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ABSTRACT 

This paper seeks to investigate the changes to the auditor independent report as proposed by 

the IAASB. The paper sets out to describe the proposed changes and evaluate the value  of 

these with reference to possible users of the financial statements. As a final point we look into 

whether considering the auditor to be serving the public interest is a fair assumption at a 

theoretical level and how it applies specifically to the proposed changes to the auditor’s 

report as proposed by IAASB. 

The proposed changes primarily introduces the concept of ‘Key Audit Matters’ which is a new 

section under which the auditor shall describe matters that have been of great significance to 

the audit and about which the auditor has communicated with those charged with 

governance. Other than this the changes propose a new structure to the auditor’s report that 

puts more focus on the auditor’s opinion as well matters significant to the audit. Among these 

is the assumption of ‘going concern’ which is proposed to have an explicit section in the 

auditor’s report whereas it did not before, unless the auditor issued a qualified opinion.  

The changes to the auditor’s report do  contain some conceptually valuable ideas. However, 

these changes are highly contingent on how it will be implemented if it should create any 

substantial value to the users of financial statements. 

This implementation is dependent on the auditor and to what degree the auditor is actually 

found to serve the public interest. This paper finds that the auditor on a theoretical level has 

incentives that skew the auditors work away from that of the public interest and the analysis 

of both the proposed changes and the current literature on the subject of auditing seems to 

confirm this initial theoretical analysis. 

Lastly we recommend some issues for further studies and encourage the use of a theoretical 

model with symmetrical assumptions about all actors. This leads us to recommend a model 

which is developed in the theoretical section, where the auditor is assumed to act in one’s 

own self-interest as well as is usually assumed to be the case of management and owner in the 

classical principal-agent-model.  
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FORORD 

Projektet med nærværende afhandling har fra starten taget afsæt i den revisionsopgave, som 

vi forfattede ved afslutningen af første år af kandidatstudiet og fandt siden inspiration ved 

Dansk Regnskabsforums møde den 4. november 2013. Det var også på dette møde, at vi for 

alvor fik øjnene op for mulighederne ved at kaste et kritisk blik på revisors arbejde. En tilgang 

der blev yderligere forstærket ved inddragelsen af Michael Power, der om sin egen forskning 

selv har udtalt, at ”Professions tend to be conservative whereas the best research is not”(Power 

1997, p. xiii).  

Det videre arbejde blev dog i nogen grad sat i bero i slutningen af 2013 grundet afslutningen 

af valgfag med sideløbende opstart af fuldtidsarbejde for Martins vedkommende, samt nær 

ved fuldtidsarbejde for Jacob. Hertil kom, at vi begge havde besluttet os for at deltage i KMD 

Halv Ironman i Aarhus den 22. juni 2014, hvorfor der i de første måneder af 2014 gik meget 

tid med grundtræning hertil.  

Det sideløbende erhvervsarbejde og træningen til en halv ironman har ligeledes gjort, at 

enkelte af projektets idéer måtte revurderes undervejs, ligesom vi begge har måttet prioritere 

anderledes i vores hverdag.  

Ironman-organisationens motto er ’Anything is possible’. Det mener vi umiddelbart er en 

ontologisk stramning, men samtidig må vi dog konstatere, at meget ér muligt, idet denne 

afhandling er blevet til sideløbende med fuldtidsarbejde og optræning til en halv Ironman. Og 

både vores arbejde, vores halve Ironman og nærværende afhandling er efter egen mening 

blevet ganske tilfredsstillende.  

Tak til vores nærmeste, der har måttet se sig nedprioriteret I perioder. Tak til vores vejleder 

Thomas Riise Johansen, der har været behjælpelig med konstruktiv og hurtig respons, når vi 

har søgt denne.  

 

 

 

 

Jacob Hedegaard og Martin Kjær Pedersen 

København, Juli 2014 
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1. INTRODUKTION 

1.1 INDLEDNING 
evision er interessant i den forstand, at disciplinen ifølge Michael Power (1997, p.2) 

grundlæggende er asocial, idét ethvert samfund baseret på princippet om kontrol – 

der har det grundlæggende udgangspunkt om, ikke reel så påtaget, mistillid – vil 

være ’autodestructive’. Et samfund kan altså ikke revidere alt uden at kollapse under sit eget 

bureaukrati, og vi er således nødsaget til at stole blindt på hinanden i mange af livets facetter. 

Alligevel bliver revision mere og mere udbredt (Power 1997 og Power 2003b).  

Samtidig er det en udbredt opfattelse, at revisor optræder som ’offentlighedens 

tillidsrepræsentant’, ligesom der ofte ses eksempler på, revision ikke blot opfattes som et sæt 

af praktiske eller formelle handlinger men ligefrem opfattes mere som et etisk spørgsmål 

(Flint 1988, p. 7). Formelt kommer dette bl.a. til udtryk i Revisorlovens §16 stk. 1, der direkte 

siger, at ”[r]evisor er offentlighedens tillidsrepræsentant” og at revisor skal ”udvise integritet, 

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu”.  

Med den verdensomspændende finanskrise, der startede i 2007, er revisionsbranchen igen 

kommet i søgelyset1, fordi det altid kalder på undren, når en virksomhed kommer i 

økonomiske vanskeligheder trods en blank revisionspåtegning – og i forbindelse med den 

økonomiske krise, er dette sket mange gange(Sikka 2009, pp. 869) til trods for, at revisorerne 

har fulgt reglerne(Røder 2011, p. 2). Dette kan skyldes den såkaldte ’forventningsløft’, der 

siger, at der eksisterer en kløft imellem omgivelsernes forventninger til revisorers arbejde – 

og måske i særlig grad revisors erklæring – og hvad revisorer rent faktisk foretager sig. 

Chefen for den britiske interesseorganisation for regnskabsvæsen (FRC), Stephen Haddrill, 

har f.eks. sagt i en tale i 2011, at  

”The gap between what audit does and what users expect from an audit of the financial 

statements has been growing for the last 20-30 years, despite attempts to bridge it” (Gray 2011, 

p. 660) 

                                                 
1 Se f.eks. Jyllands-Postens Temamagasin om ’Revision’, Søndag den 1. juni 2014 

R 
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Årsagerne hertil kan være mange, men Humpfrey (2009, p. 819) mener ligefrem, at revisors 

erklæring ikke er til megen gavn for regnskabsbrugere, idet den primært indeholder 

standardiserede udtalelser om revisionens begrænsning og meget lidt om, hvad revisor rent 

faktisk har udført eller fundet under revisionen. Humpfreys holdning er en refleksion af det 

faktum, at revisionskvalitet er et notorisk uhåndgribeligt begreb uden nogen klar definition af 

den gode revision, og som oftest derfor ender i et legalitetsprincip om, at det drejer sig om at 

overholde lovgivningen til punkt og prikke(Riise Johansen og Davidsen 2011, p. 30). Dette kan 

også være medvirkende årsag til det, at op mod 70 % af revisorer selv mener, at deres 

profession har et medansvar for den globale krise (ACCA 2012, p. 5)  

Både nationale organer, EU og internationale standardsættere har sideløbende påbegyndt 

initiativer, der skal bringe revisorernes arbejde tættere på den virkelighed, der forventes fra 

det omgivende samfund. Disse ændringer, der primært drives af IAASB og omhandler revisors 

erklæring i regnskabet, kommer således ovenpå finanskrisens kritik af både private 

virksomheder generelt og revisionshuse i særdeleshed. I forbindelse med tidligere ændringer 

af revisionsbranchens arbejde, vurderer Michael Power i ’The Audit Society’, at ”udviklingen 

af finansiel revision synes fanget i en dialektik af fiasko , i den forstand, at ændringer som regel 

primært kommer som svar på en krise, hvor revisionsbranchen responderer på kritik ved at 

”forsvare deres fortolkningsret over finansiel revision” (Power 1997, p. 26), hvilket ifølge 

Power betyder mere af det samme. Da disse ændringer kommer ovenpå finanskrisen, har 

Powers første forudsigelse holdt stik. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, at ændringerne 

denne gang også bærer præg af institutionel fortolkningsret til revisorerne med få reelle 

ændringer til følge? 

Derudover er det oplagt at undersøge revisors arbejde med udgangspunkt i førnævnte idé om 

revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Som den tidligere formand for FASB, Roberts 

Herz har udtalt: 

”There’s always a classic struggle between trying to do the right professional thing and the 

eocnomic motives of who’s paying you(…)” (ACCA 2012,p. 9) 

Dette skisma fortjener I sig selv en vis opmærksomhed – både teoretisk om empirisk.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Med udgangspunkt i IAASB’s igangværende arbejder om revideringen af revisors erklæring, 

søger nærværende afhandling at dykke ned i disse ændringer og undersøge, hvilken 

betydning ændringerne vil få. Dette er et interessant spørgsmål, idet flere akademikere, 

herunder blandt andre Rose og Miller(1990), Miller(1994), Hatherly og Brown(1996), 

Power(1997), Potter(2005) og Sikka(2009), udtrykker en vis skepsis overfor 

revisionsbranchens både vilje til og interesse i at ændre sin praksis til gavn for 

regnskabsbrugerne.  

Problemformuleringen lyder: 

 

For hvem og i hvilket omfang bidrager den nye og de ændrede revisionsstandarder 

om revisors erklæring med værdi? 

 

Formålet er således at tolke på, hvilken betydning de tekniske ændringer af revisors 

erklæringsarbejde vil få, samt hvilke aktører disse ændringer tilgodeser. Herunder ønsker vi 

at se på følgende spørgsmål: 

1. Hvilke ændringer indebærer revideringen af de eksisterende standarder og tilføjelsen 

af en ny standard i forhold til revisors erklæringsopgave? 

2. Hvilken værdi kan implementeringen af disse ændringer forventes at bidrage med?  

a. Herunder: Kan de konkrete ændringer siges at tilgodese de overordnede 

formål, som ændringerne ønsker at opfylde? 

3. Hvilke interessenter kan ændringerne til revisors erklæring siges at tilgodese?  

a. Herunder: I hvilken grad revisor og revisionsbranchen optræder som 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Det er i denne forbindelse relevant at forholde sig til en række interessenter, herunder 

virksomhedens ledelse, revisor samt øvrige interessenter i form af den bredere offentlighed 

samt andre eksterne regnskabsbrugere.  
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1.3 AFGRÆNSNING 

1.3.1 Indhold 

Afhandlingen forholder sig til det pågående arbejde fra IAASB omhandlende revisors 

erklæringsopgaver. Således vil fokus være på ISA’erne 260, 570, 700, 705 samt 706 og 

herudover nyskabelsen ISA 701.  

Det er således åbenlyst, at afhandlingen forholder sig strengt til erklæringer i forbindelse med 

finansiel revision.  

1.3.2 Aktører 

Af hensyn til opgavens omfang fokuserer afhandlingen på det arbejde, der er undervejs i den 

internationale organisation IAASB. Herudover vil EU-systemet blive inddraget i det omfang,  

at IAASB’s arbejde menes at være påvirket heraf2. Nationale organisationer i flere lande har 

desuden været undervejs med egne initiativer, ligesom de naturligvis har spillet en aktiv rolle 

i IAASB’s arbejde, men disse vil ikke blive inddraget andet end i det omfang, at det bidrager til 

forståelsen af det produkt, IAASB fremkommer med3.  

1.3.3 Tidsperiode 

Afhandlingen forholder sig udelukkende til forslag, kommentarer og anden udvikling i 

projektet med nævnte ISA’er, som er fremkommet i eller før maj 2014. Dette af hensyn til 

færdiggørelsen af afhandlingens analyse. Det vurderes dog, at de væsentligste dele af arbejdet 

på dette tidspunkt er færdiggjort.  

1.3.4 Terminologi 

Afhandlingen forudsætter et vist kendskab til den benyttede terminologi indenfor re vision og 

regnskabsvæsen dog under hensyn til, at nyskabelser eller terminologi, der er specifik i 

forbindelse med revideringen af nævnte ISA’er, vil blive forklaret af hensyn til læserens 

forståelse.  

                                                 
2 EU har dedikeret en hjemmeside til sit arbejde med ændringer til revisionsbranchen. Denne kan tilgås her: 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm 
3 For en kortere gennemgang af forskellen mellem PCAOB og IAASB’s arbejde, henvises der til Deloitte Heads Up, 
5. september 2013: http://www.iasplus.com/en/publications/us/heads -up/2013/pcaob-proposals/file#page=9 
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1.4 METODE 

1.4.1 Undersøgelsesdesign 

Nærværende afhandling er et casestudie af IAASB’s ændringer til revisors erklæringsarbejde i 

form af et induktivt fortolkningstudie(Smith 2003, p. 5) i den forstand, at studiet fokuserer på 

en henholdsvis teoretisk og empirisk analyse, der hver især bidrager til at belyse 

afhandlingens problemstilling. Først skabes den teoretiske analysemodel og herefter 

appliceres denne på den empiriske problemstilling. Det er målet at skabe en logisk konsistent 

teoretisk analysemodel, der ikke er unik til nærværende problemstilling, og som således vil 

kunne bruges ved andre studier.  

1.4.2 Kilder 

Ved belysningen af afhandlingens problemstilling er der benyttet en række forskellige kilder, 

og idet der er tale om et induktivt studie er kildernes repræsentative værdi samt 

indholdsmæssige standard af stor betydning for afhandlingens konklusioner(Rienecker 2008, 

pp. 236). Som udgangspunkt er kilderne valgt ud fra, at 1) forfatterne er akademikere i den 

forstand, at de enten er eller på publikationstidspunktet var ansat ved et universitet eller e n 

handelshøjskole, 2) publikationen er ’peer-reviewed’ og antaget af et akademisk tidsskrift og 

3) at publikationen, særligt gældende for bøger, er udgivet af et anerkendt forlag. De 

benyttede kilder vurderes alle at leve op til de faglige kriterier, men ikke desto mindre er 

mere kontroversielle påstande søgt underbygget af flere kilder.   

1.5 STRUKTUR 

Den teoretiske analyse gennemgår nogle af de mest almindelige teoretiske problemstillinger i 

revisionslitteraturen, forventningskløften og principal-agent-problemer, og sætter disse ind i 

en teoretisk ramme, der gør det muligt at analysere det empiriske stof med et klart fokus på 

problemstillingen. Ved at inddrage ’rational choice’-teori og Foucaults begreb om 

guvernementalitet skabes der en teoretisk analysemodel, der i sig selv søger at bidrage til en 

teoretisk forståelse af revisor som agent. Den teoretiske analysemodel, der her fremkommer, 

vil herefter blive brugt til at analysere IAASB’s forslag til ændringer vedrørende revisors 

arbejde med erklæringen.  

Opgaven er således opdelt i en teoretisk analyse samt en empirisk gennemgang af IAASB’s 

forslag til ændringer. Opgavens struktur kan tydeliggøres gennem nedenstående tabel: 
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Tabel 1 – Oversigt over opgavens afsnit 

 

 
1. Introduktion 

Præsenterer opgavens emne, 

problemformulering og omfang. 

2. Teoretisk analyse 

Præsenterer det teoretisk udgangspunkt og 

opstiller på baggrund heraf en teoretisk model til 

brug for analysen.  

3. Optakten til Exposure draft 

Beskriver forløbet frem til, at IAASB’s ’Exposure 

Draft’ udkom. Herunder også den forventede 

ikrafttrædelse af de forslåede ændringer.  

4. Analyse af IAASB’s forslåede ændringer 

Viser de forslåede ændringer til IAASB’s arbejde. 

Herudover analyseres der på, hvorvidt disse 

ændringer lever op til IAASB’s formål og hvilke 

interessenter de tilgodeser.  

5. Diskussion 
Diskuterer perspektiver på de i analysen nævnte 

problemstillinger og delkonklusioner.  

6. Konklusion 

Opsamler IAASB’s ændringer samt konkluderer 

på opgavens problemstilling. Herudover laves en 

perspektivering med forslag til videre forskning.  

Note: Ovenstående tabel viser opgavens struktur samt en overordnet beskrivelse af hvert afsnit.  
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2. TEORETISK ANALYSE 

2.1 INDLEDNING 

et teoretiske udgangspunkt for analysen er inspireret af rational choice teori, 

Foucault og klassiske problemstillinger indenfor revision; forventningskløften og 

principal-agent-teori.  

Da analysen i høj grad er drevet af teoretiske overvejelser med udgangspunkt i nærværende 

teoriafsnit, vil der i det efterfølgende blive udbygget en teoretisk ramme med udgangspunkt i 

enkeltstående beskrivelser af de teoretiske delelementer. Der er således tale om at forsøge at 

integrere kendte og selvstændige teorier til en sammenhængende teoretisk model til analyse 

af revision som koncept i almindelighed og nærværende problemstilling om nyskabelser 

indenfor revisionspåtegningen i særdeleshed.  

Herudover fungerer det teoretisk afsnit i nogen grad som et overblik af eksisterende 

forskningslitteratur indenfor det emne, der behandlinger udfordringer ved revision og 

revisionsbranchens opfattelse af sig selv, herunder den indflydelse dette har på udviklingen af 

professionen.  

2.2 RATIONAL CHOICE TEORI 
Rational choice teori beskæftiger sig med, hvordan incitamentsstrukturer påvirker rationelle 

aktører og dermed hvilke beslutninger disse tager på baggrund af deres forventet subjektive 

nytte(Hagen 2013, p.260), hvorfor teorien på dansk også benævnes ’valghandlingsteori’ 

(Hagen 2013, p. 253). Mere konkret kan det beskrives: 

”Valghandlingsteori har to mål: at beskrive hvordan agenter træffer beslutninger (deskriptiv 

valghandlingsteori) og at foreskrive hvordan agenter bør træffe beslutninger (præskriptiv 

valghandlingsteori)”4 (Grant 2009 p. 23) 

Hertil føjer Grant(2009, p. 23) den normative valghandlingsteori, der forsøger at klarlægge, 

hvordan et væsen uden intellektuelle begrænsninger ville handle.   

Det er afgørende, at objektet for analysen er en handling i form af et valg. Når valget bedst 

opfylder vedkommendes præferencer, er der tale om såkaldt ’instrumentel rationalitet’(Heap 

                                                 
4 Egen oversættelse. 

D 
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1992, p. 4). For nærværende afhandling vil der dog også være tale om instrumentel 

rationalitet, når revisors fungerer som ’instrument’ for offentligheden.  Der er således tale om 

en forklaring eller anbefaling af en diskretionær proces, hvor der fokuseres på en rationel 

aktørs ønske om nyttemaksimering, og ”hvor aktørerne er gensidigt afhængige af 

hinanden”(Hagen 2013, p.261), hvilket netop er tilfældet ved revision. Rational choice og 

valghandlingsteori, der altså ikke nødvendigvis har noget at gøre med politiske afstemninger, 

vil i nærværende afhandling blive brugt ensbetydende5.  

Valghandlingsteorien bygger på et sæt af klare og relativt simple forudsætninger, der 

tilsammen skaber en forklaringsmodel til at analysere interdependente forhold.   

Den første forudsætning er metodologisk individualisme, som betyder, at der altid tages 

udgangspunkt i enkelte individer(Hagen 2013, p. 252). Det er således ikke tilstrækkeligt at 

tale om et land, en faggruppe eller et firma, da disse enheder betragtes som systemer af 

individer, hvor det afgørende analytiske udgangspunkt er hver enkelt individs 

handlingsårsag.  

Den anden antagelse er, ”at aktørerne er rationelle, og at de maksimerer egne interesser, givet 

deres objektive ressourcer og præferencer”(Hagen 2013, p. 252). Da egeninteressen og de 

objektivt tilgængelige ressourcer i hver enkelt situation er betinget af de øvrige aktørers 

handlen, opstår der naturligt interdependens mellem aktørerne i modellen. Der opstår 

således den dualisme, at hver enkelt aktør både er påvirket af sine omgivelser og samtidig 

påvirker omgivelserne(Hagen 2013, p. 256), hvilket skaber en situation, hvor handlinger for 

forskellige individer tenderer mod en ligevægt, givet en antagelse om uændrede individuelle 

præferencer ved uændrede forhold (Hagen 2013, p. 265).  

Hvert enkelt individ forsøger således at vurdere sine handlingsmuligheder for derefter at 

rangordne disse baseret på en idé om hver enkelt handlings potentielle nettoafkast(Hagen 

2013, p.260). Det er således åbenlyst, at der er tale om en analytisk forklaringsmodel snarere 

end en beskrivelse af virkeligheden. Denne forklaringsmodel er dog, netop grundet sin 

simplicitet, et stærkt analytisk værktøj(Hagen 2013, p. 253).  

                                                 
5 Der kan i et vist omfang skelnes mellem to skoler, der fokuserer på henholdsvis individers fælles interaktion ud 
fra nyttebetragtninger og individers samfundsdannelse og kulturelt raison d’être (Hagen 2013, p. 251). For 
bredere applikation af rational choice teori indenfor forskellige akademiske områder se Anand, Paul et al. ed. The 
Handbook of Rational and Social Choice: An Overview of New Foundations and Applications , New York: Oxford 
University Press, hvori der også skelnes mellem forventet og såkaldt ‘rangafhængig’ nytte, hvilket der ikke gøres 
i nærværende afhandling.  
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Ovenstående beskrivelse af det menneskelige handlingsmønster er det, der i neoklassisk 

økonomisk teori refereres til som Homo economicus(Heap 1992, p. 62). En anden tilgang til 

menneskelige handlingsmønstre, der står i kontrast til Homo economicus, er den såkaldte 

Homo sociologicus, hvor menneskelig ageren anses for at være begrænset af den herskende 

teknologi6 i samfundet samt samfundets forventninger til den rolle, som vedkommende 

påtager sig(Heap 1992, p. 63). Det sociologiske menneske er således en nærmere 

karakterisering af det, der i revisionslitteraturen ofte beskrives som ’offentlighedens 

tillidsrepræsentant’, hvor revisor påtager sig et stykke arbejde og loyalt udfører dette i 

overensstemmelse med den sociale forpligtelse, der er pålagt vedkommende i dette 

tillidshverv7. Denne tilgang kan også beskrives ved ’processuel rationalitet’(Heap 1992, 

pp.17), hvorved der ageres ud fra etablerede procedurer. Udover instrumentel og processuel 

rationalitet kan opereres med såkaldt ’ekspressiv rationalitet’, der leder pågældende til at 

agere på en måde, der tilfredsstiller det billede, som vedkommende ønsker, at andre skal have 

af pågældende(Heap 1992, pp.21). Ekspressiv rationalitet kan sammenlignes med et af de 

kendte teoretiske argumenter for revision, ’signalling theory’(Wallace 1980, p. 30), som vil 

blive beskrevet nedenfor.  

Ved at se på revisor som et økonomisk snarere end et sociologisk væsen8, opnås dermed den 

analytiske fordel, at der i udgangspunktet ikke antages, at revisor udfører sit arbejde med 

omhu, men derimod undersøges det i hvilket omfang dette er tilfældet, samt hvilke strukturer 

der måtte påvirke revisor til at afvige fra den præskriptive og normative standard på området. 

I denne afhandling vil det valghandlingsteoretiske udgangspunkt blive brugt som både et 

teoretisk fundament for øvrige forklaringsmodeller, samt som selvstændig analytisk ramme, 

hvori der ses på revisors arbejde i et både deskriptivt, præskriptivt og til dels normativt 

perspektiv.  

                                                 
6 Teknologi skal i denne forstand tænkes bredt og ikke udelukkende som maskinelle eller elektroniske 
frembringelser.  
7 For en sådan repræsentation af revisor kan der henvises til  Birkholm Laursen(2000, p. 40), der skriver, at 
”revisor altid vil handle uafhængigt af enhver interesse inkl. sin selvinteresse.”(sic!). At revisionsbranchen som 
helhed opfatter sig selv i et sådan lys bemærkes også af Potter(2005, pp.269), der i et metastudie kritiserer 
regnskabsvæsen og den tilhørende branche for ureflekteret at påtage sig objektivitet.  
8 Heap(1992, p. 65) bemærker, at der i visse tilfælde kan være tale om delvise overlap i modellerne mellem 
Homo economicus og Homo sociologicus, og at det således kan komplicere brugen af en entydig model. Der vil 
ikke blive gået yderligere i dybden med denne skelen, blot konstateres det, at der her skeles imellem hvorvidt 
man agerer med udgangspunkt i sin egeninteresse eller den forventning samfundet har til en.  
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2.3 PRINCIPAL-AGENT-TEORI 
Valghandlingsteorien har visse fællestræk med en af revisionslitteraturens kendte teoretiske 

begreber, nemlig principal-agent-teori. I det følgende, vil principal-agent-teori, herefter 

refereret til som PAT, blive gennemgået.  

I udgangspunktet præsenteres teorien konsistent med samme antagelse som Elm 

Larsen(1994, p. 216), der beskriver virksomheden som en monolitisk enhed, hvor ’ledelsen’ 

forstås som virksomhedens daglige ledelse, og ejerne er både kapitalejerne i virksomheden og 

udgør bestyrelsen, der opfattes som en proxy for kapitalejerne. Denne opfattelse af PAT, der 

er den mest udbredte, udbygges senere i afsnittet til en model, der understøttes af 

valghandlingsteoretiske overvejelser, hvor bestyrelsen og revisor inkorporeres som 

selvstændige agenter – det sidste er sjældent set i revisionslitteraturen, men er, som det vil 

blive argumenteret senere, et analytisk stærkt udgangspunkt9.  

PAT beskriver, hvordan en ejer, kaldet principalen, uddelegerer beslutningsautonomi over 

ejerens ressourcer til en forvalter, kaldet agenten(Birkholm Laursen 2000, p. 25; Elm Larsen 

1994, p. 212; Wallace 1980, p. 12). Det er agentens opgave at varetage principalens 

ressourcer, således at disse generer afkast til principalen.  

For at forstå modellen og dens implikationer er det nødvendigt først at gøre sig bevidst om 

modellens antagelser. Disse er sammenfaldende med den neoklassiske mikroøkonomis 

forudsætninger, og er således beslægtet med forudsætningerne fra valghandlingsteorien, og 

kan kort beskrives: at individer handler egennyttemaksimerende og rationelt i et system, der 

går imod ligevægt (Birkholm Laursen 2000, pp. 27). 

Principalen og agenten handler således i deres egeninteresse med det formål at maksimere 

hver sit udbytte af det gensidige kontraktforhold. Dette handlingsmønster er i tråd med 

førnævnte Homo economicus instrumentelle rationalitet, og rationalitetsantagelsen fordrer, 

at individerne tager al tilgængelig information med i deres overvejelser, hvorved de i deres 

søgen efter maksimalt udbytte ”ikke systematisk laver fejl” 10(Wallace 1980, p. 13). Begge 

parter kan således ræsonnere sig frem til en optimal handlingsstrategi, der fordrer en 

                                                 
9 Modellen med revisor som selvstændig, rationel agent har tidligere været overfladisk beskrevet i 
Revisionsopgaven som afslutningen på 1. år af kandidaten. Foruden nærværende forfattere deltog Stefan Helmig 
Olsen.  
Det teoretiske afsnit om Principal-agent-teori i denne afhandling læner sig i nogen grad op af nærværende 
forfatteres arbejde med pågældende revisionsopgave.  
10 Egen oversættelse.  
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opfyldelse af deres ønske om og evne til at rangordne ”den maksimale lyst og den minimale 

ulyst”(Birkholm Laursen 2000, p. 27). 

Ligevægtsantagelsen angiver, at de kontraherende parter, principalen og agenten, i deres iver 

efter at søge det maksimale udbytte vil afprøve forskellige strategier eller endda a priori 

anlægge et handlingsmønster, der fører mod en ligevægt. I det omfang denne spilteoretiske 

situation antages at være kooperativ, vil være tale om en Nash-ligevægt, hvor udkommet vil 

være Pareto-optimalt, hvilket betyder, at ingen af de to parter kan stilles bedre ved at fravige 

strategien (Elm Larsen 1994, p.215 og pp. 219; Birkholm Laursen 2000, P. 47). 

2.3.1 Forholdet mellem principal og agent 

Idet individerne handler i deres egeninteresse, antages det for usandsynligt, at kooperativ 

adfærd vil finde sted11, og resultatet bliver en suboptimal situation, hvori både principal og 

agent vil forsøge at begrænse skaderne af den andens egennyttemaksimerende handlinger, 

hvilket forringer begges endelige udbytte. Med andre ord vil ledelsen af virkso mheden 

forsøge at maksimere sit eget udbytte ved brug af virksomhedens ressourcer til egen fordel, 

hvorimod ejerne vil begrænse effekterne heraf gennem forringelse af den godtgørelse, 

ledelsen modtager. Idet begge individer er rationelle, er det således ikke nødvendigt for 

ledelsen at handle i uoverensstemmelse med ejernes ønsker, før ejeren vil forsøge at straffe 

ledelsen, da ejeren automatisk vil antage, at der ikke eksisterer målkongruens mellem de to 

parter(Birkholm Laursen 2000, p. 34; Elm Larsen 1994, p. 217) og således som udgangspunkt 

forventer, at ledelsen vil forsøge at misbruge virksomhedens ressourcer til egen fordel. 

Omvendt antager ledelsen, at ejerne automatisk vil forsøge at begrænse vedkommendes 

godtgørelse, hvorfor ledelsen automatisk vil forsøge at egennytteoptimere. 

Denne manglende tillid mellem principal og agent skyldes, at der eksisterer en 

informationsasymmetri mellem principal og agent(Elm Larsen 1994, p. 214). Ledelsen af en 

virksomhed vil have et langt større kendskab til virksomhedens egentlige velbefindende, og 

det er således muligt – i tråd med nævnte egeninteresse – at skjule forhold, der kunne få 

ejeren til at reagere negativt. 

Da principalen ikke selv står for driften, bliver han til en residual-forbruger(Birkholm Laursen 

2000, p. 34), hvilket vil sige, at principalens afkast, og dermed dennes forbrugsmulighed, er 

det beløb, der er tilbage efter, at agenten har gjort sit arbejde fratrukket omkostningen ved 

                                                 
11 Det mest kendte eksempel herpå er ’prisoners dilemma’.  
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brugen af agenten. Her regnes der med forskellen mellem alternativomkostningen, for den 

investering som agentens varetagelse af aktiverne udgør, og den egentlige omkostning, der er 

forbundet med agentens funktion som forvalter, hvad end denne forskel skyldes direkte 

omkostninger til agenten eller det faktum, at agenten ikke varetager forvaltningen 

optimalt(Elm Larsen 1994, p. 213). 

For principalen gælder det om at udforme ansættelsesaftalen med agenten på en sådan måde, 

at agentens egeninteresserede mål stemmer overens med principalens egeninteresserede 

mål. Den adfærd hos agenten, som principalen ønsker, skal altså belønnes. De udgifter 

principalen har til at sikre, at denne kontrakt overholdes – såsom f.eks. revision – vil 

principalen trække fra agentens kompensation for det arbejde, denne udfører, da dette ellers 

vil blive fratrukket principalens residualforbrug (Wallace 1980, p. 13; Birkholm Laursen 

2000, pp. 26). 

2.3.2 Forklaringer på revisionsefterspørgsel 

Ud fra ovenstående kan der udledes flere forklaringer på, hvorfra revision henter sin 

berettigelse. Først og fremmest er der forklaringer, som understøtter, at ønsket om revision – 

måske overraskende - udspringer fra ledelsen, altså agenten. 

Da principalen ønsker at fratrække de udgifter fra agentens godtgørelse, der er til at sikre 

overholdelse af kontrakten mellem principal og agent, er det i agentens egeninteresse at sikre, 

at principalen har let ved at overvåge agenten(Messier 2010, p. 6) og derved i videst muligt 

omfang mindske den informationsasymmetri, der eksisterer mellem de to parter(Wallace 

1980, pp. 13). Dette er den såkaldte ’forvaltningshypotese’, der siger, ”at når der delegeres 

beslutningskompetence til en part, så har denne incitament til at indvillige i at blive 

kontrolleret, såfremt godet ved overvågningsaktiviteterne overstiger de omkostninger, der er 

forbundet hermed.”(Birkholm Laursen 2000, p. 37). Med andre ord kan det betale sig for 

ledelsen af en virksomhed at få regnskabet revideret, hvis omkostningerne herved er mindre, 

end den reduktion i godtgørelse, som selvsamme ledelse ellers ville opleve fra pr incipalen, 

såfremt revisionen ikke blev udført. 

En anden mulig forklaring er, at ledelsen efterspørger revision med udgangspunkt i den 

såkaldte ’signalling theory’ (Wallace 1980, p. 30), der er et udtryk for førnævnte ekspressive 

rationalitet. ’Signalling theory’ er altså et udtryk for, at en handling udføres i den hensigt at 

sende et særligt signal. Et eksempel kunne være, at såfremt regnskabet ikke er retvisende, vil 
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det være irrationelt for ledelsen at lade det underkaste granskning, hvorfor selve ønsket fra 

ledelsen om at lade regnskabet revidere, i sig selv er et tegn på, at regnskabet lever op til de 

ønskede krav. En sådan ’signalling’ modvirker også ’adverse selection’, der siger, at 

regnskabsbrugere grundet manglende indsigt vil have en tendens til at vurdere en 

virksomhed gennemsnitligt. De gode virksomheder vil derfor have incitament til at fremlægge 

verificeret information, der underbygger deres status som en god investering(Wallace 1980, 

p. 30). Birkholm Laursen(2000, p. 35) angiver, at ’adverse selection’ handler om, at 

”principalens problem er at få agenten til at rapportere sandfærdigt”, hvilket gør sig gældende 

for agenter, der ikke i tilstrækkelig grad lever op til det forventede. 

Revision kan dog også udspringe fra principalen, da ”[e]n primær opgave for 

regnskabsinformation er at holde lederen ansvarlig overfor ejeren”12(Messier 2010, p. 6). 

Såfremt den kontrakt, der er indgået mellem leder og ejer, specificerer særlige mål for lederen 

samtidig med, at lederen har incitament til at handle anderledes, kan der opstå ’moralsk 

hazard’,(Wallace 1980, p. 30), hvilket ejeren ønsker, at der bliver foretaget konkrete 

handlinger for at afdække om skulle være tilfældet – Wallace(1980, p. 28) kalder produktet af 

disse handlinger for ’opdagelsesinformation’ . 

Efterspørgslen efter revision fra principalen kan også forklares ud fra den stigende 

kompleksitet, der eksisterer i både regnskabsaflæggelsen og de markeder virksomhederne 

opererer på – Elm Larsen(1994, p. 225) fremhæver sågar, at ejere tidligere selv fo retog 

revision af de ledere, de havde ansat. Dette kan benævnes ’kompleksitetshypotesen’.  

Revision efterspørges dog også andre interessenter end blot principalen og agenten, 

heriblandt mulige investorer, kreditorer, skattemyndigheder, politikere, miljøforkæmpere og 

virksomhedens lokalområde. Der kan i nogen grad tales om et udvidet principalbegreb.  

Det har været almindelig praksis for offentligt ejede virksomheder at lade regnskaber 

revidere og offentliggøre før lovgivningen krævede det (Wallace 1980, p. 17), hvilket sikrer 

information derved spredes til alle tænkelige interessenter. Denne informationsspredning 

sikrer et optimalt udgangspunkt for investorers mulighed for at investere sine midler, hvilket 

øger offentlighedens samlede ressourceallokering(Wallace 1980, p. 16-18). Dette kaldes 

’informationshypotesen’, da øget informationsniveau forbedrer beslutningerne, og der kan 

                                                 
12 Egen oversættelse. I den engelske udgave er ’regnskabsinformation’ beskrevet som ’accounting information’ 
og ’ansvarlig’ beskrevet som ’accountable’, hvilket bidrager til at tydeliggøre sammenhængen.  
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med udgangspunkt heri argumenteres for, at reviderede regnskaber er et offentligt gode, idet 

offentliggørelsen af dem ikke forhindrer de betalende parter i at gøre brug af regnskaberne – 

det enes forbrug mindsker ikke den andens13. Herved imødegås også førnævnte problemer 

ved ’adverse selection’, som yderligere forbedrer samfundets ressourceallokering.  

Revisonsefterspørgsel kan også begrundes med ’forsikringshypotesen’(Wallace 1980, p. 21-

23), der siger, at revision efterspørges fra både investorer og politikere ud fra en devise om, at 

såfremt revisor kan holdes ansvarlig for virksomhedens finansielle status er dette en billigere 

løsning til at forsikre sig mod tab end en egentlig forsikring. Revisoren fungerer derved som 

en kollektivisering af den risiko, der er forbundet med at engagere sig i pågældende 

virksomhed – Birkholm Laursen(2000, pp. 54) kalder også sådanne krav om revision for en 

’skjult skat’ på virksomheder, idet omkostningen ved revisionen stiger, når revisor påtager sig 

en risiko. 

2.3.3 Revisor som agent 

Det afgørende spørgsmål for revisionshvervets eksistensberettigelse er således, hvordan og i 

hvilket omfang revisor er i stand til at mediere de udfordringer, der eksisterer i 

kontraktforholdet mellem agenten og principalen - hvor principalen her forstås i den 

udvidede betydning jævnfør forgående afsnit. 

Hvordan revisor opfattes i PAT-sammenhæng kan tolkes på to måder, der dog begge kan 

beskrives som en ’verifikationstriangel’ af personforbindelser(Birkholm Laursen 2000, p. 38), 

hvori indgår et principal-agent-forhold, som beskrevet, samt en ekspert, der fungerer til 

verifikation af agentens udsagn overfor principalen. Birkholm Laursen(2000, p. 40) 

præsenterer således en model, hvori ”revisor altid vil handle uafhængigt af enhver interesse 

inkl. sin selvinteresse.” Denne antagelse, og de efterfølgende implikationer for modellen som 

helhed, kan beskyldes for at besidde en vis logisk og intern inkonsistens, da de forskellige 

individer i modellen i så fald underkastes forskellige antagelser – agent og principal handler i 

egeninteresse, revisor gør ikke, forstår man. Denne model er repræsentativ for den udbredte 

idé om revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, ligesom revisor i denne model kan 

beskrives som en Homo sociologicus, idet revisor optræder ud fra normer og forventninger, 

                                                 
13 Wallace(1980, p. 19 og 34) argumenterer dog for, at lovregulering ikke er ønskværdigt, idet 
markedsmekanismerne i tilstrækkelig grad leverer et produkt svarende til det informationsbehov, der måtte 
være relativt til omkostningerne ved produceringen heraf. 
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Figur 1 - Den vertikale og horisontale principal-agent-struktur i verifikationstrianglen 

Note - Figuren til venstre er egen tilvirkning. Figuren til højre er en adaption af Figur 1 i Elm 
Larsen (1994,  p. 215) 

der er en del af samfundets naturlige moralske habitus. Modellen vil i nærværende afhandling 

være benævnt ’vertikal principal-agent-struktur’.  

En anden model opererer med revisor som principalens anden agent, der er underlagt de 

samme antagelser som tidligere beskrevet, hvorved revisor optræder som Homo economicus. 

Denne opgave vil opfatte denne model som en ’horisontal principal-agent-struktur’.  

De to modeller kan præsenteres grafisk som vist nedenfor: 

 

 

 

Elm Larsen (1994, p. 218) bemærker, at revisor ved en fast pris for revisionen ”intet 

incitament [har] til at rapportere ukorrekt til principalen”, hvorved principalen vil ”få 

reduceret sin risiko for, at revisors rapportering er fejlagtig eller ukorrekt”. Elm Larsen gør sig 

herved skyldig i samme logiske inkonsistens, som Birk Laursen fordrer ved sin præsentation 

af revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, idet det er uklart, hvorfor revisor ved et 

fast honorar ikke skulle søge at begrænse den indsats, der er påkrævet for at sandsynliggøre, 

at regnskabet giver et ’retvisende billede’ og er ’uden væsentlige fejl’ – faktorer som revisor 

besidder fuldstændig autonomi over. Michael Power(1997, p. 38) henviser bl.a. til studier, der 

tyder på, at revisionshuse i højere grad overlader ansvar til yngre medarbejdere, ikke går nok 

i dybden og endda besidder en ’psykologisk lyst til at undgå at opdage fejl’. 

Denne afhandlings formulering af henholdsvis en vertikal og horisontal principal-agent-

struktur tager afsæt i valghandlingsteoriens begrebsramme, hvor den horisontale model er 

underlagt den metodologiske individualisme og de deraf afledte strenge antagelser om logisk 
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konsistente, og dermed ensartede, antagelser for alle individer 14. I den horisontale principal-

agent-struktur er målet således at opbygge et logisk konsistent system, bl.a. bestående af 

revisors aflønning, der sikrer at revisor afdækker behov for både principal og agent, jf. 

tidligere omtale af årsager til revisionsefterspørgsel. I den vertikale principal-agent-struktur 

er der derimod et rum for sociologiske faktorers betydning for revisors arbejde, bl.a. 

beskrevet ved, at den akademiske revisionslitteratur ofte anser det for nødvendigt, at 

”revisors personlige standarder for sandhed, ærlighed og integritet skal være absolutte”15(Flint 

1988, p. 34) – en antagelse hvor det umiddelbart kan diskuteres, hvorvidt denne er stærkere 

eller svagere end den, at individer altid opfører sig rationelt, som det antages under 

valghandlingsteorien16. 

Problemerne ved revisors arbejde og forskellen mellem den vertikale og den horisontale 

principal-agent struktur, kan beskrives ved de opsummerende bemærkninger i Elm 

Larsen(1994, p. 236) om, ”hvorvidt revisors rolle skal opfattes idealistisk – offentlighedens 

tillidsrepræsentant – eller mere realistisk som en økonomisk agent på lige fod med alle andre 

aktører i det økonomiske system.”17 Denne afhandling tager sit udgangspunkt i en realistisk 

tilgang.  

2.3.4 Udbygning af PAT-modellen 

For især større virksomheder gælder dog, at ejerkredsen ofte består af en større gruppe, der 

hverken kender hinanden eller nødvendigvis har samme evner eller præferencer i forhold til 

den investering, de har foretaget ved at blive ejer. Det kan i disse tilfælde ikke antages, som 

det gøres ovenfor, at bestyrelsen er en rimelig proxy for ejerne. Det mest eklatante eksempel 

på en sådan konstruktion er selskaber, der handles på et åbent marked med en bred 

ejerkreds. Fama og Jensen(1983a) har i deres artikel om ’Separation of ownership and 

control’ illustreret, hvilken indflydelse dette har på agentteoretiske  perspektiver for 

virksomheden – der her vil blive argumenteret for, at dette har en vis betydning for revision.  

                                                 
14 Det er interessant at bemærke, at man indenfor andre forskningsområder i disse år netop arbejder med 
såkaldte ’symmetriske antagelser’, da dette fører til ”theoretical advancement by promoting the development of 
theory with greater falsifiability and stronger ontological grounding.”(Foss og Hallberg 2014) 
15 Egen oversættelse. 
16 Der skal ikke gås nærmere i dybden med denne diskussion her, blot causeres med Adam Smiths begreb om 
enlightened self-interest, der blandt andet er beskrevet ved det kendte citat fra Wealth of Nations:”It is not from 
the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their 
own interest.”  
17 Der kan ligeledes argumenteres for, at beskrivelsen af revision som en ’uafhængig gennemgang’ af 
regnskaberne eller som ’offentlighedens tillidsrepræsentant skaber konnotationer, der i sig selv antyder større 
troværdighed end nødvendigvis givet.(Power 1993, pp. 274) 
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Fama og Jensen(1983a, p. 3) kalder disse virksomheder for ’åbne virksomheder’, idet 

ejerkredsen består af mennesker, som ikke forventes at tage del i virksomhedens ledelse, hvis 

afkast er uafhængigt af andet end ejerskabet og hvis andel af det samlede ejerskab udgør en 

ret til en del af virksomhedens fremtidige afkast(Fama og Jensen 1983b, p. 328). 

For sådanne åbne virksomheder gælder altså, at ejerkredsen og bestyrelsen aldrig er 

fuldstændigt sammenfaldende. Ejerkredsen antages at være bærer af risikoen ved forskellige 

beslutninger(Fama og Jensen 1983b, p. 328) og kan således benævnes residualforbruger, 

overensstemmende med ovenstående udgangspunkt fra Elm Larsen(1994) og Birkholm 

Laursen(2000), hvorved både bestyrelse og ledelse kommer til at optræde som agent for 

ejerkredsen. Der eksisterer mellem de tre parter en vis informationsasymmetri, der bl.a. 

skyldes, at større organisationer er komplekse i den forstand, at specifik viden, der er 

relevante i forskellige beslutninger, er spredt ud på medarbejdere i hele organisationen og 

kun i ringe grad lader sig videreformidle uden betydelige omkostninger(Fama og Jensen 

1983a, p. 10 og Hayek 1945)18. 

Disse agentproblemer kan overkommes ved at opdele kompetencerne i virksomhedens 

ledelse mellem ledelsesretten og kontrolfunktionen – i topledelsen fordelt på henholdsvis 

ledelsen og bestyrelsen. Fama og Jensen (1983b, p. 331; 1983a, p. 4) benævner disse ’decision 

management’ og ’decision control’, hvor ’decision management’ omhandler initia tiv- og 

implementeringskompetencen, og ’decision control’ omhandler godkendelses - og 

overvågningskompetencen. 

For at sikre effektiv kontrol, der overkommer problemerne ved spredt, specifik viden, 

opbygges der i større virksomheder et hierarki, hvor medarbejderne indgår i en principal-

agent-relation(Birkholm Laursen 2000, p. 44; Fama og Jensen 1983b, p. 332), som bevirker, at 

lavere rangerende medarbejdere antager kompetencen til ’decision management’ i forhold til 

deres nærmeste leder, som i relationen besidder kompetencen til ’decision control’(Fama og 

Jensen 1983a, pp. 12). Denne struktur, der hviler på pålideligheden i adskillelsen mellem den 

øverste og daglige ledelse, er således med til at sikre, at ejerkredsens interesser varetages ud 

gennem hele virksomheden(Fama og Jensen 1983a, p. 13), og såfremt mellemledere i nogen 

                                                 
18 For mere om informationsproblemer i større organisationer se Hayek, F.A. 1945, The Use of Knowledge in 
Society, The American Economic Review, vol. 35, no 4, pp. 519-530, der behandler spredt, specifik viden som 
udgangspunkt for en kritik af planøkonomi.  
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grad også gøres til residualforbrugere vil de i højere grad medvirke til at begrænse 

ineffektivitet (Alchian og Demsetz 1972, pp. 784).  

Som påpeget af Fama og Jensen (1983a, p. 13, fodnote 13) er denne kompetenceopdeling i 

’decision management’ og ’decision control’ med til at tydeliggøre revisionsbranchens 

anbefalinger til virksomheder om opdeling af f.eks. kompetencer i forbindelse med 

bilagshåndtering og udbetalinger. Det kan dog også påpeges, at man i virksomheder med høj 

grad af spredt, specifik viden må antage, at der eksisterer en tilsvarende høj grad af ’decision 

management’ hos specialister, hvor evnen eller muligheden for nærmeste leder at udøve 

’decision control’ er begrænset, ligesom dette forhold besværliggør revisors arbejde.  

2.3.5 Sammenfatning af principal-agent-teori 

Principal-agent-teorien beskæftiger sig med det de indbyrdes incitamentsstrukturer for de 

kontraherende parter, ejer og leder, i en virksomhed, og hvordan disse bedst afstemmes 

gennem brug af en ekstern part, revisor. Individerne i modellen antages at handle i 

overensstemmelse med deres egeninteresse, rationelt at vurdere al tilgængelig information 

og derved forsøge at opnå en ligevægtstilstand mellem parterne i såkaldt instrumentel 

rationalitet. Da der eksisterer en vis informationsasymmetri, er det ikke muligt for ejeren at 

sikre, at lederen ikke misbruger ejerens midler og derved nedsætter ejerens afkast og 

forbrugsmulighed, hvorfor ejeren vil forsøge at modsvare et eventuelt misbrug i lederens 

godtgørelse. Forvaltningshypotesen siger derfor, at lederen har incitament til at lade sig 

revidere for at mindske nedsættelsen af sin godtgørelse. Samtidig ønsker lederen også både at 

imødegå problemer ved ’adverse selection’ og manifestere sin korrekte regnskabsaflæggelse 

ved selv at efterspørge revision, såkaldt ’signalling’  baseret på ekspressiv rationalitet. Ejeren 

ønsker på den anden side at sikre sig, at lederen rent faktisk handler i overensstemmelse med 

kontrakten og ikke har incitamenter til noget andet, moralsk hazard, samtidig med at ejeren 

også efterspørger revision, da regnskabsaflæggelsens stigende kompleksitet kan være svær at 

overskue, kompleksitetshypotesen. Den bredere offentlighed derimod ønsker regns kaberne 

revideret og offentliggjort, så samfundets ressourceallokering optimeres gennem samme 

tilgængelighed til information, informationshypotesen, og da regnskaber kan betragtes som et 

offentligt gode, vurderes omkostninger herved at være små. Derudover kan revision bruges 

som en måde at forsikre forskellige samfundsinteressenters interesse i virksomhederne, da 

revisorer kan holdes ansvarlige for deres arbejde, og ved at kræve revision og offentliggørelse 
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af regnskabet pålægges virksomheden en ekstra omkostning, som fungerer som samfundets 

forsikringspræmie, forsikringshypotesen. 

I stedet for blot at opfatte virksomhedens ledelse i et monolitisk perspektiv, kan man anse 

både den daglige ledelse og bestyrelsen for at være separate agenter. Her er defineres 

’decicion management’ som initiativ- og implementeringskompetencen, og er placeret hos den 

daglige ledelse, men bestyrelsen udgør ’decision control’, hvilket omfatter godkendelses - og 

overvågningskompetencen. 

Revisor kan i overensstemmelse med antagelserne i valghandlingsteorien opfattes som agent 

for virksomhedsejeren. Revisor optræder her som homo economicus og er selv 

egennyttemaksimerende og tjener dermed ikke nødvendigvis ejeren efter dennes hensigt. 

Alternativt kan revisor opfattes som uegennyttig ekspert, en homo sociologicus. Disse to 

tilgange opererer nærværende opgave med som henholdsvis horisontal og vertikal principal-

agent-struktur, hvor det analytiske udgangspunkt vil være den valghandlingsteoretisk 

understøttede horisontale principal-agent-struktur.  

2.4 FORVENTNINGSKLØFTEN 
Forventningskløft refererer i revisionssammenhænge til det faktum, at regnskabsbrugere og 

revisorer typisk har en forskellig opfattelse af, hvad revisors arbejde består i, og dermed hvad 

der menes med, at revisor med ’høj grad af sikkerhed’ erklærer, at et regnskab giver et 

’retvisende billede’ og ’ikke indeholder væsentlige fejl’. Denne kløft mellem regnskabsbrugere 

og revisorerne svækker desuden den position revisor efter Revisorlovens §16 forventes at 

indtage som ’offentlighedens tillidsrepræsentant’, og det er derfor interessant at se på, 

hvorvidt og i hvilket omfang der eksisterer en forventningskløft, samt hvilke årsager der 

eksisterer til denne. 

Humphrey (1997, p. 9) definerer forventningskløften, som værende det faktum , at ”revisorer 

udfører sit hverv på en måde, der er i uoverensstemmelse med den opfattelse og de ønsker, der 

eksisterer hos de, til hvis gavn revisionen foretages”19. 

Det forhold, at ledelsen af en virksomhed drager nytte af en revision, skal ses som en af ledt 

effekt af, at øvrige regnskabsbrugere finder revisionen nyttig (Elm Larsen 1994, p. 234) , det 

                                                 
19 Egen oversættelse 
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føromtalte udvidede principalbegreb – som eksempel kan nævnes, at en virksomhed lettere 

får kredit, såfremt en revisor har givet en blank påtegning til et regnskab for en i øvrigt ellers 

kreditværdig virksomhed, eller at agentomkostningerne bliver lavere, hvorved både agent og 

principal får et større udbytte. 

For at danne sig et overblik over forventningskløftens ophav, er det nødvendigt at opdele de 

forskellige områder, som kan bidrage til eksistensen af denne kløft. Porter(2012) opererer 

med tre distinktive områder:  

1. Mangelfuld udførelse, der omhandler, hvorvidt revisor lever op til kravene i standarderne 

2. Mangelfulde standarder, der handler om, hvorvidt standarderne i højere grad bør leve op 

til regnskabsbrugernes forventninger og 

3. Urimelige forventninger, der går på, i hvilket omfang regnskabsbrugernes forventninger til 

revisors arbejde ligger udenfor, hvad revisor er i stand til og hvad der regnes for rentabelt 

Som det understreges af Porters studier, kan forskellige ansvarsområder over tid enten tilgå 

eller udgå fra listen over, hvad regnskabsbrugerne forventer og/eller, hvad der er rentabelt 

for revisor at udføre. Således har man i perioden 1999 til 2008 set en tilgang i områder, som 

britiske revisorer formelt havde som ansvarsområde at revidere, hvorved forventningskløften 

er blevet reduceret, idet standarderne har udviklet sig i takt med offentlighedens 

forventninger til både revisionsarbejdet og virksomheders ageren generelt (Porter 2012, p. 

234). I forhold til vurderingen af revisors arbejde, er det afgørende, at revisor både lever op til 

kravene i standarderne, men også at revisor optræder uafhængigt af den virksomhed, der 

revideres, samt rapporterer på det der forventes af regnskabsbrugerne(Katdare 2012, p. 2). 

Idet revisors legitimitet i høj grad afhænger af offentlighedens tillid til revisors hverv, kan der 

således argumenteres for, at det mest grundlæggende problem i revision er et e tisk problem 

(Flint 1988, p. 7), og Flint uddyber denne bemærkning ved at skrive, at  

”The social responsibility of the audit is to interpret dynamically, and not statically and 

inflexibly, the meaning and thus the expectation of the audit requirement which is 

imposed by law or by agreement in a particular set of circumstances.” Flint (1988, p. 9) 

Flint argumenterer således for en dynamisk processuel rationalitet, ligesom man i 

ovennævnte citat aner betydningen af den ekspressive rationalitet og faren herved i forhold 

til skelen mellem substantiel og ekspressiv revisionsarbejde. Selvom offentlighedens 



25  
 

forventninger ikke i sig selv har juridisk gyldighed overfor revisors arbejde, er det dog 

bemærkelsesværdigt, at der også er påvist en forventningskløft mellem revisorer og dommere 

(Lowe 1994, p. 41). 

Der skal for nærværende ikke gås i dybden med empiriske studier af forventningskløften, 

men det skal dog fremhæves, at Brenda Porter finder, at en af de vigtigste faktorer, i at 

minimere forventningskløften, er at sikre en offentlig debat om revisorers begrænsninger 

samt deres styrker. Desuden minimerer det forventningskløften, såfremt der indføres en 

stærk overvågning af revisorernes arbejde, som derved kan sandsynliggøre for 

offentligheden, hvad revisor rent faktisk foretager sig og i hvilket omfang, man lever op til 

standarderne (Porter 2012, p. 234). En yderligere faktor er, at man sikrer, at 

revisionsstandarderne i videst muligt omfang inkorporerer de forventninger, som 

regnskabsbrugerne har til revisors arbejde (Porter 2012, p. 235), hvorved man sikrer en 

løbende afstemning mellem de formelle krav til revisors arbejde og offentlighedens etiske 

habitus, jf. bemærkningerne fra Flint(1988, p. 9). 

I Danmark er forventningskløften blandt andet søgt behandlet i en nylig kandidatafhandling af 

Kia Norsker, hvor der ses på holdningen til forskellige dele af revisionen for henholdsvis 

interne og eksterne revisor, økonomer og journalister(Norsker 2013, pp. 62). Norskers 

afhandling finder, at økonomer og journalister i højere grad end revisorer mener, at revisor 

oftere bør afgive en revisionspåtegning med anmærkninger, såfremt der konstateres 

finansielle problemer i et pengeinstitut. 

At vurdere, hvorvidt regnskabsbrugernes forventninger er urimelige, kræver omfattende 

undersøgelser af, hvad rentabiliteten ville være i at revisor formaliseret påtager sig 

pågældende ansvar gennem. En sådan undersøgelse ligger udenfor denne opgaves omfang.  

2.5 REVISIONENS GUVERNEMENTALITET 
Skelen mellem den normative og præskriptive niveau på den ene side og det deskriptive på 

den anden er interessant, fordi det skaber en analytisk ramme til at forstå de dele af 

forventningskløften, der drejer sig om mangelfuld udførelse, jf. Porters definition fra ovenfor. 

Det giver dog omvendt ligeledes muligheden for at undersøge i hvilket omfang standarderne 

afviger fra forventningerne. Sidst og mest relevant for nærværende opgave indbyder denne 
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skelen til at undersøge det latente normative udgangspunkt, som en præskriptiv anordning er 

et udtryk for, eller med andre ord den bagvedliggende idé eller ’snusfornuft’, som konkrete 

revisionshandlinger er et udtryk for(Power 1997, p. 8). At afdække hvordan revision 

fungerer, og hvad både processen og konklusionen bidrager med, er således, I Michael Powers 

ord, en øvelse i at afdække ’sociologien i viden’(Power 1997, p. xiv), dvs. at afdække den ’idé’ 

og det ”system af værdier og målsætninger, som er indskrevet i de officielle 

programmer”20(Power 1997, p. 7).  

At skelne mellem det normative og præskriptive niveau(Grant 2009, p. 23) kan rent 

metodologisk være besværligt. Til at analysere et sådant forhold tager Rose og Miller21 (1992) 

udgangspunkt i Foucaults idé om guvernementalitet(Foucault 1978 og Villadsen 2013)22. 

Dette udgangspunkt er i øvrigt også interessant, fordi det rent metodologisk har fællestræk til 

valghandlingsteorien, idet Foucaults idéer om magtudøvelse forudsætter frie subjekter (Dean 

2010, pp. 46). Den metodologiske individualisme er således gennemgående – om end Foucault 

i øvrigt nok nødig så sig taget til indtægt for neo-klassiske tilbøjeligheder.  

Grundlæggende handler denne operationelle ramme om at skelne mellem et normativt og et 

operationelt niveau (Power 1997, pp. 6; Rose og Miller 1992, pp. 175; Potter 2005, pp. 267; 

Rose og Miller 1990, pp. 4; Miller 1994, pp. 2; Miller og O’Leary 1994, pp. 98).  

Miller (1994) præsenterer således to begreber23 til analysen af de komplekse årsager til idéer 

bag det raison d’être, som regnskabsvæsen og revision måtte bestå af:  

 Teknologier: Hvormed der forstås ”beregninger, teknikker, apparater, dokumenter og utallige 

andre anordninger”24(Miller og O’Leary 1994, p.99), som der gøres brug af i forbindelse med 

                                                 
20 Egen oversættelse  
21 Nikolas Rose og Peter Miller. Sidstnævnte har fokuseret sit arbejde på revisionsbranchens samspil med den 
bredere offentlighed samt politiske dogmer påvirkning af samfundet og ikke specifikt revisors rolle i et agent-
principal-forhold, som det er tilfældet for nærværende afhandling. 
Professor Miller, LSE, har den 21. marts 2014 modtaget et Honorær Doktorat ved Copenhagen Business School 
for sit arbejde med sociologien i regnskabsvæsen og revision. For nærmere herom se: 
http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-operations-
management/news/honorary-doctor 
22 Idéen hertil har vi fra Michael Powers The Audit Society (1997), der dog selv benytter en tilpasset udgave af en 
begrebsramme udviklet af Rose og Miller(1992). Vores model vil lægge sig tættere op af Rose og Millers.  
23 Der præsenteres reelt tre begreber, hvor det sidste kaldes ’domain’ og handler om indenfor hvilke områder 
revision og regnskabsstandarder bliver appliceret. Dette er dog uden relevans for nærværende opgave, men det 
er centralt i Powers(1997) analyse af The Audit Society, som netop handler om, hvordan området for revision er 
blevet udvidet.  
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revision 

Det er interessant, at bemærke, at disse teknologier ofte opfattes som havende en 

vekselvirkende transformativ egenskab på samfundets opfattelse og herskende diskurs (Miller 

og O’Leary 1994, p. 99; Miller 1994, p. 2; Potter 2005, pp. 267; Rose og Miller 1990, pp. 4; Rose 

og Miller 1992, pp. 175). For nærværende problemstilling vil denne idé om transitorisk inerti 

ikke blive vurderet i forhold til det omgivende samfund men i højere grad i forhold til 

revisionsbranchen egen indre logik, dvs. branchens forsvar for sin egen berettigelse.  

 Programmer:25 Det ordforråd og den måde man omtaler sine handlinger og dermed den 

overordnede forståelse og de idealer, der lægger til grund for og som skabes af teknologierne.  

Potter (2005, pp. 267) fremhæver, at regnskabsvæsen har en evne til at vekselvirke med 

vores opfattelse af verden i den forstand, at hvad vi indfører i regnskabet og på hvilken måde 

dette indføres påvirker vores opfattelse af disse ting. Er goodwill f.eks. et aktiv og i hvilket 

omfang? Hvilke udgifter til medarbejdere kan trækkes fra og hvilke kan ikke? Og kan der 

opstilles meningsfulde definitioner for Corporate Social Responsibility, der bør indregnes som 

et aktiv i regnskabet? Disse spørgsmål ligger udenfor denne afhandlings omfang, men de 

nævnes som eksempler på, hvordan regnskabspraksis gennem årene har ændret eller kan 

ændre sig, og at dette har indvirkning på, hvordan virksomheder agerer og hvilke 

prioriteringer, de foretager. Herudover er det interessant, idet omfang at regnskabs- og 

revisionsstandarder efterlader rum til fortolkning.  

Ifølge Power(1997, pp. 25) er revision som profession præget af en bevidst uklarhed, d er 

efterlader en stor del af produktet ved revision som værende baseret på en selvstændig 

vurdering, da dette er værdiskabende for revisorerne(Potter 2005, pp. 273) – noget der synes 

at være i tråd med den realistiske tilgang beskrevet ovenfor, hvor reviso r opfattes som en 

rationel agent, der handler i sin egeninteresse. Revisors selvstændige vurdering er præget af 

visse implicitte regler, der fungerer som rettesnor, noget Rose og Miller (1990, p. 2) benævner 

’action at a distance’-mekanismer26. Disse ’action at a distance’-mekanismer er således det 

programmatiske niveau, der sikrer, at revision foretages nogenlunde ens, uagtet at det 

                                                                                                                                                                  
24 Egen oversættelse.  
25 Miller(1994) bruger det engelske ord ’rationales’, men af hensyn til terminologien i den øvrige del af teorien 
har vi her valgt at benytte ordet ’programmer’ efter det engelske ’programmes’, der af Power(1997) sidestilles af 
analytiske årsager.  
26 Begrebet er hentet fra den franske sociolog Bruno Latour: Latour, Bruno 1987, Science in Action, Cambridge, 
Harvard University Press 
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teknologiske niveau ikke nødvendigvis specificerer konkret, hvordan noget udføres i praksis. 

Derfor bliver det afgørende at forsøge at forstå den føromtalte ’snusfornuft’, som revisor 

ligger til grund ved disse vurderinger (Power 1997, p. 8), altså hvilken sammenhæng der er 

mellem det teknologiske og det programmatiske niveau. Den manglende eksplicitering af det 

programmatiske niveau kan ligefrem siges at skabe en vis informationsasymmetri mellem 

revisorer og deres klienter27, hvor klienten ikke kan afgøre, hvad god revision er (Power 

2003a, p. 389). Måske endnu værre skabes der ligeledes usikkerhed om, hvad den gode 

revision er selv for revisorer. Power (2003, p. 392) skriver ligefrem, at 

”auditing is far from being a self-evident set of techniques which require occasional 

improvement, but is rather a series of hopes and aspirations inscribed in its most mundane 

routines.” 

Denne uklarhed, som altså er en pivotal del af revisionsbranchens berettigelse, er således 

ifølge Potter(2005, pp. 266) hvad man skal forvente er i branchens interesse. Potter(2005, p. 

273) mener derfor, at enhver udfordring af problemer i revisionsbranchen udelukkende 

udfordrer det teknologiske niveau, men at det programmatiske niveau fastholdes som en 

forudsætning for løsningen at problemerne, der dermed ofte blot fører til mere revision 

(Power 1997). Revisionsbranchens svar på kritik og krav om nyskabelser følger, ifølge Power 

(1993, pp. 273) forslag til ’kosmetiske ændringer’, der enten partikulariserer, procesualiserer 

eller institutionaliserer. Partikularisering opstår, når revisionsbranchen forsøger at affærdige 

kritik med henvisning til, at der er tale om enkeltstående tilfælde, såsom Stein Bakkers IT-

Factory eller Tønder Bank. Der er således en afvisning af problemer med både det 

teknologiske og programmatiske niveau. Procesualisering opstår, når revisionsbranchen som 

respons foreslår teknologiske ændringer, der bevarer eller endog understøtter det 

eksisterende programmatiske dogme. Institutionalisering er et udtryk for, at der oprettes nye 

instanser til at varetage det eksisterende programmatiske niveau. Revisionsbranchen vil 

således forventes at antage det programmatiske niveau i sin tilgang til løsningen af eventuelle 

udfordringer(Power 1993, pp.283) og herigennem afvise en enhver antastelse, der måtte 

begrænse professionens virkerum.  

                                                 
27 Dirsmith og Haskins (1991) forsvarer, hvad de kalder, den ‘organiske’ revision fremfor den mekaniske bl.a. på 
baggrund af stærkere vurdering af risici.  
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En mere konkret gennemgang af revisionsbranchens manglende incitament ti l udvikling af 

det teknologiske niveau i revisionen findes i den såkaldte ’Mozier tese’(Hatherly og Brown 

1996, pp. 77), som baserer sig på en Ph.D.-afhandling fra 1993. Peter Mozier har her 

analyseret sig frem til fire afgørende punkter for kvaliteten af revision: 

1. Intet økonomisk incitament til at revidere på niveau højere end specificeret af 

professionen i f.eks. standarder 

2. Konkurrencen består som følge af punkt 1 af såkaldt ’image-building’ 

3. At revisionsbranchen ønsker så vage revisionsstandarder som muligt, da dette 

minimerer risikoen for retsforfølgelse  

4. At monitoreringen af branchen reelt blot understøtter, at revisorer opererer på lavest 

mulige kvalitetsniveau 

En af konklusionerne er sågar, at revisionsstandarderne blot vil have en ubetydelig 

indflydelse på kvaliteten af revisionen, medmindre folk udenfor branchen får afgørende 

indflydelse på, hvordan revision foretages (Hatherly og Brown 1996, p.85). Dette udfordres af, 

at politikken i revisionsændringer ifølge Power(1993, p. 278) handler ”i lige så hø j grad om, 

hvem der kontrollerer definitionen af ’fornuftige’ revisionshandlinger er, som det er om selve 

indholdet af definitionen.”28 

2.6 TEORETISK SAMMENFATNING 

Ud fra ovenstående teoretiske analyse af revisors arbejde og forskellige antagelsers bidrag til 

forståelsen af revisor som aktør i et bredere samfundsperspektiv, må der således stilles 

spørgsmålstegn ved revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Opfattelsens af revisor 

som offentlighedens tillidsrepræsentant baserer sig på en antagelse om, at revisors moralske 

habitus er uangribelig, og at revisor derfor er underlagt en instrumentel rationalitet, 

hvorunder revisor søger at opfylde de forventninger, som det omgivende samfund har til 

revisor uden hensyn til revisors egen interesse. Hermed bliver revisor en objektiv og 

uafhængig part i den verifikationstriangel, der opstår mellem den daglige ledelse, den øverste 

ledelse og revisor. En model der i nærværende afhandling kaldes den vertikale principal-

agent-model.  

                                                 
28 Egen oversættelse.  
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Hvis man i stedet frasiger sig antagelsen om revisors moralske habitus som værende absolut 

og i stedet antager, at revisor er et rationelt individ, der handler i sin egeninteresse, opstår 

der et principal-agent-forhold, der i nærværende afhandling er blevet beskrevet som 

horisontalt. Dette valghandlingsteoretiske udgangspunkt, opfatter revisor som agent for 

dennes arbejdsgiver, der vil være den øverste ledelse, som betaler revisionshonoraret, og der 

fordres således en metodologisk individualisme, der søger at afdække hvert enkelt individs 

præferencer og reaktion herudfra. Modsat i den vertikale principal-agent-model antages 

revisors således ikke nødvendigvis at udføre sit arbejde med omhu, og det bliver derfor et 

oplagt undersøge og forfægte hvilke incitamentsstrukturer, der eksisterer til at sikre, at 

revisor optræder i offentlighedens interesse. Et oplagt eksempel herpå er, når Hatherly og 

Brown (1996, p.85) viser, at ændringen revisionsstandarder i langt højere grad forbedrer 

forventningskløften, såfremt arbejdet med ændringerne drives af folk uden stærk tilknytning 

til branchen.  

Udfordringen bliver således at afdække i hvilket omfang og af hvilke årsager, at beskrivelsen 

af revisors arbejde følger det præskriptive og normative niveau. Her indføres begreber fra 

Foucault tanker om guvernementalitet, idet der ses på, hvorledes der kan siges at være en 

sammenhæng mellem det programmatiske og det teknologiske niveau, hvor det 

programmatiske niveau beskriver de overordnede idéer og hensigter, hvorimod det 

teknologiske niveau beskriver de applikationer der opleves gennem konkrete handlinger.  

Med udgangspunkt i den allerede eksisterende litteratur på området, der er blevet 

gennemgået ovenfor, kan der således drages nogle forventninger til revisorbranchens 

igangværende arbejde med opdateringen af revisionsstandarderne i almindelige og som svar 

på kritikken efterfølgende finanskrisen i særdeleshed. Der er således tale om en teoretisk ex 

ante konklusion på det arbejde fra IAASB, der senere vil blive gennemgået og analyseret med 

udgangspunkt i nærværende teoretiske ramme baseret på valghandlingsteorien, principal-

agent-modellen og Foucaults tanker om guvernementalitet.  

For det første må det forventes, at branchens egen tilgang ser positivt på udviklingen med 

henvisning til en abstrakt forventning om underbygning af branchens nødvendighed, 

hvorimod eksterne regnskabsbrugere i højere grad vil forholde sig skeptisk til værdien af det 

endelig produkt. Branchen vil med andre ord forsvare det programmatiske niveau, der ser 

revision og den overordnede model herfor som en nødvendighed, ligesom branchen ønsker at 
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fastholde en så ringe grad af specifikation på det teknologiske niveau. De øvrige 

regnskabsbrugere vil derimod i højere grad vil forholde sig skeptisk til netop det teknologiske 

niveau og generelt udvise mindre interesse for det programmatiske niveau.  
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3. OPTAKTEN TIL EXPOSURE DRAFT 

he International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) er i gang med en 

større revision af flere ISA’ere (International Standards of Auditing), samt 

implementering af en ny standard. Dette sker blandt andet i et forsøg på at forbedre 

kvaliteten og brugbarheden af revisors erklæring samt generelt at bringe revisors arbejde i 

overensstemmelse med offentlighedens forventninger. Formålet med projektet ’ Auditor 

Reporting’ er at forbedre værdien af revisors erklæring gennem revision af indholdet og 

strukturen i flere af ISA’erne, samt at bestemme om og hvordan ISA’erne kan tilpasses, så de 

tager hensyn til nationale finansielle rapporteringsorganer. Ændringerne skal sikre, at der 

kommunikeres relevant og ensartet information.  

For at sikre bred opbakning til projektet er det en forudsætning at tage øvrige institutioners 

holdninger og arbejde i betragtning, samt at overveje hvordan IAASB kan agere for at 

minimere forskelle i årsrapporterne på tværs af landegrænser.  

3.1 AKTØRERNE I PROCESSEN 

Mange forskellige aktører påvirker processen i arbejdet med ændringerne af 

revisionsstandarderne. I det følgende afsnit vil de primære aktører kort blive beskrevet.  

3.1.1 IAASB 

IAASB er et uafhængigt organ under IFAC(International Federation of Accountants). IFAC er 

ligesom IAASB et uafhængigt organ, som arbejder i offentlighedens interesse indenfor 

regnskabsbranchen. IAASB er det organ, som arbejder med revision og udarbejder 

revisionsstander samt beskriver god revisionsskik, og hvilke forhold og begivenheder revisor 

bør være opmærksom på gennem sit arbejde. Dette gælder ikke kun for revision men også for 

review- og assistanceerklæringer samt relaterede rådgivningsopgaver. Formålet er at få en 

høj kvalitet i revisors arbejde gennem standarder (ISA’er), samt at styrke offentlighedens 

tillid til revisors arbejde.  

Strategien på mellemlang sigt for IAASB er at bidrage til global finansiel stabilitet samt øge 

revisors rolle og kvaliteten af arbejdet udført af revisor i en konstant udviklende verden. 

Dette skal ske igennem forbedring og implementering af nye standarder.  

T 
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Gennemsigtighed hos IAASB er vigtigt, og derfor er møder, materiale mm. offentlig 

tilgængeligt. 

I udviklingen af forslag følger IAASB en stringent proces. Indspark kommer fra mange 

forskellige interessenter, heriblandt nationale interesseorganisationer, IFACs organer og 

medlemmer, reguleringssorganer, firmaer, investorer samt offentligheden. Derudover har 

IAASB et organ(PIOB), der sikrer, at udviklingen sker i offentlighedens interesse.(IFAC 2014b)  

3.1.2 EU 

I den Europæiske Union er der flere organer, som har indflydelse på processen i vedtagelsen 

af forslag. Disse omfatter blandt andet: 

3.1.2.1 Europakommissionen 

Kommissionen har 28 kommissærer, som har ansvar for hver deres politiske område.  

Det er som udgangspunkt kun Kommissionen, der kan fremlægge lovforslag i EU, og det er 

Ministerrådet, der sammen med Parlamentet vedtager lovene. Dog har kommissionen i 

begrænset omfang lov til at vedtage regler. (EU-Oplysningen 2014) 

3.1.2.2 Europa Parlamentet 

Parlamentet består af 766 medlemmer. Parlamentet vedtager sammen med Ministerrådet den 

europæiske lovgivning. Disse instanser skal opnå enighed før en retsakt kan vedtages.  

Foruden parlamentet arbejder det europæiske retsudvalg, også kendt som JURI, med de 

juridiske anliggender i forslagene, som bliver fremsat af kommissionen. (EU-Oplysningen 

2014) 

3.1.3 Andre aktører 

Foruden de ovennævnte aktører, påvirker mange andre også udviklingen af 

revisionsstandarderne. Dette er blandt andet det amerikanske PCAOB, som er en non -profit 

organisation, som arbejder i investorenes interesse og blev skabt på baggrund af Sarbanes -

Oxley Act i 2002 (PCAOB 2014). Herudover engelske FRC, som er en uafhængig organisation, 

der blandt andet arbejder med at sikre høj kvalitet i revision og regnskaber. (FRC 2014). 

3.2 KRONOLOGISK GENNEMGANG 

Processen (se figur 2) frem mod den endelige revidering af ISA’erne har været langstrakt og 

taget sin begyndelse allerede før finanskrisen men har dog været betydelig påvirket af disse 
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begivenheder. Nedenfor beskrives processen frem til IAASB’s udsendelse af deres ’Exposure 

Draft’.  
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Figur 3 - processen Note: Figuren viser arbejdet IAASB og EU har haft, frem til udsendelsen af ’Exposure Draft’. Egen tilvirkning.  

Figur 2 – Oversigt over processen frem mod IAASB’s ’Exposure Draft’ 
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3.2.1 IAASB og AICPA undersøger brugeres opfattelse af årsrapporten 

I 2006 startede IAASB og American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) en fælles 

akademisk undersøgelse for at identificere og informere om brugeres opfattelse af 

årsrapporten samt revisors påtegning. Undersøgelsen blev foretaget blandt forskellige 

grupper af regnskabsbrugere og blev afsluttet ultimo 2009 og konstaterede en 

forventningskløft, idet investorer og andre brugere af årsrapporten ønskede ændringer hertil.  

I december 2009 så IAASB på nøgleinformationer omkring brugernes opfattelse af 

årsrapporten, herunder også analyser fra Storbritannien, Frankrig og Japan.  

3.2.2 IAASB og AICPA's undersøgelser viser udbredt behov for ændringer 

IAASB’s og andres opsøgende arbejde, samt den akademiske undersøgelse viste klart behov 

for ændringer.  På møder i IAASB i 2010 og 2011 diskuteredes også revisors erklæring, 

hvilket i 2011 resulterede i debatoplægget ’Enhancing the Value of Auditor Reporting: 

Exploring Options for Change, (CP)’29. 

Målet med debatoplægget var at: 

 kortlægge, hvorvidt der var enighed mellem brugere og andre interessenters syn på 

anvendeligheden af revisors påtegning samt årsrapporten. 

 få indblik i, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft eller informationsasymmetri 

 

Samtidig forsøgte debatoplægget at få indblik i, hvilke muligheder der var for at forbedre 

kvaliteten, relevansen samt værdien af revisors påtegning, herunder hvilke implikationer der 

kunne være ved disse mulige ændringer.  

IAASB har i øvrigt taget betragtninger fra både EU, USA og England med i sit videre arbejde, 

da man her selvstændigt har arbejdet med ændringer til revisors erklæring. Arbejdet fra de 

øvrige institutioner omfatter blandt andet: 

Den Europæiske kommission – arbejdet opstod grundet den globale finansielle krise og 

består blandt andet i reformer af årsrapporterne samt revisors rapportering til 

revisionskomiteer.  

                                                 
29 Debatoplægget forsøger at kortlægge, hvorvidt der er enighed blandt brugere og stakeholdere om 
årsrapportens anvendelighed. Oplægget beskriver problemer med årsrapporten som den er i dag. Dette 
resulterer i at nogle stakeholders opdager et informationskløft Oplægget forelægger forskellige måder at løse 
disse problemer på og søger inputs til hvorvidt disse forslag vil forbedre årsrapporten og dens kommunikative 
værdi. (http://www.ifac.org/publications -resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-
change - Hentet 10-06-14) 

http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change
http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change


36  
 

The U.S. Public Company Accounting Oversight Board – arbejder med flere forskellige 

ændringer til revisors påtegning. Dette omfatter blandt andet mulige ændringer til 

årsrapporten for at øge den kommunikative værdi af denne og at gøre revisors påtegning 

mere transparent ved at offentligøre ’engagement partner’30(vil senere blive omtalt som 

engagementspartner) samt andre, der deltager i revisionen.   

The U.K. Financial Reporting Council (FRC) – er kommet med anbefalinger om at forøge 

rapporteringsansvaret fra revisionskomiteen til hele bestyrelsen gennem en udvidet rapport, 

som offentliggøres sammen med årsrapporten. På denne måde vil revisorer aflægge en 

udvidet årsrapport, som indeholder: en sektion der fortæller om fuldstændigheden og 

anvendeligheden af årsrapporten (of the audit committee’s report), samt identifikation af 

hvilke forhold i årsrapporten, som, revisor mener, er forkerte eller inkonsistente, med den 

information revisor har modtaget i årsregnskabet eller gennem deres revision.  

FRC gennemførte i 2009 initiativer, der skulle gøre årsrapporterne mere kortfattede, og 

samtidig reviderede de revisorernes påtegning til specifikt at referere til revisors ansvar i 

forhold til anden information, som vedrører reviderede årsrapporter.   

3.2.3 Grønbog udsendes 

Europaparlamentet udsender i oktober 2010 en grønbog, som har til hensigt at behandle, 

hvilken betydning revisor samt revision har i kontekst til den finansielle krise. (FSR 2014). 

Grønbogens udgangspunkt er den samfundsmæssige rolle, EU mener, revisionsbranchen har. 

Idet revisionsfirmaerne ved lov er pålagt at afgive en erklæring vedrørende de finansielle 

oplysninger, samt virksomhedens finansielle stilling i regnskabet, vil EU-kommissionen 

kontrollere hvorvidt, ”(…)det er lykkedes revisionsselskaberne at løse denne samfundsopgave” 

(EU-note-E7, s. 2). Kommissionen mener, at de fire store aktører, som sidder på 90% af 

markedet for børsnoterede selskaber, har ”antaget systemiske proportioner”. Hvis en af disse 

aktører skulle lukke, frygter kommissionen, at det vil skade tilliden fra investorerne og skabe 

forstyrrelser i markedet. Derfor stilles spørgsmålet ”om disse firmaer…, potentielt kan skabe 

risiko for moralsk hasardspil” (EU-note E7, s. 2). Kommissionen mener derfor, der skal ses 

nærmere på de mindre revisionsfirmaers kapacitet, samt konsekvenserne ved nedskallering 

eller omstrukturering af de store revisionsfirmaer. Herudover skal mulighederne for at 

simplificere adgangen til markedet undersøges. Dette skal ske ved at gennemgå de 

                                                 
30 ’Engagement partner’ er vedkommende der forestår revisionen, men ikke nødvendigvis den samme som 
kontrollerer revisionen eller underskriver regnskabet. (PCAOB – Auditing Standard no. 7. Pkt. 7.   
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nuværende ejerskabsregler samt partnerskabsmodellen, som i dag er mest udbredt. (EU-note 

E7, s. 2) 

3.2.4 Consultation Paper "Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring options for 

change" 

I december 2011 godkendte IAASB et projektforslag om revideringen af ISA’erne. Det blev 

samtidig besluttet at udarbejde et resumé af de mest betydningsfulde svar, som blev afgivet til 

’consultation paper – Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change’. 

Det blev bestemt, at der skulle udsendes et ’Exposure Draft’ i juni 2013, som angivet i 

projektforslaget. Det blev her foreslået, at man skulle forsøge at få processen til at køre 

hurtigere, og man skulle forsøge at nå relevante interessenter inden 2013.  

I marts 2012 blev omfanget og timingen af revideringen diskuteret. Fokus var på ISA 700 

’Forming an Opinion and Repporting on Financial Statements’ samt øvrige relevante ISA’er - 

ISA 260, 570, 705 og 706. Samtidig bekræftede IAASB, at dette projekt havde højeste prior itet 

i deres 2012-2014 strategi. I deres arbejde havde IAASB et antal anbefalinger med fra ’Auditor 

Reporting Task Force’. Disse omfattede blandt andet: 

- Revisor skulle indarbejde revisionskommentarer i deres påtegning. Arbejdsgruppen 

blev samtidig bedt om at forbedre forslaget på visse punkter, herunder deres kriterier 

for og indholdet af revisors kommetarer. Samtidig skulle de angive et formål med 

revisors kommentarer. Det blev samtidig bemærket, at forskellen mellem revisors 

kommentarer og ISA 706’s ’Emphasis of Matter and Other Matter’ skulle uddybes.   

- Krav til at revisor skulle udarbejde en konklusion om revisors procedurer i forhold til 

going concern og anden underliggende dokumentation i forhold til revisionen af 

regnskabet. Arbejdsgruppen blev bedt om at overveje, hvorvidt den forslåede 

konklusion skulle udvides til også at indeholde afsnittet: Anvendelse af forudsætning 

om forsat drift er passende, men der er væsentlig usikkerhed, som er beskrevet i punkt 

18-20 i ISA 570.  

- Revisors ansvar skulle tydeliggøres ved at beskrive ’the risk-based audit approach’31, 

samt forklare andre faglige termer i ISA’erne.  Samtidig overvejede IAASB også , om den 

ledende revisors navn skulle offentlig gøres i årsrapporten. 

                                                 
31 Skal sikre at man gennem revisionen, fokusere på de områder som kan give anledning til væsentlig usikkerhed 
i regnskabet 
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- Et forslag af et koncept, hvor der både specificeres påkrævede elementer og samtidig 

tillader en vis fleksibilitet – den såkaldte ’byggeklodsmetode’.   

3.2.5 IAASB udsender ITC-rapporten og udbeder sig kommentarer 

I juni 2012 godkendte IAASB enstemmigt høringsrapporten ’Invitation to Comment: Improving 

the Auditor’s Report (ITC)’. ITC giver et indikativ bud på, hvordan revisors påtegning i 

fremtiden skal se ud. Rapporten indeholder også et modelregnskab, som viser, hvordan 

forslagene ville påvirke årsrapporten. Foruden dette fulgte forklaringer på , hvorfor disse 

ændringer var forslået, samt en diskussion af deres potentielle værdi, deres hindringer og 

hvilke områder man ønskede feedback på. Der var åbent for høringssvar frem til primo 

oktober 2012. Rapporterne fra diskussionerne i Nord Amerika og udtrykte stor opbakning til 

det arbejde, der var blevet foretaget med ITC-rapporten. Der var dog forskellige syn på, 

hvilken værdi og hvilke hindringer forslagene ville give, og hvordan det skulle udarbejdes i 

praksis.  

I december 2012 diskuterede IAASB respondenternes tilbagemelding på ITC. Her blev man 

enige om at forsætte arbejdet vedrørende revisors bemærkninger i årsrapporten. Herudover 

blev ’Task Force’-gruppen bedt om at overveje følgende:  

- Hvorvidt et revideret mål og titel for revisors bemærkninger med fokus på 

revisionsområder og revisors dømmekraft ville være en god måde at respondere til 

regnskabsbrugere.  

- Hvorvidt post-implementering af revisors bemærkninger for børsnoterede 

virksomheder ville være en brugbar metode til at informere IAASB om, hvorvidt de 

skærpede krav til revisor vil være passende. 

- Information om hvilke detaljer og hvilke emner, der skal inkluderes i revisors 

bemærkninger. 

Arbejdsgruppen blev også bedt om at vurdere, hvordan man bedst fik engageret interessenter 

og analytikere til at få udarbejdet flere illustrative eksempler. Samtidig skulle arbejdsgruppen 

forsat vurdere revisors påtegning af going concern og se, hvordan arbejdet fra ’the 

International Accounting Standards Board’ og ’US Financial Accounting Standards Board’ ville 

påvirke IAASB’s forslag. Herudover skulle det vurderes, hvorvidt påtegningen skulle gælde for 

alle virksomheder, eller om der skulle ses på vigtigheden omkring erklæringen for den 

enkelte virksomhed.  

Det blev også vedtaget, at førnævnte byggeklodsmetode ville være at foretrække i henhold til 
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ISA 700, sådan at der bliver taget hensyn til nationale love og reguleringer.  

I februar 2013, debatterede IAASB yderligere problemstillinger, der kunne være ved revisors 

bemærkninger i erklæringen i forhold til ITC. Der blev af IAASB vist opbakning til, at der 

blandt andet skulle udarbejdes en ny ISA 701 omhandlende såkaldte ’Key Audit Matters’32. 

Formålet skulle ikke signalere et skift væk fra væsentlige begivenheder i årsrapporten, men 

skulle skabe opmærksomhed på revisors tankegang og skulle hjælpe brugerne af regnskabet 

til at opnå bedre forståelse af virksomheden gennem den udførte revision. Det er intenderet , 

at dette skal præsenteres under et afsnit i årsrapporten, der hedder ’Key Audit Matters’. Dette 

kan dog give problemer, idet der ud fra ISA 260 stadig skal være forskel på det revisor 

kommunikerer til omverden og kommunikerer til ledelsen eller de ansvarshavende i 

virksomheden. Samtidig vil man gerne gøre revisors eksterne erklæring mere ensartet og 

finde ud af, hvorvidt et afsnit vedrørende ’Key Audit Matters’ er nødvendigt, hvis der ikke er 

noget at rapportere.  

Herudover modtog IASSB et interessant forslag om at behandle anden information i et 

særskilt afsnit, hvilket dog kræver ændring af ISA 720. Dette forslag er endnu ikke indarbejdet 

i det foreliggende forslag. At have denne information som bilag til årsrapporten ville 

yderligere skabe den udfordring, at ikke alle lande kræver at have bilag med i årsrapporten. 

Herudover anerkendte man også behovet for at foretage yderligere undersøgelser omkring 

angivelsen af den ansvarlige revisor i årsrapporten.  

I April 2013 drøftede IAASB udkast af den reviderede ISA 700 samt den nye standard ISA 701. 

I forhold til ISA 701 diskuteredes det, at revisor skal have fokus på forskel på rapportering 

mellem de ansvarlige for regnskabet (den øverste ledelse), og slutbrugerne.  Samtidig skulle 

det undersøges, hvordan revisor skulle vurdere en begivenhed som værende ’Key Audit 

Matter’, samt hvilke krav der skulle være til virksomheder, som rapporterer ’Key Audit 

Matters’, men som ikke har denne rapporteringspligt. Herudover hvilke ændringer der er 

påkrævet i ISA 260 ved implementeringen af ISA 701.  

I forhold til ’going concern’ blev man i arbejdsgruppen enige om at foretage begrænset 

ændringer til ISA 570, indtil undersøgelser fra andre arbejdsgrupper var færdige.  

I forhold til ISA 700 og modelregnskabet, diskuterede IAASB blandt andet, hvilken fleksibilitet 

der skulle være tilladt både i form af indholdet i årsrapporten og revisors ansva r.  

                                                 
32 De substantielle dele af ændringerne vil blive beskrevet indgående i et senere afsnit.  
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Endnu engang blev emnet vedrørende engagementspartneren diskuteret og arbejdsgruppen 

vedtog at kræve dokumentation for børsnoterede virksomheder.  

3.2.6 Medlemslandene behandler kommissionens forslag 

I 2012 afholdtes flere embedsmøder, hvor embedsmænd fra en række lande arbejdede med 

forslaget i arbejdsgrupper. Danmark havde i første halvår af 2012 formandskabet, herefter 

havde Cypern. Forslaget blev i dette år ikke behandlet af Ministerrådet.   

(FSR 2014). 

3.2.7 Retsudvalget, JURI, vedtager ændringer til kommissionens forslag 

Samtidig med at embedsmændenes behandling af forslaget, arbejdede det europæiske JURI- 

udvalg også med forslaget i 2012. Ordføreren fra JURI-udvalget udarbejdede kritiske forslag 

til kommissionens forslag, men disse nåede aldrig til afstemning. Også ECON-udvalget udskød 

deres første afstemning af forslaget. Da ECON i marts 2013 havde afstemning, blev der for 

eksempel stemt for, at mængden af rådgivningsopgaver revisor må påtage sig skal følge de 

internationale etiske retningslinjer. JURI stemte i april 2013 om forslaget, hvor der var 

modtand mod nogle af de tiltag, kommissionen havde fremlagt. Dette var blandet andet 

begrænsningen om, at salg på ikke-revisionsydelser ikke må overstige 10%. JURI udtalte, 

ligesom ECON, at man bør effektuere reglerne fra de internationale etiske retningslinjer. JURI 

ønskede ligeledes en rotationsperiode på 14 år med mulighed for  udsættelse til 25 år under 

særlige forudsætninger. Herudover skal revisionskomiteerne vurdere en række spørgsmål 

vedrørende kvalitet og uafhængighed. 

(FSR 2014). 

3.2.8  IAASB udsender 'Exposure draft' på baggrund af kommentarerne til ITC-rapporten  

Det sidste møde, inden der blev udsendt ’Exposure Draft’, blev afholdt i juni 2013. Her 

godkendte IAASB den nye samt de reviderede ISA’er. Dette omhandler følgende:  

- ISA 260 (revideret): Ændringer i kravene til revisors rapportering til de ansvarlige 

for regnskabsaflæggelsen, samt forslag til begivenheder af særlig betydning som skal 

rapporteres til ledelsen i henhold til ISA 260, efter den nye ISA 701 er blevet fremsat.  

- ISA 570 (revideret): Ændringer til revisors rapportering vedrørende going concern, 

og illustrative eksempler på hvordan disse skal anvendes i årsrapporten.  

- ISA 700 (revideret): Ændringerne kræver nye elementer i årsrapporten, samt 

eksempler på hvordan disse indarbejdes.  
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- ISA 701 (ny): ISA’en angiver krav og hjælp til revisor vedrørende ’Key Audit Matters’. 

Der er både ’Key Audit Matters’ i forhold til de ansvarlige for regnskabet, og det som 

bliver kommunikeret til slutbrugeren. Som udgangspunkt er standarden kun gældende 

for børsnoterede virksomheder.  

- ISA 705 (revideret): Ændringerne i ISA’en skal beskrive, hvordan ændringerne i den 

revideret ISA 700 bliver påvirket, når revisor aflægger et regnskab med supplerende 

oplysninger eller forbehold.  

- ISA 706 (revideret): Ændringerne skal vise forskellen mellem afsnittene ’Emphasis of 

Matter’ og ’Other Matter’ samt ’Key Audit Matters’ i årsrapporten.  

Den 25. juli 2013 blev IAASB’s udkast, ’Exposure Draft - Reporting on Audited Financial 

Statements: Proposed New and Revised International Standards on Auditing (ISA’s)’, 

offentliggjort. Udkastet var åbent for høringssvar frem til 22. november 2013.  

(IFAC 2014c). 

3.2.9 Parlamentet godkender kommissionens forslag 

I maj 2014 vedtog parlamentet kommissionens forslag. Det overordnede formål er at forbedre 

revisionskvaliteten og gøre revisionen mere transparent samt at eliminere 

interessekonflikter. Forslaget indeholder blandt andet, at regnskaberne indenfor EU skal 

aflægges efter de internationale revisionsstandarder. Kontrakter må ikke længere stipulere, at 

revisionen skal udføres af ”The Big Four”33. Herudover bliver rotation af revisor obligatorisk, 

og revisionsfirmaerne bliver forbudt at udarbejde visse ”non audit services”. 

3.3 DEN VIDERE PROCES 
De endelige standarder forventes at være færdigudarbejdet i fjerde kvartal af 2014. Dette 

betyder, at regnskaberne fra 2016 vil være aflagt efter de ændrede samt den nye ISA. IAASB 

mener dog, at det er vigtigt, at implementeringen sker så hurtigt som muligt, hvorfor IAASB er 

interesseret i at vide, hvorvidt det vil være muligt at kunne gælde for regnskaber fra 2015. 

Samtidig er IAASB også interesseret i at vide, hvorvidt en tidligere implementering skal være 

et krav eller blot en opfordring (IAASB 2013, p. 11).  

                                                 
33 E&Y, Deloitte, KPMG og PWC 
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4. ANALYSE AF IAASB’S FORSLÅEDE ÆNDRINGER 

4.1 INDLEDENDE AFSNIT 

rbejdet med ændringerne til revisors erklæringsopgaver har, som tidligere nævnt, 

været undervejs i IAASB siden 2006, men behovet herfor blev forstærket af den 

finansielle krise. Kritikpunkterne af den nuværende revisionserklæring har primært 

fokuseret på tre forhold (Schelleman, 2011, p. 6): 

1. Erklæringens binære natur, afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens kompleksitet 

2. Standardiseret og teknisk tekst 

3. Erklæringen reflekterer ikke den mængde underliggende arbejde revisionen består af  

Hertil kommer, at forskning tyder på at ”free form audit report”, som IAASB’s arbejde lægger 

op til, gør det muligt for revisionsfirmaer at konkurrere på kvalitet(Hatherly et al., 1998, p. 

23). Dette må anses for at være en positiv udvikling , idet man i så fald vil afvige fra Moizer-

tesen, der foreskriver, at revisionsfirmaer ikke kan konkurrere på kvalitet, og ønsker så vage 

standarder som muligt (Hatherly og Brown, 1996, pp.77).  

Formålet med IAASB’s projekt ’Auditor Reporting’, er at imødekomme ønskerne om yderligere 

oplysninger i regnskaberne(IAASB, 2013 p. 6), og IAASB har fået opbakning til deres tidligere 

forslag, som er fremsat i ITC. Ifølge IAASB vil ændringerne primært gavne investorer, 

analytikere samt brugere af årsrapporten. Herudover giver en revision også troværdighed til 

regnskabet og kan forbedre den finansielle rapportering. Da ændringerne netop skal tilgodese 

slutbrugeren af regnskabet, kan dette også være med til at styrke tilliden til revisor samt 

revisionskvaliteten, hvilket må ses som værende i ’offentlighedens interesse’(IAASB  2013, p. 

7).  

At behovet for ændringerne i revisors erklæring er nødvendig ses også af, at undersøgelser 

viser, at revisor vurderes som mere troværdig, såfremt der er afgivet et forbehold, end hvis 

der ikke er (Schelleman et al., 2011, p. 10). Dette viser tydeligt, at der blandt 

regnskabsbrugere er behov for bedre indsigt i revisors overvejelser forud for afgivelsen af en 

konklusion. Andre undersøgelser peger ligeledes på behovet for ændringer og viser f.eks. at et 

flertal blandt regnskabsbrugere vurderer, at revisor arbejder i sin egen eller i virksomhedens 

interesse fremfor i offentlighedens(ACCA, 2012, P. 7), at 94% af finansanalytikere gerne så 

A 
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mere information i revisors erklæring (CFA Institute, 2010, p. 3) og at enkelte tilmed går så 

langt, som til at mene, at revisors erklæring ikke er til megen hjælp (Gray et al. 2011, p. 661).    

IAASB mener, ændringerne bland andet vil kunne bidrage med følgende fordele:  

1. Øget kommunikativ værdi, som skaber transparens omkring hvordan revisionen er 

udført 

2. Øget opmærksomhed fra den daglige og øverste ledelse omkring hvilke bemærkninger 

der er skrevet til f.eks. going concern eller ’key audit matters’, hvilket samtidig kan øge 

kvaliteten af revisionen  

3. Et nyt fokus på forhold som revisor skal rapportere omkring, hvilket indirekte kan give 

et fornyet syn på revisors professionelle skepsis, 

4. Bedre kommunikation mellem revisor og den øverste ledelsen - dette kan for eksempel 

være dialog vedrørende ’key audit matters’. (IAASB p. 7) 

Som IAASB skriver: ”The proposed ISAs represent a significant  change in practice, but enhanced 

auditor reporting is viewed as critical to the perceived value of the financial statement audit and 

thus to the continued relevance of the auditing profession.” (IAASB 2013, p. 7 afsnit 9). 

Efterspørgslen af information vedrørende revisors arbejde, og revisors reaktion herpå, er af 

afgørende betydning for forholdet mellem revisorbranchen og samfundet som helhed. 

Såfremt der ikke er en vekselvirkning, mellem den overvågning revisor udøver på den 

reviderede virksomhed og offentlighedens overvågning af revisors arbejde, opstår der, ”hvad 

Foucault kaldte ’en panoptikal egenskab’: Den handler om at iagttage uden at blive iagttaget. 

Men en iagtagelse (…), der ikke modsvares af den iagttagedes blik, er for et communitas intet 

mindre end en katastrofe. (…)[K]ontrol udøvet gennem åbenlyse panoptikale teknikker, 

umuliggør gensidig loyalitet(…).”(Kirkeby 2001, p. 185). Med andre ord skal virksomhedens 

ledelse ikke blot acceptere, men forstå behovet for revision, ligeså vel som revisor ikke b lot 

skal acceptere, men forstå det øvriges samfunds behov for indsigt i revisors arbejde. Denne 

forståelse opnås idet der for den overvågede tydeliggøres en sammenhæng, mellem det 

førnævnte teknologiske og programmatiske niveau. Det er altså vigtigt at for stå, hvorfor noget 

sker for at kunne acceptere, at det sker; eller i Nietzsches eksistentielle bemærkning: ”He who 

has a why to live for can bear almost any how.” (Frankl 2004, p. 9) 

 De fordele, IAASB mener ændringerne ville kunne bidrage med, kan opfattes som et udtryk 

for det programmatiske niveau.   
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IAASB’s ønske, om at skabe større transparens om revisors arbejde, er en imødegåelse af det, 

som kan beskrives som en informationskløft (Schelleman 2011, p. 6). At have transparens kan 

således opfattes som selvstændige ”værdier og mål” (Power 1997, p. 7), der skal materialisere 

sig i, at man klarlægger revisors præventive, korrigerende og afdækkende effekt – denne 

afdækkende er i øvrigt sammenfaldende med det Wallace i teoriafsnittet benævnte 

’opdagelsesinformation’. Den præventive effekt opstår, idet virksomhedens medarbejdere 

sikrer sig kvalitet i regnskabet, velvidende at deres arbejde ved en senere lejlighed vil blive 

underlagt revision. Den korrigerende effekt består i, at revisor under revisionen retter 

eventuelle fejl i regnskabet, og den afdækkende effekt består i offentliggørelsen af, hvad 

revisor har fundet i forbindelse med revisionen(Hatherly et al. 1998, pp. 24).  Dette ønske om 

transparens kan både ses som et udtryk for instrumentel rationalitet, idet revisor ønsker at 

optræde som instrument for offentlighedens interesser, men kan også siges at være et udtryk 

for en ekspressiv rationalitet, det såkaldte ’signalling’, hvor revisor, gennem sine handlinger 

ønsker at signalere at være offentlighedens tillidsrepræsentant – uagtet i hvilket omfang dette 

må siges at være sandt. Da Hatherly et al, 1998 viser, at såkaldt ’free form audit report’ kan 

være med til at differentiere og dermed klarlægge kvalitetsforskelle, vil øget transparens 

modvirke Mozier-tesens ide om, at revisor hverken kan konkurrere på kvalitet eller pris og 

dermed forfalde til ’image ’building’.  

Såfremt der hos den øverste og daglige ledelse skabes større opmærksomhed om revisors 

arbejde, må det forventes, at der vil være større indsigt i kvaliteten af den pågældende 

revision. Dette vil også kunne have en medierende effekt på det forhold, at revision kan 

opfattes som en skat på virksomheder (Birkholm Laursen 2000, pp. 54).  Revisors risiko for 

sagsanlæg må antages at falde, såfremt virksomhedens ledelse har deltaget mere aktivt 

undervejs i processen. Dette skyldes, at virksomheden undervejs selv har været mere 

engageret, hvilket mindsker deres sandsynlighed for sagsanlæg, ligesom det øgede 

engagement fra virksomheden, vil højne revisionskvaliteten og dermed mindske risikoen for 

sagsanlæg fra eksterne interessenter. Udover dette udtryk for forsikringshypotesen, må den 

øgede involvering fra ledelsens side, i tråd med forvaltningshypotesen, også antages at have 

en gensidig effekt på henholdsvis den øverste og daglige ledelse.  Med andre ord vil den 

øverste ledelses engagement i revisionen afføde et øget engagement fra den daglige ledelse og 

vice versa. Sidst synes det fornuftigt, at IAASB deraf forventer en forbedret kvalitet i 

revisionen. Med større indsigt i revisionskvaliteten hos ledelsen og ledelsens generelt større 
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engagement i revisionen, fordrer det ligeledes øget engagement og ønske om kva litet hos 

revisor. At revisionskvalitet er et notorisk flygtigt begreb er for nærværende uden betydning, 

men vil naturligvis blive diskuteret i ved gennemgangen af de konkrete ændringer. På det 

programmatiske niveau er det centrale og interessante ønsket om at højne kvaliteten.  

At IAASB finder det nødvendigt at forsvare revisors professionelle dømmekra ft, gennem 

afklaring af hvad der formelt forventes af revisor, er i sig selv interessant. Overordnet set kan 

dette opfattes som et forsøg på at mindske forventningskløften, men samtidig er 

revisionsbranchens behov for at blive opfattet som skeptisk et udtryk for en ekspressiv 

rationalitet.  

Ligesom der på det teknologiske niveau kan tales om en defensiv strategi, når man fokuserer 

på retfærdiggørelse af handlinger med henvisning til metode manualer og at producere 

dokumentation(Riise Johansen og Davidsen 2011, p. 37), er nærværende program et udtryk 

for en defensiv tilgang til formålet med revisors arbejde. Det er således afgørende, at man i 

implementeringen af denne programerklæring fokuserer på teknologier, der minimere 

forventningskløften, fremfor teknologier der understøtter revisionsbranchens eksistentielle 

behov for at fremstå som værende i besiddelse af professionel skepsis. Det er omvendt også 

vigtigt at klarlægge, hvad en revision egentlig består i, idet der ville være tale om en 

”legalistisk ilusion”(Power 2003, p. 391), såfremt man antog at ordet revision i sig selv er 

meningsfuldt.  

Større opmærksomhed om revisors arbejde, hvilket IAASB allerede har fremhævet som en 

fordel, vil naturligvis også opstå gennem mere og bedre kommunikation mellem reviso r og 

den øverste ledelse. Det er således åbenlyst at IAASB opfatter kommunikationen med den 

øverste ledelse som havende selvstændig værdi herudover. En oplagt forklaring er det Robert 

Herz (ACCA 2012, p.9), som tidligere nævnt, fremhæver om, at revisor er splittet mellem at 

agere som offentlighedens tillidsrepræsentant og tilfredsstille de, der betaler honoraret.  

Ønsket om tættere dialog med den øverste ledelse må anses for at være det sidste. Revisor 

optræder således som homo economicus, der jævnfør det teoretiske afsnit handler i sin 

egeninteresse.  

 

Ovenstående gennemgang af det programmatiske niveau for ændringerne til revisors 

erklæringer, vil under forudsætning om symmetriske antagelser om aktørerne i processen 
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pege i retning af, at revisor optræder i en horisontal principal-agent struktur, hvor man 

benytter sig af processualisering og institutionalisering som forsvar mod den kritik, der har 

været rejst mod revisors eksistensberettigelse. Der er således tale om en videreførelse af 

revisors legitimitet gennem udvidelse af revisors arbejde, som svar på revisionens mangler , 

hvilket ifølge Potter er den traditionelle respons(Potter 2005, p. 273).   

Herudover er det interessant, at de af IAASB fremhævede fordele har et meget bestemt fokus . 

Ud fra ovenstående gennemgang er de af IAASB fremhævede fordele umiddelbart afvigende 

fra Expore Draftets indledende bemærkning om, hvem, de mener, nærværende ændringer 

skal komme til gavn. Her er anført, at ”investorer, analytikere og andre regnskabsbrugere” 

(IAASB 2013, p. 7) er den primære målgruppe, hvilket programerklæringerne primært kun 

forholder sig til indirekte.  

4.2 BETYDNINGSFULDE ÆNDRINGER 

Som tidligere nævnt var der bred opbakning til det arbejde, IAASB havde lavet inden 

udsendelsen af det endelige udkast. Der var dog forskellige syn på, hvordan man fik mest ud af 

ændringerne. IAASB har forsøgt at finde den gyldne mellemvej i deres arbejde ved 

udarbejdelsen af udkastet(IAASB, p. 18). Denne strategi rummer den udfordring, at 

kompromisser på det teknologiske niveau ender med at skabe uoverensstemmelse til det 

programmatiske niveau. Det er således at foretrække, at der i processen, skabes en direkte 

sammenhæng mellem de fremsatte programerklæringer og de udarbejdede teknologier.  

Af væsentlige ændringer, i forhold til ITC-rapporten, kan følgende nævnes: 

 ’Key audit matters’, som er et krav til børsnoterede virksomheder, er kommet til og 

erstatter det, som i ITC blev kaldt for ’Auditor Commentary’, som skulle gælde for 

virksomheder af særlig interesse for offentligheden34. 

 En eksplicit rapport, der bekræfter, at revisor er uafhængig af virksomheden og har 

opfyldt de etiske regler, som revisor er underlagt.  

 Angivelse af navnet på engagementspartneren for revision af børsnoterede 

virksomheder. ITC ville have dette nævnt i årsrapporter for alle typer af virksomheder. 

                                                 
34 I henhold til Europa parlamentets og rådets direktiv 2006/43/EF, artikel 2, punkt 13, er virksomheder af 
interesse for offentligheden omfatter virksomheder som handles på et reguleret marked i en medlemsstat, samt 
kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Medlemsstaterne kan også selv bestemme at andre virksomheder er af 
interesse for offentligheden. (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:DA:PDF) 
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Af elementer som er nærmest identiske med de forslået ændringer i ITC, kan nævnes: 

 Mere central placering af revisors konklusion og anden specifik information i 

årsrapporten. 

 Revisors rapportering vedrørende going concern, som også indeholder en konklusion 

om, hvorvidt ledelsens brug af going concern er relevant, samt beretning om 

usikkerhed vedrørende indregning og måling af aktiver, som ved forkert indregning 

kan betyde virksomheden ikke længere er going concern.  

 Revisors rapportering i forhold til anden information (ISA 720). (IAASB, p. 19) 

 

Som det fremgår af ovenstående er de ændringer, der er foretaget på baggrund af 

kommentarerne til ITC-rapporten centeret omkring de mest banebrydende elementer til den 

nye påtegning. De væsentlige ændringer kan inddeles i to grupper, der fokuserer henholdsvis 

på det substantielle indhold i erklæringen og personerne der forestår revisionen. Netop 

engagementspartnernes uafhængighed har været fremhævet som et afgørende forhold for 

regnskabsbrugere(CFA Institute 2010).  

 

I det efterfølgende vil de reviderede ISA’er blive gennemgået. ISA’erne er udtryk for 

implementering af det programmatiske niveau, idet disse præsenterer ”beregninger, 

teknikker, apparater, dokumenter og procedurer”(Rose og Miller 1992, p. 175), som er et 

udtryk for det teknologiske niveau.  

Således vil der blive taget udgangspunkt i ændringerne til de eksisterende ISA’er i forsøget til 

at afdække, hvorvidt disse teknologiske ændringer er i overensstemmelse med den fremsatte 

programerklæring fra IAASB, der blev gennemgået ovenfor.  

Af hensyn til overblikket vil de enkelte ISA’er blive gennemgået enkeltvis, dog med 

krydsreferencer i det omfang der er substantiel begrundelse herfor.  
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4.3 ISA 260 – KOMMUNIKATION MED DEN ØVERSTE LEDELSE 

ISA 260 omhandler revisors kommunikation med den øverste ledelse. Selvom revisor har et 

ansvar for at kommunikere forhold til den øverste ledelse, har den daglige ledelse også et 

ansvar herfor og fritages ikke for dette (ISA 260, pkt. 1 og 5).  

Målet for revisor er at kommunikere til den øverste ledelse om revisors ansvar ved revisionen 

af regnskabet og skabe et overblik for den øverste ledelse over revisionens omfang og den 

tidsmæssige placering. Revisor skal sørge for at modtage oplysninger fra den øverste ledelse, 

som er relevante for revisionen, og oplyse den øverste ledelse om de observationer som 

revisor gør sig gennem revisionen, som er betydelige for ledelsens ansvar i forhold til 

regnskabsaflæggelsen. Herudover skal revisor også forsøge at have en god dialog med den 

øverste ledelse. (ISA 260, pkt. 9). ISA 260 er dermed alene ved sin formålsparagraf defineret 

som en af hjørnestenene i IAASB’s arbejde med at forbedre kommunikationen mellem revisor 

og den øverste ledelse. Her er ikke tale om en ændring i forhold til den allerede eksisterede 

ISA. Det interessante er således at se på de konkrete teknologiske greb, som IAASB benytter 

sig af i revideringen af denne ISA. 

4.3.1 Ændringer til ISA 260 

Der har ikke været ændringer til ISA’ens formål eller definitioner. Nedenstående tabel 

opsummerer de væsentligste ændringer, der har været til ISA 260 og giver dermed det 

nødvendige overblik til at forstå IAASB’s overordnede tilgang.  
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Tabel 2 – Væsentligste ændringer til ISA 260  

ISA 260 Nuværende ISA Revideret ISA 

ISA 260, revideret, pkt. 15 

Rapportere det planlagte 

omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen til den 

øverste ledelse  

Samme som før, men tilføjet: 

væsentlig risiko som revisor har 

identificeret.  

ISA 260, revideret, pkt. 16 

Kommunikere om kvaliteten af 

virksomhedens 

regnskabsprocesser, eventuelle 

væsentlige problemstillinger 

under revisionen, væsentlige 

punkter der blev diskuteret 

med ledelsen, og ethvert andet 

væsentligt punkt, der af 

betydning for overvågningen af 

virksomhedens 

økonomiprocesser.  

Her er tilføjet, at revisor skal 

kommunikere begivenheder, 

som væsentligt har ændret 

revisors planlægning.  

Note: Tabellen viser de væsentligste ændringer til ISA 260. Egen tilvirkning.  

Revisor pålægges, under afsnittet ”forhold der skal kommunikeres”, at kommunikere til den 

øverste ledelse det planlagte omfang og den tidsmæssige placering, hvilket nu også omfatter 

væsentlig risiko, som revisor har identificeret(ISA 260, revideret, pkt. 15). Dette skal hjælpe 

den øverste ledelse til at forstå, hvilke områder som for revisor kræver speciel 

opmærksomhed og hvorfor. Dette skal hjælpe den øverste ledelse til at overholde deres 

ansvar i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet(ISA 260, revideret, pkt. A11a) – det er 

værd at bemærke, at ledelsens opfattelse af regnskabet ikke nødvendigvis er enslydende med 

revisors, og at der i regnskabstandarderne er vist rum for uenighed, hvorfor ledelsen i nogen 

grad vil kunne tillade sig at være uenig med revisor om enkelte punkters håndtering og 

væsentlighed. Ledelsen kan således bevidst ønske sig at afvige fra revisors opfordring og 

opmærksomhedspunkter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og det er ligeledes værd at 

bemærke, at Dan Montgomery, viceformand for IAASB, ved et møde i Dansk Regnskabsforum 

den 4. november 2013 lagde vægt på, at de reviderede standarder – og måske i særlig grad 

ISA 700 omhandlende påtegningen – skal have rum til en ’candid discussion’ mellem revisor og 

ledelse(Dan Montgomery, Bilag 1). Som anført af Power(1993, p. 275), er der i 
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regnskabsaflæggelsen så stor mulighed for foretagelse af skøn eller vurderinger af f.eks. 

indregningsmetoder, værdiansættelse eller nedskrivninger, at nogle ligefrem vil påstå, at et 

regnskab kan vise, hvad man ønsker det skal vise. Dette er i sig selv medvirkende årsag til, at 

tættere dialog mellem ledelsen og revisor kan føre til manglende agtpågivenhed eller 

overdrevet sympati hos revisor i forhold til ledelsens ønsker til regnskabet. Denne fare er 

særligt present ved ejerledede virksomheder, hvor der ikke er en opdeling mellem daglige og 

øverste ledelse, og hvor implementerings- og kontrolretten dermed er sammenblandet. 

Generelt betyder dette, at revisors professionelle dømmekraft også bliver en funktion af 

revisors moralske habitus, der under antagelse af revisor som homo economicus vil være 

påvirket af revisors aflønning fra og evne til at fastholde pågældende kunde. Eneste situation 

hvorunder revisors tættere forhold til ledelsen er uproblematisk, er såfremt revisors 

moralske habitus lever op til Flints(1988, p. 34) idé om, at ’revisors personlige standard for 

sandhed, ærlighed og integritet er absolutte’.  

I pkt. A12 gives eksempler på forhold, som kan kommunikeres til ledelsen. Her er tilføjet 

vurderet risiko for væsentligfejlinformation, som ikke allerede er fundet, men som forventes 

at have en effekt på den overordnet revisionsstrategi, samt om der kræves speciel viden 

indenfor et givent område til at udføre revisionen(ISA 260, pkt. A12).  Endvidere er der under 

”betydelige resultater fra revisionen” tilføjet et ekstra punkt, hvor revisor skal kommunikere 

begivenheder som væsentligt ændrede revisors planlægning(ISA 260 revideret, pkt. 16), 

hvilket f.eks. kan være mangelfulde interne kontroller(ISA 260 revideret, pkt. A18b). Dette 

kan også være regnskabsmæssige skøn, hvor det kan kræves ved lov, at der angives et referat 

af hvilken regnskabspraksis, som er anvendt på disse poster, for at informere 

regnskabsbrugere herom. De områder, som er præget af regnskabsmæssige skøn, kan også 

være af interesse for den øverste ledelse, således de bedre kan varetage deres opgave 

vedrørende aflæggelsen af regnskabet (ISA 260, revideret, pkt. 17-17A). 

Foruden de forhold revisor førhen skulle kommunikere, herunder en konklusion om 

regnskabet, skal revisor også fremover kommunikere ’Key Audit Matters’ til den øverste 

ledelse (ISA 260, revideret pkt. A9).  

Generelt er ISA 260 og ændringer hertil et udtryk for en teknologisk applikation af 

programerklæringen om bedre kommunikation mellem revisor og den øverste ledelse, 

ligesom bedre kommunikation mellem den øverste ledelse og revisor også må fordre større 

opmærksomhed fra den øverste ledelse på selve revisionen. Der er utvivlsomt lagt op til en 
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forbedring af kommunikationen mellem de to parter – der kan opfattes som henholdsvis 

principal og agent – idet der stilles større krav til, hvad revisor skal gøre den øverste ledelse 

opmærksom på. IAASB’s arbejde påpeger også klart, at dette skal forbedre den øverste 

ledelses mulighed for at påse økonomiprocessen i virksomheden(se f.eks. ISA 260 revideret, 

pkt. A11a), men samtidig gavner dette utvivlsomt revisor på den måde, at man herved 

udvider revisors ansvar og som nævnt dermed understreger legitimiteten af revisors arbejde. 

Såfremt dette tiltag forventes at gavne eksterne regnskabsbrugere, må dette findes i det 

forhold, at revisionen forbedrer virksomhedsledelsens mulighed for at drive virksomheden 

fremadrettet, eller såfremt den forbedrerede dialog mellem revisor og den øverste ledelse 

fører til færre væsentlige fejl i regnskaberne. Her er dog tale om afledte effekter, der ikke 

nødvendigvis materialiserer sig alene ud fra foreliggende teknologiske ændringer. Det kan 

således endegyldigt kun konkluderes, at den forbedrerede dialog mellem revisor og den 

øverste ledelse med sikkerhed vil gavne den øverste ledelse og revisor – sidstnævnte ved 

større mulighed for at påpege revisors gode arbejde, og en mulighed for revisor at efterleve 

Mozier-tesens påstand om revisors vigtigste konkurrenceparameter som værende ’image-

building’. Da revisionskvalitet netop er et flygtigt begreb (Riise Johansen og Davidsen 2011 p. 

29), og idet revionsarbejdet er notorisk svært for ledelsen at sammenligne grundet arbejdets 

singulære natur, kan tættere dialog mellem den øverste ledelse og revisor i værste fald føre til 

opfattelsen af revisor som det Miller(1994, p. 9) kalder en ’mytologisk figur’, hvis arbejde er 

omgærdet af respekt og anseelse gennem øvrighedens generelle uvidenhed om andet de rent 

ceremonielle dele af arbejdet.  
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4.4 ISA 570 – FORSAT DRIFT 

Der har den seneste tid været større fokus på going concern som følge af den finansielle krise. 

Respondenternes reaktion på ITC-rapporten har været blandede. Der har været tvivl om, 

hvorvidt det foreslået vil give brugerne tilstrækkelig information, andre har forslået en mere 

holistisk tilgang til bekskrivelsen af going concern. Der har også været bekymringer for , at 

forventningskløften kan blive udvidet, fordi brugerne af regnskabet ikke forstår , at en blank 

påtegning, hvor der ikke er forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going 

concern, ikke er en garanti for virksomhedens forsatte drift. IAASB har derfor i samarbejde 

med nationale revisionsråd forsøgt at arbejde imod en løsning på dette og forsætter med at 

have kontakt til disse organisationer i arbejdet med ISA 570. IAASB ved også , at der kan være 

forskel i kravene i forhold til US GAAP, og arbejder derfor videre og overvejer om yderligere 

ændringer er nødvendige. Det er derfor også nødvendigt for IAASB at få feedback på deres 

forslag til ISA 570, til deres videre arbejde med standarden (IAASB 2013, p. 31).  

 

ISA 570 omhandler ledelsens anvendelse af forsat drift som regnskabsprincip og revisors 

ansvar i denne forbindelse. Når der er tale om forsat drift er det en forudsætning, at 

virksomheden kan opretholde sin drift i en ”overskuelig fremtid”, hvilket typisk svarer til et 

år(Sudan et al. 2012, p. 284). Ved anvendelse af forsat drift indregnes aktiver og forpligtelser 

ud fra, at virksomheden kan realisere aktiverne og betale sine forpligtelser som en del af den 

normale drift. Hvis virksomheden ikke anvender forsat drift som regnskabsprincip , kan 

likvidationsprincippet anvendes. (ISA 570, pkt. 1-2). 

4.4.1 Ændringer til ISA 570 
Tabel 3 – Væsentligste ændringer til ISA 570 

ISA 570 Nuværende ISA Revideret ISA 

ISA 570, revideret, pkt. 1 

Revisors ansvar i forhold til 

ledelsens anvendelse af 

forsat drift som 

regnskabsprincip. 

Revisors ansvar i forhold til 

forsat drift som anvendt 

regnskabsprincip. 

ISA 570, revideret, pkt. 

6,9,17 

Revisor skal indsamle 

tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at vurdere, 

Revisor skal indsamle 

tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at vurdere, 
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hvorvidt ledelsens 

forudsætning om forsat drift 

er passende som 

regnskabsprincip. 

hvorvidt ledelsens 

forudsætning om forsat drift 

er passende som 

regnskabsprincip, og 

herunder afgive en 

konklusion om, hvorvidt 

forsat drift er passende at 

anvende som 

regnskabsprincip. 

ISA 570, revideret, pkt. 

19,20,22,24 
I/A 

Revisor skal udarbejde et 

afsnit med overskriften 

”forsat drift”. Dette skal 

indeholde forskellige 

elementer alt efter revisors 

erklæring.  

Note: Tabellen viser de væsentligste ændringer til ISA 570. Egen tilvirkning.  

Der har været flere ændringer til ISA 570, som betyder, at revisor mere eksplicit skal forholde 

sig til forsat drift. I den reviderede ISA skal revisor ikke blot forholde sig til ledelsen brug af 

forsat drift i årsrapporten, men selvstændigt udtrykke en konklusion herom. (ISA 570, 

revideret). I ISA’ens punkt 1, der omhandler det såkaldte ’scope of the ISA’, er formuleringen 

ændret, således at det ikke længere fremgår, at revisor forholder sig til ledelsens valg af forsat 

drift som regnskabsprincip(ISA 570, revideret, pkt. 1). Selvom dette fremgår af ISA’ens senere 

punkter, kan dette skabe en vis usikkerhed om ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse. 

Vigtigheden af klarhed over ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse er netop af 

betydning for IAASB (Dan Montgomery, Bilag 1), ligesom dette har været et problem for 

branchen, før man gik fra ’short form’ over til ’long form audit report’ (Asara & Wright 2012, 

p. 197). Under den nuværende påtegning forventer regnskabsbrugerne et forbehold eller en 

supplerende oplysning forud for en virksomheds eventuelle konkurs(Carson 2012, p. 34), og 

det er deraf tydeligt, at påtegningens afsnit om forsat drift er afgørende betydning for 

regnskabsbrugerne. Det er således vigtigt, at formuleringen i regnskabet tydeliggør den 

selskabsretlige ansvarsfordeling, hvilket det nærværende udkast til ISA 570 efterlader en vis 

tvivl om (Kirtzner et al 2014).  
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Et potentielt yderligere bidrag til forvirring angående ansvarsfordelingen mellem revisor og 

ledelse opstår, idet revisor ikke blot som tidligere skal sikre sig tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis samt at vurdere ledelsens anvendelse af forsat drift som regnskabsprincip, 

men fremover skal komme med en konklusion om, hvorvidt virksomheden er i stand til at 

forsætte driften (ISA 570, revideret pkt. 6 og 9 a). Hermed er standarden ændret til, at 

revisors ansvar i forhold til forsat drift udvides i den forstand, at revisor modsat tidligere 

aktivt skal kommentere på, hvorvidt virksomheden er ’going concern’ uagtet virksomhedens 

situation. Dette kræver således også, at formuleringen i påtegningen ikke efterlader tvivl. 

Efterlader formuleringen i påtegningen tvivl om ansvarsfordelingen mellem revisor og 

ledelsen, vil dette kunne bidrage til eller ligefrem skabe en forventningskløft, hvorfor det er 

vigtigt, at der fremgår en klar definition(Beck, Bilag 1).  

At revisor bør udtrykke sig om virksomhedens forsatte drift er dog et udtryk for både 

opfyldelsen af en opfordring fra både forskningslitteraturen såvel som regnskabsbrugerne. 

Den akademiske forskning(Carson 2012, pp. 19) peger således på, at en aktiv bemærkning om 

forsat drift fra revisor kan øge opmærksomheden om dette afgørende punkt i påtegningen, 

ligesom en af verdens mere betydningsfulde regnskabsbrugere (Standard & Poors 2014, p. 4) 

ligeledes hilser dette tiltag velkomment.  

 

Yderligere er tilføjet et nyt pkt. 17 i den revideret ISA 570, som gentager det, som er angivet i 

pkt. 6 og 9a. (ISA 570, revideret, pkt. 17). Udover det nye punkt 17, er der tilføjet yderligere 

nye punkter under afsnittet ”revisionskonklusioner og afgivelse af erklæring”. Dette omfatter 

blandt andet punkt 19, hvorunder revisor i et selvstændigt afsnit, under overskriften ”forsat 

drift” skal udarbejde følgende (ISA 570, revideret, pkt. 19): 

Hvis forsat drift er passende som regnskabsprincip, og der ikke er konstateret væsentlig 

usikkerhed, skal afsnittet indeholde (ISA 570, revideret, pkt. 20):  

a. En forklaring af forudsætningen for forsat drift i forhold til den anvendte 

regnskabspraksis.  

b. En erklæring hvor revisor som en del af sin revision, vurderer hvorvidt ledelsens 

anvendelse af forsat drift i forberedelsen af virksomheden regnskab har været 

passende.  
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c. En erklæring baseret på revisionen, hvor revisor erklærer at der ikke ved udførslen af 

revisionen ikke er konstateret væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at 

forsætte driften.  

d. En erklæring om hverken ledelsen eller revisor kan garantere virksomhedens evne til 

at forsætte driften.  

Ovenstående er som nævnt en nyskabelse, idet der under disse forudsætninger ikke tidligere 

har været krav om eksplicit konklusion fra revisor.  Det har som nævnt været rejst som 

forudsætning for tiltagets positive modtagelse, at formuleringerne netop tydeliggør ansvaret 

mellem revisor og ledelsen (CFA Institute 2010, Beck Bilag 1, Kiertzner et al 2014, Blackrock 

2014, PwC 2014). En sådan tydeliggørelse kan mindske den del af forventningskløften, der 

kan beskrives som en ’videnskløft’ (Humpfrey 1997, p. 9), der opstår, når regnskabsbrugernes 

forventninger afviger fra revisorernes udelukkende på baggrund af manglende viden om de 

egentlige forhold ved en revision. Man vil således imødegå Porters (2012) tredje årsag til en 

forventningskløft, der handler om urimelige forventninger – de to andre er mangelfuld 

udførelse i forhold til standarderne og mangelfulde standarder i forhold til 

regnskabsbrugernes rimelige forventninger. I udkastet til den nye ISA 570 er det ovennævnte 

punkt ’b’, der forventes at tjene denne rolle, hvilket kun opfyldes indirekte, idet det ikke klart 

specificeres, hvordan ansvarsfordelingen er, men derimod blot nævnes, at revisors ansvar er 

at vurdere ledelsens initiale forudsætning om forsat drift ved regnskabsaflæggelsen. Der er 

således tale om en forventning til regnskabsbrugernes forståelse af denne terminologiske 

skelen, hvilket kan føre til det Asare og Wright (2012, p. 194) refererer til som en ’mikro -

kommunikationskløft’ – en ’makro-kommunikationskløft’ ville være Porters tre årsager til 

forventningskløften.  

En yderligere udfordring er afklaringen af skyldspørgsmålet i forbindelse med eventuelle tab, 

der måtte opstå i forbindelse med en blank påtegning efterfulgt af en konkurs. Som 

Power(1993, p. 272) påpeger, vil en sådan situation igangsætte mere eller mindre 

institutionaliserede handlinger til placering af skyld, hvorfor det er nødvendigt med 

utvetydighed for læseren af regnskabet. Dette leder ligeledes videre til ovennævnte 

modelopbygning for ’going concern’-påtegningens punkt ’d’ omhandlende, at hverken revisor 

eller ledelse kan udstede nogen garanti. IAASB’s hensigt med at indføre denne bemærkning i 

revisors erklæring er, at regnskabsbrugerne ved indførelsen af en eksplicit stillingstagen til 

forsat drift ikke må forledes til at tro, at der her er tale om en garanti(IAASB 2013, p. 31). 
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Dette punkt forholder sig ligeledes ikke direkte til ansvaret mellem ledelse og revisor, men 

klarlægger dog en for begge parter nødvendig ansvarsfraskrivelse de jure. Som Richard 

Sexton fra PwC udtrykker det(ACCA 2012, p. 9) har mange en fejlagtig opfattelse af, at revisor 

stiller en forsikring, hvor der blot stilles en vis grad af sikkerhed, og at der gives en garanti, 

hvor der blot udtrykkes en holdning. Dette genfindes i øvrigt i en dansk kontekst, hvor 

Seehausen og Bisgaard(2012, p. 32) ligeledes finder, at mange regnskabsbrugere fejlagtigt 

opfatter den blanke påtegning som en garanti for forsat drift.  

Ser man på høringssvarene til IAASB’s ’Exposure Draft’, er tendensen klar. Hvor 

revisionsorganisationerne FEE, Deloitte, PwC og E&Y udtrykker sympati for formålet med en 

klar bemærkning om, at hverken revisor eller ledelse kan garantere virksomhedens 

fremtidige drift og samtidig udtrykker bekymring om, hvorvidt det vil blive uklart hvilken 

forskel der er mellem revisor og ledelse (FEE 2014, Deloitte 2014, PwC 2014 og E&Y 2014), så 

er virksomheder som f.eks. Novo Nordisk, BlackRock og Baker Tilly alle af den klare 

opfattelse, at det er et forstyrrende element, idet dette bør være åbenlyst for enhver(Novo 

Nordisk 2014, BlackRock 2014, Baker Tilly 2014).  

Selvom Power(1997, p. 25) netop fremhæver en vis uklarhed som en del af 

revisionsbranchens legitimitet – i dette tilfælde, at værdien af en revision delvist består i, at 

regnskabsbrugere fejlagtigt tror, at revisor giver en garanti for virksomhedens forsatte drift – 

er det dog afgørende, at den information, og de uklarheder der måtte skulle afklares, 

præsenteres let tilgængeligt for regnskabsbrugeren, da en del regnskabsbrugere ofte kun 

skimmer påtegningen(Gray 2011, pp. 669).  

Såfremt revisor ikke ser sig i stand til at give en blank påtegning, eller såfremt der er 

væsentlig usikkerhed om en eventuel antagelse om forsat drift, opstår der andre 

problemstillinger. Den nye standard håndterer de forskellige situationer , som beskrevet 

nedenfor.  

Hvis der i regnskabet er givet tilstrækkelige oplysninger om væsentlig usikkerhed, skal 

revisor give en blank påtegning og i afsnittet om forsat drift (ISA 570, revideret, pkt. 22):  

a. udarbejde en erklæring under overskriften ”oplysninger om identificeret  væsentlig 

usikkerhed”35, egen passende overskrift må også anvendes beskrive: 

i. Henvise til noten hvor forholdet om væsentlig usikkerhed er beskrevet.  

                                                 
35 Egen oversættelse. 
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ii. Forklare grunden til hvorfor det i noten beskrevne, er grundlag for væsentlig 

usikkerhed, og revisors erklæring ikke er modificeret, da der er givet 

oplysninger om væsentlig usikkerhed i regnskabet.  

b. Udarbejde en erklæring under overskriften ”Grundlag for forsat drift som 

regnskabsprincip”, som skal indeholde: 

i. Forklaring af grundlag for forsat drift i forhold til den anvendte 

regnskabspraksis. 

ii. Herudover skal revisor udarbejde en erklæring, hvor han tilkendegiver han er 

enig i ledelsen anvendelse af forsat drift som regnskabsprincip.  

Hvis forsat drift er passende som regnskabsprincip, men der i regnskabet ikke er givet 

oplysninger om væsentlig usikkerhed, men revisor under revisionen finder  grundlag herfor, 

skal revisor (ISA 570, revideret, pkt. 23): 

a. Afgive en konklusion/erklæring med forbehold eller en afkræftende konklusion, efter 

den revideret ISA 705.  

b. Samt beskrive følgende forhold under afsnittet om forsat drift: 

i.  Hvis revisor afgiver en konklusion med forbehold skal revisor i et særskilt 

afsnit under overskriften ”utilstrækkelige oplysninger om identificeret 

væsentlig usikkerhed” eller anden passende overskrift, beskrive der er 

identificeret væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at forsætte 

driften, som ikke er beskrevet i regnskabet. Revisor skal også forklare, at dette 

forhold gør, at revisor afgiver et forbehold i sin konklusion.  

ii. Giver revisor en afkræftende konklusion, skal han med samme overskrift som 

nævnt i punkt a, udarbejde et afsnit under samme overskrift. Afsnittet skal 

beskrive, at der er identificeret væsentlig usikkerhed i forhold til 

virksomhedens evne til at forsætte driften, og revisor derfor har afgivet en 

afkræftende konklusion.  

iii. Beskrive revisors grundlag for forsat drift i forhold den anvendte regnskabs 

praksis.  

iv. Afgive en erklæring under overskriften ”revisors grundlag for forsat drift”36, 

eller anden passende overskrift. Denne skal være en del af revisionen og 

                                                 
36 Egen oversættelse.  
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fortælle revisor er enig i ledelsens anvendelse af forsat drift som regnskabs 

princip.  

Noget af det ovenfor beskrevne kommer i forlængelse af punkt 21 i den reviderede ISA 570. 

Heri skal revisor, forudsat forsat drift er passende som regnskabsprincip  men der er 

identificeret væsentlig usikkerhed under revisionen, beskrive de forhold, som ligger til grund 

for den væsentlige usikkerhed og ledelsens handlingsplan. Desuden skal revisor tydeligt 

udtrykke, at der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens forsatte drift, og virksomheden 

måske ikke er i stand til at betale sine forpligtelser gennem den daglige drift(ISA 570 

revideret, pkt. 21). De fleste ændringer hertil er omformuleringer, og der er derfor ikke 

væsentlige ændringer i forhold til den nuværende ISA 57037. 

Såfremt revisor er uenig med ledelsen om at benytte forsat drift som regnskabsprincip, skal 

revisor udtrykke en afkræftende konklusion, hvorfor afsnittet om ’going concern’ ikke skal 

indarbejdes men blot vil indgå i begrundelse for den afkræftende konklusion(ISA 570 

revideret, pkt. 24).  

Som tidligere nævnt findes der belæg for, at revisor opfattes som mere troværdig i de tilfælde, 

hvor revisor afgiver en afkræftende konklusion, end i det tilfælde hvor revisor ikke gør, uagtet 

det regnskabs- og revisionsmæssige belæg herfor(Schelleman et al. 2011, p. 10). At dette 

historisk set ikke er helt urimeligt kan blandt andet ses af det faktum, at der for danske 

revisioner har været en stigning af antallet af bemærkninger til forsat drift, og at der blandt 

konkursramte selskaber i 2008 og første kvartal af 2009 var 28 %, der havde en supplerende 

oplysning eller et forbehold vedrørende ’going concern’, hvor der, efter finanskrisens 

hurlumhej, i 2011 var 41 % af konkursramte selskaber, der havde en supplerende oplysning 

eller et forbehold vedrørende ’going concern’(Seehausen og Bisgaard 2012, p. 45). Dette 

rammer direkte ned i en altid relevant debat indenfor revisionsbranchen, der sågar trækker 

på selve revisionsbranchens eksistensberettigelse, nemlig revisors privilegerede adgang til 

information og revisors udnyttelse af sin professionelle dømmekraft til at operationalisere 

denne privilegerede information til noget, der har værdi for regnskabsbrugerne. Her er 

revisor i øvrigt yderligere udfordret, idet enkelte undersøgelser har vist, at revisors evne til at 

forudsige efterfølgende konkurser ikke er bedre end statistiske modeller, om end ingen af de 

to gør det særlig godt (Schelleman et al 2011, p. 11).  Med andre ord er det kun naturligt, at 

                                                 
37 Der er i bilagene til ISA 570, givet eksempler på hvordan den nye erklæring skal se ud. 
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revisor ønsker at ansvarsfraskrive sig virksomhedens forsatte drift, so m revisor jo ikke er 

herre over, men på den anden side skal revisor nødvendigvis bidrage med mere, end hvad en 

dygtig finansanalytiker kan inferere ved udelukkende at betragte tallene i regnskabet. Da 

netop finansanalytikere typisk primært forholder sig til, hvorvidt påtegningen er blank eller 

ej(CFA Institute 2010), er det dog en forbedring, at revisor fremadrettet vil skulle eksplicitere 

netop punktet om forsat drift, der kan være en markant kilde til Porters(2012) anden årsag til 

forventningskløften, nemlig manglefulde standarder.  

Det er også vigtigt at bemærke, at en revision ikke nødvendigvis har været mangelfuld, blot 

fordi den reviderede virksomhed efterfølgende går konkurs, idet både konjunkturer og andre 

forhold udenfor og efter revisionen påvirker virksomhedens forsatte drift(Carson 2012, p. 

34). Omvendt kan en virksomhed sagtens leve i bedste velgående et år eller flere efter en 

revision og stadig have fortjent en anmærkning om forsat drift i det tidligere regnskab. Dette 

er netop en af de ontologiske udfordringer, som revision er underlagt, og som ifølge 

Power(1993, p. 280) også betyder, at en revision sagtens kan være fejlagtigt udført uden at 

dette nogensinde vil blive opdaget, da de der har udarbejdet regnskabet ikke har lavet fejl. 

Dette forhold bidrager ligeledes til opfattelsen af revisor som en ’mytologisk figur’(Miller 

1994, p. 9), om hvem det er svært præcist at definere den bagvedliggende ekspertise.  

De revisionsmæssige problemstillinger ved at vurdere virksomhedens forsatte drift kan 

beskrives ved to typer af fejl(Carson 2012, p. 35): En falsk positiv kaldet ’Type 1’ eller en falsk 

negativ kaldet ’Type 2’38. En falsk positiv er den situation, hvor revisor ikke vurderer, at 

virksomheden er ’going concern’ men viser sig at være det, hvorimod en falsk negativ 

omvendt er, når revisor vurderer, at en virksomhed vil være ’going concern’ men viser sig 

ikke at være det alligevel. Studier har vist, at revisorer er mere tilbøjelige til at begå falske 

positive end falske negative(Carson 2012, pp. 43), hvilket også er foreneligt med det 

teoretiske udgangspunkt om revisor som egennyttemaksimerende individ i den horisontale 

principal-agent-struktur. En falsk positiv vil kunne føre til sagsanlæg og forringet omdømme, 

hvorimod en falsk negativ vil føre til utilfredse kunder(Carson 2012, pp. 35). Da 

udgangspunktet er symmetriske antagelser om alle aktører, vil sandsynligheden for at 

udstede en falsk negativ være reciprok til udstedelsen falsk positiv, og sandsynligheden for 

                                                 
38 På trods af at man i revisionslitteraturen langt overvejende støder på betegnelserne ’Type1’ og ’Type 2’, vil 
nærværende afhandling benytte sig af begreberne ’Falsk positiv’ og ’Falsk negativ’ grundet disse begrebers 
intuitive forståelse, idet det skal opfattes som at der i videnskabsteoretisk forstand er foretaget en ’positiv’ 
anmærkning ved Type 1.  
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udstedelsen af enten det ene eller det andet vil således afhænge af, hvilken af de to, der er 

mest omkostningsfuld for revisor. Under førnævnte symmetriske antagelser vil en falsk 

positiv således være mest omkostningsfuld, da retssager i sig selv er dyre og revisor som 

rationel agent forstår de langsigtede omkostninger ved tab af omdømme, hvorimod tab af en 

enkelt utilfreds kunde er uden større betydning – og formentlig ikke sandsynligt – da andre 

revisorer under samme antagelser må forventes at optræde på samme måde og derfor også 

skaber samme mængde af utilfredse kunder, der søger ny revisor. At kunder bliver utilfredse 

og ønsker at skifte revisor er særligt veldokumenteret i Amerika, hvor talrige studier har vist, 

at der er signifikant større sandsynlighed for at miste en kunde efter at h ave givet en 

påtegning modificeret for ’going concern’, end hvis påtegningen ikke var modificeret, til trods 

for at virksomheden ikke kan forvente, at den nye revisor vil give en blank påtegning(Carson 

et al. 2012, pp. 74). Der er umiddelbart ikke grundlag for at mene, at revisor således undlader 

at afgive en erklæring modificeret for ’going concern’, såfremt dette er hvad revisors 

professionelle dømmekraft byder, hvilket yderligere underbygges af, at sandsynligheden for 

en påtegning med modifikation for forsat drift ikke er afhængig af virksomhedens størrelse og 

dermed det potentielle revisionshonorar(Carson et al. 2012, p. 71).  

Som yderligere underbygning af, at revisor hellere begår en falsk positiv end en falsk negativ 

påtegning i forhold til modifikation for forsat drift er også, at Seehausen og Bisgaard(2012, p. 

35) viser, at 28 % af virksomheder med en modifikation for forsat drift er ikke gået konkurs et 

år efter påtegningen – til trods for, at modifikationen i sig selv vanskeliggør virksomhedens 

forsatte drift med hensyn til gentagning af lån eller ny investeringskapital.  

At netop påtegningens spørgsmål om den forsatte drift er interessant af flere årsager. Det 

mest åbenlyse er naturligvis investorer, långivere og andres interesse for deres potentie lle 

gevinst eller tab, ligesom det omgivende samfunds interesse blandt andet kan spores til et 

eventuelt tab af arbejdspladser.  

En mere indirekte årsag er den uklarhed, der hersker omkring begrebet ’going concern’, der 

blot defineres som, at virksomheden forventes at ”kunne forsætte sine aktiviteter i en 

overskuelig fremtid”(ISA 570 revideret, pkt. 2) uden væsentligt usikkerhed – en diffus 

afgrænsning, hvortil kommer, at denne vurdering baserer sig på skøn og en del parametre, 

der netop hersker usikkerhed om alene idet, at der er tale om fremtidige forhold. Dette 

afgørende forhold for de eksterne regnskabsbrugere er således overladt næsten alene til 

’revisors professionelle dømmekraft’(Carson et al. 2012, p. 25).  
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Ud fra ovenstående er det således klart, at det er i revisors interesse at sikre en klar 

ansvarsfraskrivelse i forhold til virksomhedens forsatte drift, mens andre regnskabsbrugere 

anser dette for at være en unødig banalitet. Samtidig er det i ovenstående godtgjort, at revisor 

er mere tilbøjelig til at afgive en påtegning med en falsk positiv fremfor en falsk negativ, da 

dette umiddelbart er mest fordelagtigt for revisor. Det er således svært at finde opbakning til 

Flints(1988, p. 34) krav om revisors moralske habitus som værende uangribelig, og der er 

snarere tale om, at revisor netop indtager sin plads i verifikationstrianglen som rationel, 

egennyttemaksimerende agent i den horisontale principal-agent-struktur.  

Det må dog konkluderes, at ændringerne umiddelbart repræsenterer en forbedring for 

regnskabsbruger, idet det tydeliggøres, hvad revisors holdning er til ledelsens valg af forsat 

drift som regnskabsprincip, om end det umiddelbart tjener til højere værdi for den 

ekspressive rationalitet i revisors ønske om ændret syn på revisors professionelle skepsis.  
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4.5 ISA  700 – UDFORMNING AF EN KONKLUSION OG AFGIVELSE AF 

ERKLÆRING OM ET REGNSKAB 

ISA 700 omhandler revisors ansvar i forhold til at afgive en konklusion. Samtidig forklarer 

den også udformningen og indholdet af revisors erklæring. ISA’ene skal også skabe konsistens 

i revisors erklæring, sådan at der er samhørighed i erklæringer, som er aflagt efter ISA’erne. 

Dette skal også hjælpe brugerne til nemmere at kunne forstå erklæringerne i regnskabet. (ISA 

700, pkt. 1 og 4). Det overordnede mål for revisor er at udforme en skriftlig konklusion på 

regnskabet ud fra den udarbejdede revision (ISA 700, pkt. 6).  

4.5.1 Ændringer til ISA 700 
Tabel 4 – Væsentligste ændringer til ISA 700 

ISA 700 Nuværende ISA Revideret ISA 

ISA 700,  

pkt. 4. 

Handler om værdien ved at aflægge 

konsistent ifølge ISA’erne.  

Tilføjet at revisors erklæring skal skabe 

værdi for regnskabsbrugerne og at 

ISA’en samtidig skal have en vis form 

for fleksibilitet. 

ISA 700,  

pkt. 28 
I/A 

Revisors erklæring skal indeholde et 

selvstændigt afsnit under overskriften 

”Grundlag for konklusion”. 

ISA 700,  

pkt. 29-31 
I/A  

Tilføjet tre afsnit om ’forsat drift’, ’Key 

Audit Matters’ og anden information. 

ISA 700,  

pkt. 36 

At revisor udtrykker en holdning om 

regnskabet på baggrund af 

tilstrækkeligt revisionsbevis.  

Tilføjet afsnit: En erklæring fra revisor 

er ikke en garanti for, at der ikke er fejl i 

regnskabet. 

ISA 700,  

pkt. 37 
I/A 

Tilføjet erklæring, hvor revisor 

erklærer, at han anvender sin 

professionelle dømmekraft og skepsis 

gennem revisionen, samt klarlægger, 

hvad revisors ansvar er. 

ISA 700,  

pkt. 42 
I/A 

Tilføjet afsnit: engagementspartnernes 

navn skal offentlig gøres i regnskabet 

for børsnoterede virksomheder.  

ISA 700,  I/A Tilføjet afsnit om, at ikke-revideret 
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pkt. 50 information, som vedlægges i 

regnskabet, skal klart adskille sig fra 

revideret information.  

Note: Tabellen viser de væsentligste ændringer til ISA 700. Egen tilvirkning.  

Da der er tilføjet mange ændringer i den reviderede ISA 700, er det kun være de mest 

betydningsfulde ændringer, der vil blive gennemgået.  

I ISA 700 er der blevet ændret i formålet med ISA’en. Der er blevet tilføjet, at revisor skal øge 

tilliden af sin erklæring ved at tilføje relevant information til brugerne. ISA’en skal skabe 

konsistens, men ser samtidig nødvendigheden af at have en fleksibilitet til at imødekomme 

forskellige lovgivninger (ISA 700, revideret, pkt. 4). 

Den reviderede ISA 700 tilføjer dog ikke kun ekstra information, som revisor skal medtage i 

sin påtegning, men ændrer ligeledes i den rækkefølge, hvori informationen præsenteres. 

Nedenstående tabel giver et overfladisk overblik over disse ændringer: 

Tabel 5 - Illustration af strukturen i den uafhængige revisors erklæring 

Nuværende ISA Revideret ISA Erklæringsbekendtgørelsen 

 Revisionens omfang 

 Ledelsens ansvar 

 Revisors ansvar 

 Konklusion 

 Andre erklæringer i 

henhold til lov og 

øvrig regulering 

 Konklusion 

 Grundlag for konklusion 

 Key Audit Matters 

 Forsat Drift 

 Other Information 

 Ledelsens ansvar 

 Revisors ansvar 

 Andre erklæringer i 

henhold til lov og øvrig 

regulering 

 Identifikation af 

virksomhed og 

regnskabspraksis 

 Revisors ansvar 

 Evt. forbehold 

 Konklusion 

 Evt. supplerende 

oplysninger 

 Evt. holdning til 

ledelsesberetning 

Note: Ovenstående figur er delvist inspireret af Kiertzner et al. (2014), der opstiller en sådan for den reviderede ISA. De øvrige er 

egen tilvirkning ud fra gældende ISA 700 og Erklæringsbekendtgørelsens §5.  

De konkrete ændringer vil blive gennemgået i dybden nedenfor, men fra ovens tående tabel er 

det i sig selv tydeligt, at den reviderede påtegning bidrager med mere information end den 

eksisterende påtegning gør – særligt afsnittet om Key Audit Matters (KAM) og det 

selvstændige afsnit om forsat drift. Som nævnt flere gange tidligere har regnskabsbrugere 

efterspurgt mere information(se bl.a. CFA Institute 2010), ligesom revisionsbranchen selv 
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anser det for et afgørende element i at begrænse forventningskløften(Porter 2012, Asara og 

Wright 2012, Gray et al. 2011 og Schelleman et al. 2011). Herudover tyder undersøgelser på, 

at der generelt ses en lavere grad af udenlandske investeringer i områder med ringere 

governance og i særdeleshed i områder, hvor offentliggørelse af information er ringe(Leuz et 

al. 2009, p. 27), hvilket synes naturligt, idet en lavere grad af information fører til større 

usikkerhed.  

Det er værd at bemærke, at den ovenfor viste struktur af IAASB ikke er obligatorisk, således 

vil man i Danmark stadig skulle følge Erklæringsbekendtgørelsens struktur som vist ovenfor . 

Udover at Kiertzner et al.(2009) påpeger vigtigheden af standardisering, så må man 

naturligvis overveje konsekvensen af en eventuel frihed til at ændre i strukturen, som revisor 

finder passende. En oplagt problemstilling er, at strukturen i så fald kan blive objekt for en 

diskussion mellem revisor og ledelsen af virksomheden, såfremt virksomhedens ledelse 

kunne have en interesse i at placere afsnittene i en særlig rækkefølge, f.eks. med det formål at 

lade eventuelt kompromitterende information optræde efter de mere generiske og knap så 

læsevenlige afsnit(Baker Tilly 2014, p. 9). IAASB havde i ITC-rapporten oprindeligt valgt ikke 

at lade strukturen være valgfri, men valgte alligevel at imødekomme behovet for fleksibilitet, 

idet høringssvarene hertil gjorde opmærksom på, at konklusionen af f.eks. kulturelle årsager 

nogle steder foretrækkes i slutningen (IAASB 2013, pp. 37). Dog må bekymringen fra blandt 

andre Baker Tilly (2014) antages at være reel, når forskellige forskningsstudier har vist, at 

tvetydige regnskabsstandarder bliver tolket i den retning, kunden ønsker, hvorimod 

regelbaserede regnskabsstandarder i højere grad øger revisors forhandlingskraft og dermed 

tolkes efter revisors ønske(Church et al. 2008, pp.78).  

 

I ISA 700, revideret, pkt. 28 fremgår det, at revisor, under et afsnit med overskriften ”grundlag 

for konklusion”, skal klarlægge: 

 Fastlæggelse af, at revisionen er udført i henhold til ISA’erne (ingen ændringer hertil).  

 Reference til et afsnit, som forklarer revisors ansvar, f.eks. en hjemmeside 

 En erklæring om, at revisor er uafhængig fra virksomheden i overensstemmelse med 

lovgivning og ISA’ere, samt at revisor overholder de etiske retningslinjer.  

 En erklæring om, at der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at afgive en 

konklusion på regnskabet (ingen ændringer hertil).  
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Formålet med revisionen er at opnå overbevisning om, at regnskabet som helhed ikke 

indeholder væsentlig usikkerhed, hvilket ikke er ændret i forhold til tidligere. Hertil er tilføjet, 

at revisor skal eksplicitere i erklæringen, at opnåelse af høj grad af sikkerhed ikke er en 

garanti for, at revisor altid opdager væsentlige fejl. Væsentlige fejl kan stamme fra besvigeler 

og kan være med til at påvirke brugernes økonomiske beslutninger i forhold til selskabet (ISA  

700, revideret, pkt. 36). Ændringen kan i nogen grad opfattes som en ansvarsfraskrivelse, og i 

høringssvarene er der også generelt en opfattelse af, at der er tale om overflødig information i 

erklæringen(se Baker Tilly 2014, PwC 2014, NovoNordisk 2014), men at dette i stedet 

foreslås henlagt til en hjemmeside. Dette er dog ikke tilladt i IAASB’s nærværende udkast til 

ISA 700. Væsentlighedsniveauet er der i IAASB’s udkast ikke umiddelbart lagt op til at 

udtrykke sig mere konkret om. Dette til trods for, at 82 % af finansanalytikere mener, at 

revisors bør offentliggøre sin metode til fastlæggelse af væsentlighedsniveauet, ligesom 

oplysning om væsentlighedsniveauet for finansanalytikere er det vigtigste punkt at få mere 

information om(CFA 2010). Herudover har Deloitte(2014), i sit høringssvar til ændringerne af 

ISA 700, tilkendegivet, at det ville bidrage med værdi for regnskabsbruger, såfremt revisors i 

erklæringen ekspliciterer, hvilket væsentlighedsniveau revisionen er planlagt efter – under 

skyldigt hensyn til, at man undervejs i revisionen forholder sig kvalitativt til, hvorvidt 

revideringen af posterne i regnskabet skal tage et andet udgangspunkt. En eksplicitering af 

væsentlighedsniveauet vil naturligvis kunne medføre en risiko for revisor i forhold til a t blive 

holdt ansvarlig for eventuelle fejl over væsentlighedsniveauet, som revisors ikke har 

afdækket, hvorfor Deloittes forslag umiddelbart også er overraskende. Med IAASB’s forslag til 

tydeliggørelse af, at revisor ikke kan påtage sig sådan et ansvar, bør det således være endnu 

mere oplagt at bidrage regnskabsbrugerne med den ekstra information. Denne ekstra 

information vil desuden være med til at tjene offentligheden igennem, hvad der er benævnt 

informationshypotesen, der handler om, at mere information sikrer bedre 

ressourceallokering. Som nævnt har Leuz et al. (2009) vist, at områder med bedre adgang til 

information oplever en større grad af udenlandske investeringer, men forskning viser 

ligeledes, at offentliggørelse af væsentlighedsniveauet er med til at sikre bedre 

markedseffektivitet(Church et al. 2008, p. 83). Herudover tyder forskning også på, at der er en 

klar sammenhæng mellem de ændringer til bogføringen, som revisor og ledelse bliver enige 

om, og så de enkelte transaktioners relative størrelse til væsentlighedsniveauet(Church et al. 

2008, p. 78). Offentliggørelsen af væsentlighedsniveauet og klarlægning af, hvordan revisor er 
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kommet frem til væsentlighedsniveauet må således vurderes at kunne bidrage med betydelig 

værdi til revisors ønske om at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant, lige såvel 

som det som teknologisk greb ville kunne have en stærk forbindelse til IAASB’s 

programmatiske ønske om at skabe større transparens om revisors arbejde og bidrage til at 

vise, hvordan revisor forholder sig skeptisk. Her vil netop væsentlighedsniveauet kunne 

bidrage betydeligt. En undersøgelse fra FSR(2013, p. 8) har vist, at 73 % af adspurgte 

revisorer oplyser, at de i regnskaberne for 2011 har fundet væsentlige fejl i virksomhedens 

udkast til regnskabet.  

Asara og Wright (2012) benævner fejlopfattelse af ordet ’væsentligheds’ betydning som en 

’mikrokløft’(p. 194), og både Asara og Wright samt Gray et al.(2011) finder, at en sådan 

eksisterer. Dette endda i en sådan grad, at Gray et al. finder, at nogle revisorer mener, at der 

er en ligefrem sammenhæng mellem væsentligheds- og sikkerhedsniveauet, hvorimod andre 

revisorer er uenige, og de revisorer, der er uenige, kan ikke forklare, hvorledes de to 

koncepter adskiller sig frem hinanden(Gray et al. 2011, p. 671). En eksplicitering af, hvorledes 

revisor har benyttet et givent væsentlighedsniveau vil formentlig kunne bidrage til at mindske 

denne mikrokløft blandt både regnskabsbrugere og revisorer. Det er i øvrigt interessant, at 

Asara og Wright(2012) finder, at regnskabsbrugere på en gang er mere kritiske end revisorer 

i forhold til revisors evne til at opdage væsentlige fejl(Asara & Wright 2012, pp. 205) og på 

samme tid er mindre kritiske end revisorer, når der spørges konkret ind til, hvilket 

væsentlighedsniveau, de finder rimeligt(Asara & Wright 2012, p. 211). Dette signalerer, at der 

blandt regnskabsbrugere er mindre tillid til revisionsbranchens programmatiske niveau, end 

der er til den teknologiske applikation heraf, som finder overraskende stor opbakning. 

Deloittes forslag om mere konkret offentliggørelse af væsentlighedsniveau vil ud fra 

ovenstående ikke blot kunne imødekomme et behov men også forbedre 

ressourceallokeringen generelt i samfundet. Herudover vil punktet kunne adskille forskellige 

revisorer fra hinanden, da man vil få tydeliggjort et af de teknologiske greb, hvor revisor 

benytter sin professionelle dømmekraft, og dermed underbygges en af fordelene ved såkaldt 

’free form audit’, der ifølge Hatherly et al. (1998, p. 23) netop er, at revisionshusene kan 

konkurrence på kvalitet. Det teknologiske niveaus transformative egenskab vil ligeledes blive 

tydeliggjort, og da revisorerne vil kunne adskille sig fra hinanden, vil der være en bevægelse 

væk fra blot at overholde standarder til punkt og prikke – som foreskrevet af Mozier-tesen.  
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Udover ovennævnte eksplicitering af revisors ansvar i forbindelse med væsentlige fejl i 

regnskabet, ligger IAASB op til, at revisor skal afgive en erklæring på, at han igennem hele 

revisionen benytter sin professionelle dømmekraft og bevarer sin professionelle skepsis. 

Herefter skal revisor beskrive sit ansvar39 (ISA 700, revideret, pkt. 37). Modsat revisors 

fraskrivelse af ansvaret i forbindelse med opdagelsen af væsentlige fejl, kan de generelle 

betragtninger om revisors ansvar henlægges til en autoritativ hjemmeside, såfremt national 

lovgivning tillader dette (ISA 700 revideret, pkt. 40), da der er tale om standardiseret tekst.  

Generelt er dette ikke et forslag, der finder stor opbakning. Blandt finansanalytikere(CFA 

2010) er der modstand mod enhver form for standardiseret tekst i revisionserklæringen, 

høringssvarene mener ligeledes ikke at dette bør stå direkte i erklæringen men derimod 

henvises til en hjemmeside(PwC 2014, Deloitte 2014, Baker Tilly 2014, DAF 2014) o g Tina 

Aggerholm fra Carlsberg udtrykte ved Dansk Regnskabsforums møde den 4. november 2013, 

at det ville være bedre at have en kortere erklæring uden standardiseret tekst(Tina 

Aggerholm, Bilag 1). Henvisningen til en hjemmeside kan dog have den ulempe, so m 

høringssvaret fra Ghana påpeger, nemlig at den information man finder relevant i forbindelse 

med læsningen af regnskabet ikke er samlet ét sted, samt at det i så fald vil kræve, at man har 

adgang til internettet, når regnskabet gennemgås(Ghana 2014) – et indspark der muligvis vil 

være sværere at forstå i I-lande som f.eks. England, hvor dette med succes har været i brug i 

flere år (NAO 2014, Baker Tilly 2014). Overordnet set er frygten således, at den store mængde 

af standardiseret tekst vil kunne få de mere væsentlige dele af erklæringen til at drukne.  

 

Såfremt ledelsen vælger at præsentere information i regnskabet, som ikke kræves af den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, skal revisor sikre sig, at dette bliver 

præsenteret, så det er klart for regnskabsbrugerne, at det ikke er en del af regnskabet. Hvis 

dette materiale ikke har været en del af revisionen, skal revisor bede ledelsen om at ændre 

det ikke reviderede information, som er vedlagt årsrapporten, og forklare at denne 

information ikke er revideret (ISA 700, revideret, pkt. 50). Dette punkt er ikke en nyskabelse, 

men tydeliggøres blot i den reviderede standard og skal sikre, at revisor ikke ender med at stå 

på mål for indholdet i en del af regnskabet, som revisor ikke har gennemgået.  

 

                                                 
39 Revisors ansvar er ikke ændret substantielt i forhold til tidligere, men den interesserede læser kan finde de 
præcise formuleringer i ISA700, punkt 37b.  
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Udover de punkter revisor skal gennemgå som grundlag for konklusionen, er der tilføjet nye 

afsnit, der skal bidrage med ekstra information til regnskabsbrugerne. Disse omfatter:  

 Forsat drift, hvorunder der står, at revisor skal rapportere efter ISA 570.  

 ’Key audit matters’, hvor der står, at dette kun er et krav for børsnoterede selskaber. 

Vælger andre selskaber at rapportere ’key audit matters’, skal det aflægges efter ISA 

701, hvilket også er gældende for børsnoterede selskaber.  

 Anden information, hvor der står, at revisor skal rapportere efter ISA 720. (ISA 700, 

revideret, pkt. 29-31).  

Ovenstående punkter behandles under gennemgangen af den enkelte ISA med undtagelse af 

ISA 720, der ikke behandles, idet IAASB’s ændringer til revisors erklæringsansvar ikke har 

skabt ændringer til ISA 720. ISA 570 er behandlet overfor, og ISA 701 – der umiddelbart 

rummer de mest markante nyskabelser – vil blive gennemgået nedenfor.  

4.5.2 Offentliggørelse af engagementspartneren  

Der var forskellige holdninger til ITC-rapportens forslag om at offentliggøre 

engagementspartneren. Der, hvor det allerede var et krav i national lovgivning, fandt forslaget 

stor støtte og mindre støtte de steder, hvor det ikke allerede var et krav(IAASB 2013, p. 35). 

Investorer og analytikere støttede forslaget, da de mente, det ville skabe mere 

gennemsigtighed i regnskabet og hermed give engagementspartneren en følelse af større 

personligt ansvar for regnskabet, som, de mener, vil forbedre kvaliteten af revisionen. Enkelte 

høringssvar advarede dog også imod at lave et sådan krav, hvis det ikke blev tydeliggjort, 

hvilke konsekvenser det ville få, såfremt dette ikke blev overholdt og eventuelle problemer 

med revisorer registreret i ’safe harbors’. Nogle respondenter mente derfor, at det ville være 

bedre, hvis dette blev reguleret gennem national lovgivning(IAASB 2013, p. 35).  

IAASB finder det dog vigtigt at imødekomme offentlighedens krav om større gennemsigtighed 

i regnskaberne (IAASB 2013, p. 36). Det er i den reviderede ISA 700 et krav, at 

engagementspartneren er nævnt i årsrapporten for børsnoterede virksomheder, medmindre 

det kan skabe en personlig trussel mod denne person (ISA 700, pkt. 42). I England har man i 

en årerække haft dette krav, og implementeringen heraf har ikke voldt de store 

udfordringer(Baker Tilly 2014, p. 8). 

I bilagene til ISA 700 er vedlagt et forslag til, hvordan revisors erklæring skal se ud(ISA 700 

revideret, Bilag: Illustrationer 1-4). 
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Fra høringssvarene til IAASB’s udkast ses det, at revisionshusene er skeptiske (Deloitte 2014, 

PwC 2014), fordi de foretrækker, at denne kompetence henlægges til national lovgivning. 

BlackRock(2014) påpeger i sit høringssvar, at de kigger på revisionshusene snarere end den 

enkelte revisor, hvilket understøttes af, at regnskabsbrugere ofte konstaterer, hvorvidt der er 

tale om et af de fire store revisionshuse eller ej og bruger dette alene som rettesnor(Gray et al. 

2012, p. 669). Der kan dog også argumenteres for, at offentliggørelsen af navnet vil få den 

enkelte revisor til at gøre sig mere umage(Gray et al. 2012, p. 674).  

En fordel ved eventuel offentliggørelse af engagementspartnerens navn er, at man i så fald vil 

kunne indføre en rotationsordning – noget politikerne i EU har været varme fortalere for – 

som angår engagementspartneren snarere end firmaet. Dette er ifølge Hatherly(2003, p. 32) 

et udmærket teknologisk greb til at sikre revisors uafhængighed40.  

 

4.5.3 Opsummerende bemærkninger 

Den nye erklæring indeholder flere interessante ændringer, hvor de mest markante er 

oplægget til en ny struktur, den direkte erklæring i forhold til forsat drift efter ISA 570 og 

offentliggørelsen af engagementspartneren for børsnoterede virksomheder. Den måske mest 

opsigtsvækkende ændring, nemlig indførelsen af ’Key Audit Matters’, vil blive behandlet 

selvstændigt under gennemgangen af ISA 701. Herudover er der indført en bemærkning om, 

at revisor ikke kan garantere at have fundet væsentlige fejl, ligesom revisors generelle ansvar 

uddybes. De nævnte punkter er alle gennemgået i dybden ovenfor og vil derfor ikke blive 

kommenteret yderligere. Det er dog relevant at gøre sig et par generelle betragtninger af 

nogle gennemgående temaer i oplægget til den nye erklæringsstandard.  

Overordnet set er førnævnte betragtninger om forventningskløften ved f.eks. 

væsentlighedsniveauet, at revisor erklærer med en ’høj grad af sikkerhed’ samt hvorvidt 

revisor stiller en garanti for forsat drift et udtryk for det, der har været benævnt en 

mikrokløft. Der er altså tale om, at regnskabsbrugere og revisorer har en forskellig opfattelse 

af, hvad ordene betyder. At dette er tilfældet er ikke i sig selv overraskende. Gray et al. (2011, 

pp. 670) har således fundet, at revisorer kan have svært ved at blive enige om, hvordan 

’væsentlighedsniveau’ og ’sikkerhedsniveau’ skal forstås, og allerede i 1978 advarede 

American Institute of Certified Public Accountants om, at brugen af teknisk sprog skabte 

                                                 
40 Egen erfaring tyder desuden på, at den kundeansvarlige revisor er mere tilbøjelig til at være sympatisk 
indstillet overfor kundens ønsker, end de øvrige medarbejdere i revisionshuset.  
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fejlopfattelser, og at man derfor burde fjerne dette fra erklæringen(Asara & Wright 2012, p. 

202). Kløften består, muligvis fordi disse ”partikulære diskursive præsentationer og 

vokabularier”41(Miller 1994, p. 3) er med til at underbygge den betydning, som revision og 

regnskabsvæsen har i samfundet, hvor sproget har en symbolsk værdi(Church et al. 2008, p. 

74). Et andet af aspekt af dette tekniske sprog er, at man kan stille spørgsmålstegn ved, 

hvordan revisor kan opfattes i et idealistisk perspektiv og som en del af den vertikale 

principal-agent-struktur. Eller sagt på en anden måde, hvordan kan revisors være 

offentlighedens tillidsrepræsentant, når offentligheden ikke forstår, hvad revisor laver og ej 

heller forstår revisors beskrivelse af, hvad revisor laver? Såfremt revisors tekniske sprog 

anses for at være i overensstemmelse med opfattelsen af revisors som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, må der være tale om et paternalistisk syn på offentligheden42, hvor 

revisor indirekte bidrager med værdi.  

I Church et al.’s metastudie omhandlende blandt andet vurderingen af revisors erklæring, 

bliver der lagt op til, at en måde at overkomme den del af forventningskløften, der refererer til 

brugernes manglende forståelse for, hvad revisor foretager sig er, at uddanne 

brugerne(Church et al. 2008, p. 81). Dette synes oplagt, idet større kendskab til revisors 

arbejde vil give forventninger, der i højere grad svarer til, hvad revisor rent faktisk gør. IAASB 

fremhæver da også selv i sin programerklæring(IAASB 2013, p. 7), at et af målene med 

revideringen af erklæringstanderne er, at brugerne skal få en bedre opfattelse afl, hvad 

revisor foretager sig. At egentlig uddannelse af regnskabsbrugerne skulle være vejen frem, 

som der lægges op til i Church et al., synes dog en smule omstændeligt. For det første må man 

i tråd med bemærkninger ovenfor om det tekniske sprog overveje, hvorvidt revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, såfremt det kræver et kursus at forstå, hvad revisor 

skriver. For det andet må man ligeledes i tråd med bemærkninger fra ovenfor overveje, 

hvorvidt erklæringen er det rigtige sted at gøre dette, og derved fylde erklæringen med 

standardiseret tekst om revisors ansvar, der gør erklæringen uoverskuelig og fjerner fokus fra 

de væsentlige dele – eller som Tina Aggerholm fra Carlsberg udtrykte bekymring for ved 

Dansk Regnskabsforums møde den 4. november 2013, at erklæringen bliver 4-5 sider lang, 

hvoraf der blot er 10 linjer, der er virksomhedsspecifikke(Tina Aggerholm, Bilag 1). For det 

                                                 
41 Egen oversættelse.  
42 Eller som Frederik den 6. sagde, da de Liberale overrakte Kongen deres holdning til trykkefrihedsspørgsmålet: 
”Vi alene vide”. Se: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kong-frederik-6s-svar-paa-
de-liberale-debattoerers-adresse-vi-alene-vide/ - hentet den 31-7-2014 
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tredje og sidste har Brenda Porter(2012, p. 234) fundet, at en af de mest effektive metoder til 

at overkomme denne forventningskløft er, at revisionsbranchen sikrer omfattende offentlig 

debat om revisors arbejde. Dette er i tråd med Gold et al.(2012, pp. 11), der finder, at en 

erklæring med større forklaring om fordelingen af ansvar mellem revisor og ledelse ikke i 

nævneværdig grad ændrer forventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugere på dette 

punkt. Fyldige og standardiserede beskrivelser af revisors ansvar i erklæringen, som IAASB 

har fremsat forslag om i håbet om at overkomme en del af den eksisterende forventningskløft, 

er således ikke anbefalelsesværdigt som teknologisk greb til at sikre hverken større 

transparens eller som bidrag til opfattelsen af revisor som skeptisk kontrollant. Det er dog 

opbakning til, at man her henviser til f.eks. en hjemmeside, hvor den interesserede læser kan 

få klarhed over, hvad revisors ansvar formelt består i.  

Fraset den eksplicitte erklæring om forsat drift og afsnittet om ’Key Audit Matters’, der hver 

især har sig egen standard og derfor behandles andet steds, er de mest markante ændringer 

til ISA 700 således oplægget til ny struktur og offentliggørelse af engagementspartneren ved 

revideringen af børsnoterede virksomheder. Den nye struktur må umiddelbart anses for et 

positivt skridt i retning af mere transparens. Bekymringen er dog, at fleksibiliteten – hvor 

national lovgivning ikke fastsætter klare rammer – vil kunne skabe erklæringer af ret 

forskellig udseende med forvirring til følge, udover at der vil kunne blive tale om et 

forhandlingspunkt mellem revisor og virksomhedens ledelse. Ved offentliggørelse af 

engagementspartneren må det forventes, at revisoren engagerer sig mere i revisionen, da 

man i højere grad vil føle, at man står på mål for noget, man har sat sit navn på. Man vil også 

kunne forestille sig, at en rotationsordning indføres på engagementspartnerniveau, fremfor 

på firmaniveau, hvorved der stadig sikres en vis uafhængighed men uden at en ny revisors 

skal starte helt forfra da en vis viden omkring virksomheden vil være present blandt tidligere 

engagerede udover engagementspartneren. 

Overordnet set kan oplægget til den nye erklæring, fraset førnævnte punkter om forsat drift 

og ’Key Audit Matters’, ikke anses for at bidrage væsentligt til hverken ønsket om transparens 

eller styrke opfattelsen af revisor som kritisk kontrollant, såfremt oplægget til den nye 

struktur ikke implementeres i et givent land. En oplagt mulighed for at styrke erklæringen og 

imødekomme nogle af de informationsbehov regnskabsbrugere har udtrykt ønske om, ville 

være, hvis man indførte krav til, at revisor skal offentliggøre og kommentere på sit valg a f 

væsentlighedsniveau.  
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4.6  ISA 701 – KEY AUDIT MATTERS 
Strukturen i dette afsnit vil være anderledes end gennemgangen af de øvrige ISA’ere, da der 

her er tale om en ny standard. ISA 701 vil således blive mere minutiøst gennemgået43, så 

læseren får en klar opfattelse af ISA’ens indhold og omfang, ligesom der vil være afsnit, der 

omhandler, hvordan ISA 701 forholder sig til de eksisterende, reviderede ISA’er.  

 

Tabel 6 – Key Audit Matters - et overblik 

Hvad er formålet med Key Audit Matters? 

At give større indblik i de overvejelser, der ligger 

til grund for revisors konklusion, samt give 

regnskabsbrugeren et bedre udgangspunkt for 

vurderingen og forståelsen af virksomheden. 

Hvad er Key Audit Matters? 

Områder der havde størst betydning for 

revisionen og hvorom revisor har kommunikeret 

med ledelsen. 

Hvem er pålagt at rapportere Key Audit 

Matters? 

For alle børsnoterede virksomheder er det et 

krav. For alle andre virksomheder kan revisor 

eller ledelsen frivilligt vælge at rapportere disse. 

Hvor i erklæringen skal Key Audit Matters 

fremgå? 

Foreslået indsat efter revisors grundlag for 

konklusion og før erklæringen om forsat drift – 

denne struktur er dog frivillig (se ISA 700) 

Hvordan rapporteres Key Audit Matters? 

I et selvstændigt afsnit kaldet Key Audit Matters, 

hvor hver enkelt punkt præsenteres særskilt med 

de relevante overvejelser. 

Hvornår forventes de første regnskaber med 

Key Audit Matters fremlagt? 

I 2017, da ISA’en træder i kraft for regnskaber fra 

år 2016. 

Note: Tabellen forklarer de væsentligste i forhold i ISA 701.  

4.6.1 Formålet med ISA 701 

ISA 701 skal understøtte revisors rapportering og tilføjer et nyt afsnit i årsrapporten, som 

ikke tidligere har eksisteret. Der er givet udtryk for, at en tilføjelse af et sådan afsnit ka n skabe 

yderligere værdi til den essentielt set binære påtegning – blank eller ej – og dermed bidrage 

til forståelsen af, hvordan og hvorfor revisor er fremkommet med sin konklusion. Ved at 

                                                 
43 At der er tale om en ny ISA ses også af, at selve ISA’en kun har 14 punkter der reelt fylder 3 sider, hvortil der er 
lavet uddybende forklaringer på i alt 49 punkter over 11 sider.  
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styrke dette element i revisionen, er det IAASB’s opfattelse, at man vil kunne genoplive 

tilliden til revisors arbejde(IAASB, p. 19). IAASB fremsætter således selv dette som 

succeskriteriet for indførelsen af ISA 701, og der er blandt flere af respondenterne enighed 

om, at indførelsen af ’Key Audit Matters’ rent konceptuelt er en god idé (Kietzner et al. 2014, 

Deloitte 2014, PwC 2014, BlackRock 2014, NAO 2014, Novo Nordisk 2014), men flere nævner 

også, at meget afhænger af, hvordan standarden konkret implementeres, og hvordan det vil 

blive brugt i praksis. IAASB’s ønske om at bidrage med større værdi til regnskabsbrugerne og 

derigennem genvinde noget af den tabte tillid er naturlig. Humpfrey og Owen(2000, p. 43) 

fremhæver således, at en af de vigtige indsigter fra Power(1997) er, at hvis revisionen i 

stigende grad bliver anset for at være et nødvendigt onde, bliver den naturlige reaktion fra 

revisionsbranchen at forsøge med et retorisk fokus på, hvordan revisionsbranchen bidrager 

med værdi.  

Beskrivelsen af ISA 701 i ITC-rapporten fremlagde, at formålet med ’Key Audit Matters’ var:  

”… for the auditor’s report to highlight matters that are, in the auditor’s judgment, likely to be 

most important to users’ understanding of the audited financial statements or the audit.” 

(IAASB, p. 19, pkt. 36). 

Mange respondenter tolkede dette, som om, det var revisors ansvar at fremhæve de 

elementer, som er mest betydningsfulde i årsrapporten for brugerne. Dette var der stærk 

uenighed om, da respondenterne mente, at dette er ledelsens ansvar, og at man hermed 

kunne sammenblande linjerne mellem revisor og ledelsens ansvar for regnskabet. IAASB er 

enige i, at det er vigtigt, at der ikke opstår forvirring omkring ansvarsfordelingen i 

offentliggørelsen af informationer vedrørende virksomheden, men mener samtidig, at 

informationerne vedrørende revisionen kan være i brugernes interesse (IAASB, p. 19). På 

Dansk Regnskabsforums møde den 4. november 2013 fremhævede Dan Montgomery fra 

IAASB netop vigtigheden af klare linjer i forhold til, hvilke aktører, der har hvilket ansvar, men 

at standarden samtidig skal give mulighed for en åben dialog mellem de involverede 

parter(Dan Montgomery, Bilag 1).  

Fokus fra IAASB har været på brugernes ønsker samt for at skabe gennemsigtighed i nogle af 

de dialoger og informationer, som bliver kommunikeret mellem revisor og ledelsen. 

IAASB tror ikke, at ’Key Audit Matters’ kun vil hjælpe til at forstå de områder, som er mest 

betydningsfulde ved revisionen, men også kan hjælpe brugerne til at forstå vigtige poster i 
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virksomhedens regnskab, som er præget af ledelsens skøn – punkter der også typisk vil være 

større fokus på gennem revisionen. Disse ekstra oplysninger, håber IAASB, kan ligeledes ved 

at give brugerne yderligere information omkring virksomheden og skabe yderligere 

engagement fra brugerne (IAASB, s. 20). Der er således lagt op til en svær balancegang for 

revisorerne, da de på den ene side ikke må præsentere elementer fra regnskabet, så det 

fremstår på en måde, hvor revisor virker ansvarlig for regnskabet, og på den anden side skal 

revisors arbejde gerne bidrage til, at brugerne ikke bare engagerer sig mere i regnskabet men 

også forstår dette bedre. Overordnet set må ’Key Audit Matters’ rent konceptuelt dog anses for 

at være et ærligt forsøg på at bidrage med længe efterspurgt transparens og information.  

4.6.2 Hvem er pålagt at rapportere efter ISA 701? 

Som udgangspunkt er det kun børsnoterede selskaber, som skal rapportere efter ISA 701. Dog 

kan andre virksomheder, hvis de ønsker det, også rapportere efter ISA 701. Dette initiativ kan 

opstå både fra revisor og fra ledelsen af virksomheden. (ISA 701, pkt. 4). Da andre end 

børsnoterede virksomheder også kan vælge at rapportere efter ISA 701, er der blevet lavet få 

konsekvensrettelser til ISA 210, der omhandler aftaler om revisionsopgavers vilkår. 

Ændringerne vedrører primært, at såfremt revisor påtænker at rapportere ’Key Audit Matters’ 

i regnskabet, men ikke er pålagt dette, skal revisor skrive dette i et brev til ledelsen (letter of 

intent)44(IAASB 2013, p. 24). 

Som påpeget af Kirtzner et al. (2014) ville det være fordelagtigt, at beslutningen om frivilligt 

at følge ISA 701 ikke lå hos ledelsen men derimod hos virksomhedens aktionærer og dermed 

som øverste instans hos generalforsamlingen. Dette ville også skabe et skarpere skel mellem 

den tidligere nævnte opdeling hos Eugen Fama og Michael Jensen (1983a, 1983b), der af 

hensyn til virksomhedens opdeling af kompetencer skelner mellem retten til at beslutte og 

retten til at implementere. Det er herefter den daglige ledelse, der implementerer, men den 

øverste ledelse – på vegne af aktionærerne – der yderste instans beslutter. Man kunne således 

forestille sig, at det blev pålagt Generalforsamlingen at forholde sig til benyttelsen af ISA 701 

ved sammen lejlighed, som der vælges revisor. Herudover kunne man som kompromis til de 

to løsninger forestille sig, at en ikke-børnoteret virksomhed med revisionsudvalg kunne 

henlægge beslutningen hertil. Det synes under alle omstændigheder rimeligt at overveje, 

hvorvidt ledelsens mulighed for at vælge rapportering efter 701 til eller fra til fulde lever op 

                                                 
44 I bilag til ISA 210 er vedlagt et eksempel af et sådant brev. 



75  
 

til den udbredte opfattelse af den daglige ledelse som agent for bestyrelsen, principalen  - 

særligt når man tager i betragtning, at man ikke kan forvente målkongruens mellem de to 

parter(Birkholm Laursen 2000, p. 34; Elm Larsen 1994, p. 217). Herudover skal tillægges, at 

rapportering efter ISA 701 alt andet lige må antages at være mere omkostningstungt for 

virksomheden end en erklæring uden ’Key Audit Matters’, hvorfor ledelsen i nogle 

virksomheder vil fravælge det alene af den grund. Revisors initiativret på dette område, med 

muligheden for angivelse af dette i et ’letter of intent’, vil under antagelse af rationelle agenter 

også kunne føre til en forhandling mellem ledelsen og revisor, som ledelsen vil have de bedste 

muligheder for at vinde. Det må derfor også forventes, at relativt få ikke-børsnoterede 

virksomheder vil få en påtegning med rapportering efter ISA 701.  

4.6.3 Hvad er Key Audit Matters 

’Key Audit Matters’ (herefter omtalt som KAM) er de områder, der efter revisors professionelle 

dømmekraft havde størst betydning for revisionen af regnskabet. KAM er udvalgt blandt de 

områder, som er kommunikeret med ledelsen (ISA 701, pkt. 7). 

KAM skal hjælpe brugerne af årsrapporten til at forstå, hvilke områder, der, efter revisors 

professionelle dømmekraft, havde størst betydning for revisionen. KAM kan også være med til 

at give brugerne en bedre forståelse af virksomheden, og de områder som i årsrapporten er 

påvirket af ledelsens beslutninger, da disse områder giver anledning til mere opmærksomh ed 

i revisionen (ISA 701, pkt. 2). 

Målet med ISA’en er, at revisor skal identificere KAM og afgive en konklusion på regnskabet 

ved at kommunikere dette i sin erklæring (ISA 701, pkt. 6). Det bliver således afgørende at se 

på, hvorledes revisor forventes at udvælge de KAM, som man vælger at præsentere i 

regnskabet, samt hvilken gruppe af forhold, som disse kan udvælges fra. 

4.6.4 Udvælgelse af Key Audit Matters 

Revisor skal vælge hvilke af de områder, som er kommunikeret med ledelsen, og som har en 

sådan betydning, at de er KAM og derfor skal videreformidles i årsrapporten(ISA 701, pkt. 8). 

Hvorvidt et område er af betydning eller ej, vurderes af revisor og revisor skal tage følgende 

områder i betragtning ved udvælgelsen af KAM: 
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1. Områder som er identificeret som risikofyldte i forhold til den reviderede ISA 31545 

eller områder, som signifikant involverer revisors professionelle dømmekraft.  

2.  Områder hvor revisor har svært ved at udføre sin revision, eller hvor revisor har 

svært ved at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

3. Begivenheder som gør, at revisor må ændre sin revisionsplanlægning grundet mangler 

i virksomhedens interne kontrol (ISA 701, pkt. 8). 

Punkterne skal hjælpe revisor til at udvælge, hvad der skal kommunikeres til ledelsen, og 

hvilke dele heraf der er ’Key Audit Matters’ og derfor skal kommunikeres i årsrapporten. 

Herudover er punkterne lavet ud fra, hvad IAASB typisk ville mene er områder, som kræver 

særlig opmærksomhed og derfor skal kommunikeres herunder. Der har tidligere også været 

udtrykt et behov for konsistens i rapporteringen af ’key audit matters’, hvorfor der er lavet 

nogle hjælpende retningslinjer til revisors udvælgelse, som er angivet i ISA 701 pkt. A1 -A24. 

(IAASB s. 21). Retningslinjerne beskriver blandt andet, at KAM f.eks. kan være vurderet i 

forhold til, forholdets relative betydning samt hvorvidt om informationen er interessant for 

regnskabsbrugeren(ISA 701, A2).  IAASB’s forslag til områder, der typisk kan indeholde KAM 

skal ses som et udtryk for en hjælp til forståelse af, hvordan standarden skal opfattes. Denne 

hensigt er fornuftig, og skal som nævnt netop være med til at sikre en vis konsistens i 

regnskabsaflæggelsen. En bekymring herfor er berettiget, idet f.eks. Asara og Wright(2012, p. 

203) finder, at uklarhed i standarderne fører til, at standarden bliver tolket i tråd med den 

enkeltes egne præferencer. Omvendt kan der også opstå problemer i forsøget på at sikre en 

vis konsistens, nemlig problemerne ved, hvorvidt teksten bliver standardiseret. Ifølge 

Schelleman et al.(2011, p. 6) har et af de største kritikpunkter ved den nuværende påtegning 

netop været standardiseret eller teknisk svært forståelig tekst – af andre punkter nævner de, 

at påtegningen er binær og dermed giver meget lidt information til brugeren samt at 

påtegningen i ringe grad er et udtryk for, hvilken indsats revisor har ydet, hvilket begge dele 

konceptuelt imødegås med indførelsen af KAM. Herudover at der blandt regnskabsbrugere er 

                                                 
45 ISA 315 beskriver at revisors formål er at identificere og vurdere risikoen for væsentligfejlinformation enten 

som følge af besvigelser eller fejl. Dette skal ske gennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, dens 
interne kontroller, og dermed give et grundlag til at designe og implementere interne kontrollere på de 
vurderede risici for væsentligfejlinformation (ISA 315, pkt. 3). ISA 315 oplister i bilag 2 de begivenheder og 
hændelser som kan give anledning til risiko for væsentligfejlinformation i regnskabet.  
Det ligger udenfor nærværende afhandlings omfang at gå i dybden med, hvordan et område af revisors vurderes 
som risikofyldt.  
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en udtalt skepsis overfor eller ligefrem kritik af standardiseret tekst i påtegningen(CFA 

Institute 2010). Ved den senere gennemgang af IAASB’s illustrative eksempler vil der således 

blive fokuseret skarpt på, hvorvidt og i hvilket omfang det nærværende oplæg til KAM 

risikerer ikke at bidrage med den tiltænkte værdi, fordi det ender som standardiseret tekst.  

IAASB mener, at de områder, hvor revisor har haft den mest omfattende dialog med ledelsen, 

også vil være interessante for regnskabsbrugeren, samt at rapporteringen heraf vil give mere 

transparens i regnskabet og imødekomme brugernes ønske(ISA 701, pkt. A4-A5). Det er dog 

værd at bemærke, at Dan Montgomery fra IAASB på Dansk Regnskabsforums møde i 

november 2013 fremhævede, at de nye oplæg til standarder vedrørende revisors erklæring 

stadig skulle efterlade mulighed for en åben og ærlig dialog mellem revisor og ledelsen uden 

at dette nødvendigvis ender i erklæringen(Dan Montgomery, Bilag 1).  

 

I henhold til ISA 320, der omhandler væsentlighed ved planlægning og udførsel af en revision, 

bør revisor formode at regnskabsbrugerne er interesseret i at have kendskab til 

virksomhedens forretningsområde og økonomiske aktiviteter og et engagement til at læse 

disse informationer, samt at regnskabet aflægges og revideres ud fra et væsentlighedsniveau. 

Herudover at brugerne er klar over, at der er en iboende risiko på poster, som er opgjort ved 

vurderinger og estimater, samt at brugerne træffer rimelige økonomiske beslutninger på 

baggrund af informationen i regnskabet (ISA 701, pkt. A3).  

IAASB’s antagelse om, at regnskabsbrugere har kendskab til virksomhedens 

forretningsområde, at de er interesserede i at læse de informationer, som revisor bidrager 

med til regnskabet, samt at regnskabsbrugere er klar over, at regnskabet er revideret ud fra et 

vist væsentlighedsniveau, kan bedst beskrives som ønsketænkning. Asara og Wright(2012) 

viser, at der er signifikante forskelle på revisors og regnskabsbrugeres opfattelse af både 

erklæringens vigtighed ved investeringsbeslutninger, hvor vigtigt det er at revisor opdager 

besvigelser, hvor sandsynligt det er at en virksomhed vil forsætte driften ved en påtegning 

uden modifikation for forsat drift, samt i hvilken grad revisionserklæringen kan benyttes som 

et redskab til at vurdere om virksomheden ledes effektivt(p. 205). Herudover finder de 

ligeledes forskel i revisors og regnskabsbrugers opfattelse af, hvor sandsynligt det er, at 

revisor opdager besvigelser(p.208) samt relativ stor forskel på, hvilket væsentlighedsniveau 

revisorer og regnskabsbrugere finder rimeligt(p. 211). Gray et al.(2011) finder desuden, at 

mange regnskabsbrugere blot ser på, om virksomheden har en blank påtegning fra et af de 
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fire største revisionshuse og herudover ikke benytter sig yderligere af erklæringen(p. 669), 

ligesom de også finder, at der er stor forskel på regnskabsbrugere og re visorer i forhold til 

vurderingen af sikkerhedsniveau og væsentlighedsniveau og at revisorer internt endda synes 

have en betydelig diskrepans i opfattelsen heraf(pp. 670). Gray et al.(2011, p. 680) finder 

tilmed, at revisorer selv har svært ved at blive enige om, hvad formålet, med hvad der 

kommunikeres i erklæringen, egentlig er. Gold et al.(2012) finder desuden, at 

regnskabsbrugere vurderer revisors ansvar langt højere end revisor selv(pp. 11), ligesom at 

denne forventningskløft umiddelbart er svær at overkomme alene med ændringer i 

erklæringen(p. 12). Ovenstående gennemgang er ikke udtømmende, men 

forskningslitteraturen forholder sig med andre ord tvivlsomt til, hvorvidt regnskabsbrugerne 

kan siges at opføre sig i tråd i IAASB’s antagelser. Problemet er, at såfremt revisor abonnerer 

på IAASB’s idealiserede antagelser om regnskabsbrugerne, risikerer revisor at udvælge og 

beskrive sine KAM på en måde, der kun i ringe grad taler til det egentlige publikum, som 

IAASB ønsker at bidrage med mere værdi til. Man kan således frygte, at Powers idé om, at 

revisionsbranchen ofte går mere op i at kommunikere hvad revision er på et konceptuelt 

niveau, snarere end ”hvordan den har fungeret i et konkret tilfælde”  (Power 1993, p. 273) vil 

føre til, at regnskabsbrugeren i højere grad skal deducere kvaliteten af den enkelte revision 

ud fra en mere abstrakt beskrivelse af KAM, end det vil være tilfældet, hvis revisor anlægger 

mere realistiske antagelser om regnskabsbrugeren og udfører sine beskrivelse af KAM i 

overensstemmelse hermed. Dette vil ligeledes blive taget op ved gennemgangen af de 

illustrative eksempler og de dermed mere konkrete bud på, hvad KAM er.  

 

Revisor skal allerede i planlægningsfasen vurdere hvilke områder, som forventes at have 

forhold med størst risiko, og dermed hvilke områder der forventes at være KAM, hvilket skal 

kommunikeres til ledelsen ved planlægningen af revisionen i henhold til den reviderede ISA 

260. Det er naturligvis positivt, at IAASB her stiller krav til revisor om, at denne forholder sig 

kritisk til virksomheden allerede forud for påbegyndelsen af selve revisionen, og det er 

naturligt, at man i planlægningsfasen vurderer, hvilke områder man forventer, der vil kræve 

mest opmærksomhed. Dog rummer dette også den fare, at revisionen i nogen grad ender med 

at skrive konklusionen på forhånd. Church et al. (2008, p. 75) nævner blandt andet, at der 

foreligger forskningsresultater, der peger på, at såfremt en partner i et revisionsfirma 

udtrykker en forventning til virksomheden for forsat drift, vil lavere rangerende 
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medarbejdere i deres arbejde ubevidst arbejde mod at finde revisionsbevis, der understøtter 

denne forventning. Samme studie viser også, at rækkefølgen hvori revisionsbevis opnås har 

betydning for, hvilken konklusion revisor ender med at komme frem til, og man vil således 

allerede i planlægningsfasen have en vis indflydelse på resultatet, såfremt det mellemliggende 

revisionsarbejde ikke entydigt peger på en bestemt konklusion.  

 

KAM skal kun præsenteres for det indeværende regnskabsår, som revideres. Der skal derfor, 

såfremt der er anvendt sammenligningstal, ekspliciteres, at KAM udelukkende relaterer sig til 

indeværende regnskabsår(ISA 701, pkt. A8). Revisor skal desuden overveje, om forholdene, 

der i tidligere regnskabsår var KAM, stadig er det, eller om det ikke længere har samme 

relevans for regnskabsbrugerne. Såfremt tidligere KAM stadig påvirker virksomheden, men 

andre forhold har taget forrang som mere betydningsfulde, mener IAASB , at tidligere punkter 

i så fald kan eller skal udelades(ISA 701, pkt. A9) – dog er det værd at bemærke, at IAASB intet 

sted i sine dokumenter om den nye ISA 701 angiver, hvor mange KAM, der skal rapporteres, 

men blot i sine modelerklæringer bruger henholdsvis to og fire KAM som eksempler. IAASB 

bemærker dog i ISA 701, pkt. A7, at såfremt revisor har opbygget en lang liste af KAM, bør 

revisor genoverveje, om alle punkter nu også er KAM.  

Nærværende afhandling finder det i nogen grad nødvendigt, at regnskabsbrugerne 

præsenteres for en vis grad af kontinuitet mellem regnskabsår, hvad angår KAM, således at et 

forhold der et forgående år har været et KAM overvejes aktivt af revisor, og at dette punkt 

medtages, såfremt der ikke er sket en positiv udvikling, uagtet at andre og mere 

betydningsfulde forhold er kommet til. Dette vil sikre, at regnskabsbruger ikke fejlagtigt får 

den opfattelse, at forholdet har forbedret sig, såfremt dette ikke reelt er tilfældet. Dette vil 

ligeledes følge anbefalingerne fra Hatherly et al.(1988, p. 26) til idealet for en ’free form’ 

erklæring, hvor de fremhæver, at der bør fokuseres på erklæringen og revisionsarbejdets 

bidrag indenfor de tre kategorier præventiv, korrigerende og opdagende effekter. Ønsket om 

ikke at få gentaget af tidligere fremhævede KAM’er kan således få den præventive effe kt, at 

der skabes et ekstra incitament for virksomheden til at arbejde konstruktivt med pågældende 

område.  

 

Forhold, som påvirker revisors konklusion, vil i deres natur været KAM. Forhold som 

rapporteres efter andre ISA’er, f.eks. ISA 705, vil således stadig være et KAM men rapporteres 
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efter pågældende ISA og der henvises i KAM-afsnittet hertil. Selvom revisor afgiver en 

konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion, fratager dette ikke revisor for 

også at beskrive andre KAM(ISA 701, pkt. A10-A11).  

For at hjælpe revisor til at finde de områder, som er mest relevant, har IAASB oplistet en 

række hændelser, som kan være med til at bestemme, hvorvidt området er en KAM(ISA 701, 

pkt. A24). 

 Dette kan være den industri virksomheden befinder sig i, hvor der er kompleksiteter, 

som gør det svært at revidere forskellige områder af virksomheden, eller hvis der er 

specifikke revisionsregler til den industri, virksomheden operer i.  

 Økonomisk eller lovgivningsmæssig udvikling. 

 Hvis området omfatter en række separate men relaterede overvejler i forhold til 

revision, f.eks. lange kontrakter.  

 Hvis revisor mener, det er nødvendigt at få skriftlige udtalelser fra ledelsen for at sikre 

sig revisionsbevis. (ISA 701, pkt. A24).  

 

4.6.5 Illustrative eksempler 

For at KAM skal have værdi for brugerne, skal oplysningerne være så specifikke som muligt, 

IAASB finder det vigtigt, at revisorerne sikrer, at beskrivelserne ikke over tid bliver 

standardiserede. Desuden anerkender IAASB, at oplysninger omkring virksomheden i KAM 

med en vis sandsynlighed vil fremhæve eller opsummere centrale oplysninger vedrørende 

virksomhedens holdning hertil.(IAASB 2013, p. 23). 

 

Udover de generelle retningslinjer for udvælgelsen af KAM, der er gennemgået ovenfor, har 

IAASB udarbejdet en række illustrative eksempler på KAM. Disse omfatter: Goodwill, 

værdiansættelse af finansielle instrumenter, overtagelse af andre virksomheder og 

identificeret indtjening grundet langsigtede kontrakter. IAASB har beskrevet, hvorfor de 

indarbejder disse eksempler(IAASB, p. 22), ligesom der er udarbejdet konkrete eksempler på, 

hvordan dette kunne se ud i et regnskab(IAASB 2013, p. 13-14, ISA 700 revideret, Appendix 

Illustration 1+2). Baggrunden for eksemplerne gennemgås herunder, ligesom eksemplerne 

præsenteres i sin fuldstændighed. De konkrete eksempler vil blive kommenteret mere 

kursorisk under hvert afsnit, mens der efter gennemgangen af alle fire eksempler vil være en 
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mere dybdegående analyse, der også samler op og kommenterer på de forskellige illustrative 

eksempler.  

 

Goodwill: Skal vise, hvordan specifikke faktorer, som påvirker virksomheden, kan variere 

både internationalt og branchemæssigt, som f.eks. værdiansættelsen af goodwill. Eksemplet 

beskriver væsentlige revisionshandlinger, og områder revisor skal have fo kus på samt brugen 

af en værdiansættelsesekspert.  

IAASB’s konkrete eksempel på, hvordan dette kunne rapporteres i regnskabet er indsat 

herunder46: 

“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 conditions, particularly 

those in [Countries X and Y]. As a result, our audit procedures included, among 

others, 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.”(IAASB 2013, pp. 13) 

 

Eksemplet beskriver indledningsvist formelle krav og årsagen til opmærksomheden for 

revisionen. Herefter nævnes det, at man har rådført sig med en værdiansættelsesekspert med 

særlig fokus på omsætning og profit for en bestemt del af virksomheden, og at man desud en 

                                                 
46 De omfangsrige eksempler er medtaget for at give læseren en direkte indsigt i IAASB’s konkrete forslag til 
KAM, da implementeringen af KAM, som tidligere nævnt, er af afgørende betydning for, hvorvidt konceptet bliver 
en succes. Eksemplerne er af samme årsag beholdt på originalsprog for ikke at nedlægge en tolkning af afsnittet i 
en eventuel oversættelse.  
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har forholdt sig til, hvad virksomheden selv fortæller herom, efterfulgt af en henvisning til 

hvilken note i regnskabet, der indeholder mere information.  

Med udgangspunkt i IAASB’s egen antagelse om, at regnskabsbrugere har en vis indsigt i 

regnskabsregler og en vis interesse i at læse regnskaber(ISA 701, pkt. A3), er det svært at se, 

hvor meget ekstra værdi dette eksempel på et KAM om goodwill bidrager med, da teksten 

primært beskriver formelle krav eller problemstillinger ved goodwill, som vil være de  fleste 

regnskabskyndige bekendt. Såfremt man ikke anlægger IAASB’s antagelse om kyndige 

regnskabsbrugere, vil eksemplet kunne bidrage med den værdi, at man ved gennemlæsningen 

af KAM-afsnittet bliver oplyst i forhold til netop formelle krav og generelle o vervejelser i 

forbindelse med indregning af goodwill. Ulempen herved er dog blot den, at eventuelle 

lægfolk over tid ved gennemgangen af regnskaber vil få en større og større 

regnskabskompetencer, hvorved informationsværdien af KAM-afsnittene i så fald vil falde. 

Derudover rummer ovenstående eksempel på et KAM meget lidt virksomhedsspecifik 

information. Såfremt dette bliver gennemgående for alle KAM i en erklæring vil man kunne 

ende i en situation, der, som beskrevet af Tina Aggerholm på Dansk Regnskabsforums møde i 

november 2013, ender med at være 4-5 sider, hvoraf kun 10 linjer er 

virksomhedsspecifikke(Tina Aggerholm, Bilag 1).  

Som nævnt i kritikken af IAASB’s antagelser ovenfor, vil idealistiske antagelser om 

regnskabsbrugeren netop kunne føre til, at beskrivelsen af KAM vil blive mere abstrakt, end 

det regnskabsbrugerne ønsker. Dette betyder yderligere, at IAASB ikke kommer i mål med sit 

erklærede programmatiske niveau om at nærværende ændringer til revisors erklæring blandt 

andet skal sikre øget transparens om, hvordan revisionen er udført.  

Blandt revisorerne har Deloitte i sit detaljerede høringssvar bemærket, at det er positivt at 

klargøre, hvilken ramme der opereres indenfor. Samtidig kan angivelsen af brugen af en 

ekspert dog give det problem, er det er svært for brugeren at konkludere noget herudfra, når 

der ikke samtidig er kommenteret på, hvorfor man ikke har valgt at benytte en 

værdiansættelsesekspert ved f.eks. det efterfølgende KAM om finansielle 

instrumenter(Deloitte 2014, p. 12). En måde at overkomme denne tvivl på kunne være at 

stille krav til revisor om, at der ved værdiansættelsesspørgsmål altid skal beskrives, hvorvidt 

man har benyttet sig af ekspert eller ej samt begrundelsen herfor.  
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Værdiansættelse af finansielle instrumenter: Giver virksomhedsspecifikke oplysninger om 

information, som er forventet vedlagt i noterne til årsrapporten ved værdiansættelse af 

finansielle instrumenter. Herudover angiver eksemplet også information om, hvad der bliver 

kommunikeret mellem ledelsen og revisor, beskriver væsentlige revisionshandlinger og 

eksemplet indeholder desuden en konklusion på virksomhedens brug af 

værdiansættelsesmetode(IAASB 2013, p. 22). IAASB’s konkrete eksempel, på hvordan dette 

kunne rapporteres i regnskabet, er indsat herunder: 

“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 instruments. Because the valuation of the 

Group’s structured financial instruments is not based on quoted 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 development and calibration of the model 

and confirming that management had determined it was not necessary to make 

any adjustments to the output of the model to reflect the assumptions that 

marketplace participants would use in similar circumstances.”(IAASB 2013, p. 14) 

 

At IAASB vælger at udtrykke en konklusion om et KAM i sit illustrative eksempel er en smule 

pudsigt, idet der i indledningen til KAM-afsnittet i samme modelerklæring står, at revisor 

”ikke udtrykker en holdning på disse[KAM, red.] individuelle forhold.”(IAASB 2013, p. 13). 

Dog giver eksemplet dog umiddelbart information, man ikke ellers nødvendigvis ville finde i 

regnskabet, nemlig en angivelse af, hvor stor en andel af virksomhedens finansielle 

instrumenter der er sat i strukturerede instrumenter, og at disse ikke er optaget til handel på 

et reguleret marked. Revisor beskriver desuden, at man har forholdt sig skeptisk til 

værdiansættelsesmetoden, men der er ikke angivet, at revisor skulle have brugt en ekspert, og 
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hvilken måde man konkret har udfordret ledelsens valg af værdiansættelsesmetode er ikke 

angivet. Herudover nævner revisor i eksemplet, at man har fået bekræftet, at ledelsen ikke 

mener, at det har været nødvendigt at lave ændringer til modellen. Her ville revisor med 

fordel kunne have forholdt sig aktivt til, hvorvidt revisor er enig i den konklusion. 

Selvom den europæiske organisation, der repræsenterer revisorerne, FEE, mener, at der her 

er tale om en ideel repræsentation af et KAM(FEE 2014, p. 7), så kan eksemplet dog kritiseres 

for at lægge faretruende tæt på information, som ledelsen bør komme med(Deloitte  2014, p. 

13). 

 

Overtagelse af andre virksomheder: Er lavet for at vise, at en overtagelse af en anden 

virksomhed kan skabe problemer ved revisionen i de i eksemplet angivne omstændigheder. 

Der er ikke indarbejdet egentlige procedurer eller revisionsmæssige problemstillinger i 

eksemplet. Det er dog angivet, at balancen i fremtiden vil kunne ændre sig, og eksemplet viser, 

hvordan revisor forholder sig til væsentlig information fra ledelsen(IAASB 2013, p. 22). 

IAASB’s konkrete eksempel, på hvordan dette kunne rapporteres i regnskabet, er indsat 

herunder: 

“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 associated with the acquired 

intangible assets involves significant management judgment given the nature of the 

[name of industry].”(IAASB 2013, p. 14) 

 

Som FEE(2014, p. 7) bemærker I sit høringssvar, gives der i ovennævnte eksempel ikke 

megen information om, hvad revisor rent faktisk har gjort og resultatet heraf – hvilket får FEE 

til at beskrive eksemplet som ’meget svagt’. Deloitte(2014, p. 13) anerkender, at der mangler 
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en mere konkret beskrivelse af revisionens handlinger og en konklusion herpå, men mener at 

eksemplet tjener med værdi, da revisor får henledt opmærksomheden på et forhold, der kan 

være af stor betydning for vurderingen af virksomheden.  

 

Identificeret indtjening grundet langsigtede kontrakter: indeholder en henvisning til 

risikoen for væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser ved indregning af omsætning. 

Dette kan være et følsomt område, fordi det ikke er sikkert besvigelsen skal oplyses i 

årsregnskabet. Der er medtaget en konklusion i eksemplet for at illustr ere resultatet af 

revisors arbejdshandlinger i henhold til at reagere på opdaget besvigelser. Eksemplet fra 

IAASB er indsat herunder: 

“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 revenue 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 

significant 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 deliberately 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 longterm 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 existence of side agreements. 

The Group’s disclosures about revenue recognition are included in the summary of 

significant accounting policies in Note 1, as well as Note 4.”(IAASB 2013, p. 14) 

 

Ovenstående eksempel er det mest konkrete af de fire, idet der først beskrives hvorfor 

forholdet er taget op i revisionen, hvad revisor har gjort og sidst konkluderes der, at de 

potentielle problemer efter revisors opfattelse umiddelbart ikke bør give årsag til bekymring. 
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Deloitte(2014, p. 13) påpeger, at man ved ikke at beskrive hvilken grad af sikkerhed denne 

delkonklusion udtrykkes efter, kan komme til at antyde en grad af sikkerhed, som brugeren 

tolker anderledes, end det er tiltænkt. Deloitte proponerer derfor, at man bliver mere specifik 

om sikkerheds- og væsentlighedsniveau i en sådan situation. FEE derimod finder ligefrem 

eksemplet ’bekymrende og uhjælpsomt’, da omtalen af besvigelser kan skabe en usikkerhed 

hos regnskabsbrugeren, som ikke tjener noget formål(FEE 2014, p. 7).  

 

Ovenstående præsentation af de fire forskellige KAM er det udgangspunkt, IAASB forestiller 

sig skal være med til at lede revisors rapportering efter den nye standard. De nævnte 

høringssvar er ikke tænkt som et repræsentativt udsnit, men snarere som eksempler på de 

uenigheder der eksisterer selv indenfor revisionsbranchen i forhold til den fremtidige 

erklæring. Der er lagt op til, at ISA 701 fremfor at være en regelbaseret standard vil være en 

principbaseret standard, hvilket konceptuelt overlader mere til revisors professionelle 

dømmekraft og skaber større rum til forskellige påtegninger(Church et al. 2008, p. 76). 

Standardens rum til forskellighed i rapporteringen er af nogle blevet opfattes pro blematisk, 

da man vil kunne opleve, at virksomheder, hvor forholdene er nøjagtig ens, har forskellige 

erklæringer, hvilket kan forvirre regnskabsbrugerne og gøre det sværere at vurdere, hvorvidt 

revisor har levet op til sit ansvar(ESMA 2014, p. 4). Denne bekymring viser i sig selv, hvor 

svært det er at tilfredsstille forskellige interessenter. Hatherly et al.(1998, p. 23) mener 

således modsat, at en større grad af selvstændighed i revisors måde at rapportere på giver 

mulighed for, at revisorerne kan adskille sig på kvalitet, hvorved man modvirker Mozier-

tesens første punkt om manglende økonomisk incitament til rapportering udover det strengt 

nødvendige. Desuden finder Hatherly et al(1998, p. 28), at såkaldt ’free form’ erklæring 

styrker opfattelsen af revisor som kritisk, hvilket netop er et af IAASB fremsatte 

programerklæringer som succeskriterie for arbejdet med revisors erklæring. 

Generelt er der dog i forskningslitteraturen mest opbakning til differentierede rapporteringer 

af KAM med fokus på virksomhedsspecifikke forhold. CFA Institutes undersøgelse blandt 

finansanalytikere fandt i 2010, at det mest vigtige at få inkluderet i en revisionserklæring er 

væsentlighedsniveauet(77%), forhold der påvirker revisors uafhængighed (72%), 

sikkerhedsniveauet(66%) og anden information(13%)(CFA Institute 2010, p. 20). Gray et 

al.(2011) påpeger, at særligt investorer ønsker mere information om for hold med risiko og 

ledelsens regnskabsmæssige skøn(p.60), ligesom Schelleman et al.(2011) både finder, at 
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regnskabsbrugerne ønsker mere information om, hvad revisor har fundet ved revisionen og 

samtidig at der ved eventuel brug af eksperter bør sættes navn på vedkommende, da hvem 

eksperten er, vil have betydning for vurderingen af kvaliteten(p. 15). At brugerne 

efterspørger konkret information ses også ud fra, at den nuværende erklæring netop er blevet 

kritiseret for at indeholde for meget standardiseret tekst(Schelleman et al. 2011, p. 6).  

PwC(2014, p.10), Deloitte(2014, pp. 4) og BakerTilly(2014, p. 2) er alle enige om, at oplægg et 

til KAM konceptuelt har potentiale til at kunne forbedre erklæringen til gavn for 

regnskabsbrugerne, men at dette er dybt afhængigt af, at der netop ikke bliver tale om 

standardiseret tekst. FEE(2014, p. 11) siger direkte, at de foreliggende eksempler fra IAASB er 

et udtryk for standardiseret tekst – såkaldt ’boilerplate’ – hvilket ikke bidrager med værdi for 

regnskabsbrugerne, og Carlsbergs regnskabschef, Tina Aggerholm, udtrykte samme 

bekymring ved Dansk Regnskabsforums møde om de reviderede og den nye standard(Tina 

Aggerholm, Bilag 1). Gennemgangen af IAASB’s eksempler på KAM viser, at der er en vis 

berettiget frygt for, at KAM-afsnittet i revisors erklæring vil gå hen at blive præget af 

standardiseret tekst. IAASB’s eksempel med goodwill indeholder pr imært formelle krav til 

revisionen og problemstillinger ved den regnskabsmæssige behandling af goodwill. I 

eksemplet med værdiansættelsen af finansielle instrumenter fremgår det ikke, hvorvidt 

revisor er enig i ledelsens konklusion om ikke at ændre i antagelsen for virksomhedens 

interne værdiansættelsesmodel. For anskaffelsen af en ny virksomhed er der i IAASB’s 

eksempel stort set ingen information om revisors arbejde, men udelukkende bemærkninger 

om, hvad der er sket i virksomheden som følge af købet. Og slutteligt har IAASB et eksempel 

med indtjening fra langsigtede kontrakter, hvor revisor konkluderer, at der ikke menes at 

være væsentlige fejl, men det angives ikke nærmere hvad dette vil sige, altså hvilket 

væsentlighedsniveau, der arbejdes ud fra – som ellers er efterspurgt blandt flere grupper af 

regnskabsbrugere og selv endda fremsat som forslag i høringssvaret fra Deloitte. IAASB’s 

eksempler tyder således på, at Christopher Humpfrey har ret, da han udtalte, at man ved 

ændringen i revisionsbranchen generelt ser, at revisorer er mere villige til at give information 

om revisionen forstået som en proces, end man er til at give information om, hvad man rent 

faktisk har fundet igennem sine revisionshandlinger(Gray et al. 2011, p. 661). Det er således i 

nogen grad betryggende at konstatere, at både PwC, Deloitte og BakerTilly i sine høringssvar 

udtrykker forståelse for, at KAM-afsnittets værdi er afhængig af, at beskrivelsen af de vigtigste 

forhold i revisionen ikke bliver præget af standardisering. Omvendt tyder 
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interviewundersøgelser med revisorer på, at man – uagtet hvilket format det ender med at 

være det endelige – vil se en standardisering af både emner og beskrivelse(Schelleman et al. 

2011, p. 25).  

Opsummerende kan man således sige, at KAM-afsnittet konceptuelt indeholder potentialet til 

at bidrage med ekstra værdi for regnskabsbrugerne. De foreliggende retningslinjer for 

implementeringen KAM er dog desværre ikke betryggende. Det må derfor understreges, at en 

succesfuld implementering afhænger af, at revisorerne gør sig bevidst om at forsøge at 

bidrage med virksomhedsspecifik information, der sikrer, at revisors arbejde med både 

præventive, korrigerende og afdækkende effekter. Dette synes særligt vigtigt, da erklæringer 

med længere uddybninger ikke i sig selv er nogen garanti for en forbedring af 

forventningskløften(Gold et al. 2012, p. 13). Herudover er det vigtigt, at revisor forsøger at 

minimere brugen af teknisk sprog eller søger at forklare eller uddybe dette, så 

regnskabsbrugeren får den nødvendige forståelse. Som en yderligere forbedring kunne 

revisor overveje, at man er bevidst om, hvilken rækkefølge KAM’erne præsenteres i, da dette 

har betydning for regnskabsbrugerens samlede indtryk – dette antages ud fra det forhold, at 

forskning viser, at revisors egen konklusion er påvirket af den rækkefølge, som revisor 

afdækker forhold i(Church et al. 2008, p. 74).  

Ovenstående betragtninger er dog blot aprioriske forventninger, og i den sidste ende må 

kvaliteten og brugbarheden af KAM-afsnittet vurderes ud fra regnskabsbrugernes holdning, 

hvilket først kan endeligt undersøges efter implementeringen. 

4.6.7 Rapportering af ’Key Audit Matters’ 

Revisor skal i et separat afsnit i årsrapporten kommunikere KAM  udvalgt på baggrund af de 

punkter fra revisionen, der har været kommunikeret med ledelsen og som beskrevet ovenfor.  

Af afsnittet skal fremgå at: 

 KAM er de poster, begivenheder eller hændelser, som revisor ud fra sin professionelle 

dømmekraft vurderede var mest betydningsfulde for revisionen i den periode 

regnskabet dækker. 

 KAM er udvalgt fra de områder, som er kommunikeret med ledelsen, men skal ikke 

præsentere alle områder, som er diskuteret med ledelsen.  

 Revisors procedure i forhold til disse begivenheder blev udformet med revisionen af 

regnskabet som helhed. 
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 Revisors erklæring er ikke ændret som følge af KAM, og revisor udtrykker ikke nogen 

konklusion på de poster, begivenheder eller hændelser, som er udvalgt(ISA 701, pkt. 

9). 

Revisor skal også kommunikere forhold, som er KAM, til ledelsen(ISA 701, pkt. 12). D ette skal 

gøres således, at ledelsen kan udbede sig yderligere dialog om disse områder eller vælge at 

offentliggøre yderligere dokumentation i regnskabet, der understøtter det, revisor har omtalt 

i KAM(ISA 701, pkt. A46). Denne mulighed i konceptet med KAM vil kunne have en både 

præventiv og korrigerende effekt. Præventiv fordi ledelsen i sin kommunikation med revisor 

vil være opmærksom på, at forholdene kan ende med at blive beskrevet i erklæringen. 

Samtidig vil det have en korrigerende effekt, idét ledelsens mulighed for at tilføje 

dokumentation både naturligt skaber et større fokus på disse forhold og revisionen generelt 

men samtidig giver ledelsen mulighed for at underbygge sin tilgang, og dermed få lejlighed til 

at revidere denne. Såfremt denne kommunikation mellem revisor og ledelsen fører til 

offentliggørelse af yderligere materiale, vil dette være til gavn for regnskabsbrugerne.  

 

Indførelsen af KAM ændrer ikke på, at revisor udtrykker en konklusion på regnskabet som 

helhed og betyder ikke, at revisor tilkendegiver sin mening på individuelle områder. KAM skal 

ligeledes ikke opfattes som en erstatning for, at revisor afgiver en negativ konklusion eller en 

konklusion med forbehold, når det er påkrævet(ISA 701, A25). Som nævnt ovenfor ved 

gennemgangen af IAASB’s illustrative eksempler, har IAASB dog selv valgt at tilkendegive sin 

mening i enkelte af de illustrative KAM. Af hensyn til forståelsen af, hvordan den nye standard 

skal implementeres, vil det således være fordelagtigt, hvis dette punkt opnår større klarhed 

inden den endelige ikrafttræden.   

Revisor skal under en passende overskrift for hver enkelt KAM præsentere disse i afsnittet 

herom. Beskrivelsen af KAM skal fortælle, hvorfor revisor mener, dette var af betydning, og 

henvise til noten eller bilagene i regnskabet, hvis der er sådanne(ISA 701, pkt. 10).  Forhold 

som af enten lovmæssige eller etiske hensyn ikke kan nævnes i regnskabet skal naturligvis 

behandles med en særlig forsigtighed, og revisor kan f.eks. vælge at diskutere disse med den 

øverste ledelse og eller juridisk kyndige personer(ISA 701, A35). Revisor skal også forsøge 

ikke at kommunikere områder, som er ledelsens ansvar, medmindre dette er nødvendigt for 

revisors beskrivelse af KAM. Dog må revisor ikke kommunikere områder under KAM, som er 

forbudt ved lov(ISA 701, A37).  
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Når revisor beskriver et KAM, kan han for forståelsens skyld også forklare den tilgang han i 

revisionen har brugt for at opnå overbevisning om, at dette er korrekt. Dette kan f.eks. også 

være, hvis revisor har anvendt hjælp fra en ekspert til at opnå overbevisning. Dette skal være 

med til at afklare usikkerhed om, hvorvidt KAM er blevet revideret tilstrækkeligt(ISA 701, pkt. 

A39-A41).  

Hvis revisor har afgivet en negativ konklusion, eller en konklusion med forbehold, elle r der er 

forhold, som gør, at der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at forsætte 

driften, er det KAM. Revisor skal stadig kommunikere dette i forhold til andre ISA’er og ikke 

beskrive dem i KAM. Er det forhold i henhold til forsat drift, skal revisor i KAM-afsnittet lave 

en henvisning til afsnittet om forsat drift(ISA 701, pkt. 11). De mere detaljerede forhold 

vedrørende modifikationer til regnskabet vil blive kommenteret under gennemgangen af ISA 

705.  

IAASB mener, at det vil være en god ide at lave en reference til posterne i regnskabet. Dette vil 

gøre det muligt for brugerne at forstå ledelsens samt revisors tanker om disse. Dog har 

respondenterne til ITC udtrykt, at det ikke nytter at lave en henvisning til regnskabet, hvis der 

ikke kommer yderligere information eller dokumentation fra revisor. IAASB tilkendegiver, at 

revisor er nød til at komme med en forklaring på, hvorfor de enkelte områder havde 

betydning for revisionen (IAASB, s. 21). IAASB overvejede i forlængelse heraf, hvorvidt der 

skulle forlanges en beskrivelse af, hvorfor den enkelte post, hændelse eller begivenhed var 

blevet udvalgt. Respondenterne til ITC mente, at dette kunne være i strid med revisors 

arbejde, da deres arbejde omfatter regnskabet som helhed, hvorved ’Key Audit Matters’ kunne 

blive anset for værende ”piecemeal opinions”. IAASB mente derfor, at det var nødvendigt med 

en vis form for fleksibilitet for revisor i, hvorvidt der skulle udarbejdes en diskussion eller 

blot en beskrivelse af, hvorfor det valgte emne var blevet udvalgt (IAASB s. 21)47. Som 

allerede bemærket kan dette netop være kilden til KAM-afsnittets succes, da revisorerne her 

får mulighed for at adskille sig fra hinanden og hermed muligheden for at konkurrere på 

kvalitet.  

                                                 
47 I ISA 701, pkt. A25-A46 er en detaljeret beskrivelse til at hjælpe revisor i beskrivelsen af ’Key audit matters’, og 
hvorvidt det er nødvendigt at beskrive, om det har påvirket revisionen.  
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4.6.8  Anvendelse af ISA 701 i særlige situationer 

Er der et forhold, som gør, at revisor skal give et forbehold eller supplerende oplysning i 

henhold til den reviderede ISA 70548, eller forbehold som gør, der er betydelig tvivl om, 

hvorvidt selskabet er ’going concern’, vil dette være et KAM. Revisor skal dog alligevel: 

 Rapportere hændelserne i henhold til den relevante ISA. 

 Ikke lave en fyldestgørende beskrivelse af dem i KAM-afsnittet, men blot lave en 

henvisning til dem i stedet. (ISA 701, pkt. 11). 

Hvis revisor er underlagt at rapportere om KAM, eller noget som minder herom, i henhold til 

nationallovgivning, skal der ikke udarbejdes en sådan beskrivelse, men blot henvises hertil 

(ISA 700, revideret, pkt 46g). Henvisningerne til andre afsnit kan særligt være relevante i de 

tilfælde, hvor strukturen i erklæringen adskiller sig fra den, som er foreslået af IAASB i ISA 

700. Henvisninger vil i dette tilfælde gøre det nemmere for regnskabsbrugeren at navigere i 

regnskabet og få samme informationsværdi.  

4.6.9 Når revisor konstaterer der ikke er ’Key Audit Matters’ 

’Key Audit Matters’ er det, som har været mest betydningsfuldt gennem revisionen. Derfor vil 

der næsten altid være sådanne forhold ved udførslen af en revision. Dog mener IAASB, at 

børsnoterede virksomheder med begrænset aktivitet eller begrænsede aktiver ikke behøver 

have sådanne forhold (IAASB, s. 25). 

Hvis revisors konstaterer, at der ikke er ’Key Audit Matters’ at rapportere, skal revisor: 

 Diskutere denne konklusion med den interne kvalitetskontrollant, hvis en sådan er 

udpeget. 

 Kommunikere denne konklusion til ledelsen.  

 Forklare, hvad ’Key Audit Matters’ er i årsrapporten og skrive, at der ikke er sådanne 

forhold at rapportere om i årsrapporten. (ISA 701, pkt. 13).  

Samtidig skal revisor med udgangspunkt i ISA 23049 dokumentere de forhold, som bliver 

kommunikeret i henhold til ISA 701. Dette gælder også, hvis revisor ikke finder noget forhold 

at kommunikere(ISA 701, pkt. 14).  

                                                 
48 Hvis revisor vælger ikke at give en konklusion i regnskabet, skal revisor ikke inkludere KAM i henhold til ISA 
701, en beskrivelse i henhold til ISA 570, 720 samt ISA 700 pkt. 37-38. (ISA 705, revideret, pkt. 37-38).  
49 Revisor skal vedlægge dokumentation sådan en ny revisor kan forstå revisionen, uden at skulle spørge 
tidligere revisor, dette gælder blandt andet forhold hvor revisor har brugt sin professionelle dømmekraft ved 
betydelige forhold som er opstået i revisionen samt hvordan revisor er kommet frem til sin konklusion herpå 
(ISA 230 pkt. 8c). 
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At revisor skulle gennemføre en revision af en børsnoteret virksomhed uden at have KAM 

virker nærmest selvmodsigende, idét KAM er beskrevet som de væsentligste forhold under 

revisionen, hvilket, som relativt begreb, vil kunne appliceres i enhver sammenhæng. Alene det 

at revisor ved planlægningen af revisionen skal kommunikere de mest risikobetonede 

områder til ledelsen, konstituerer en form for KAM, som får en naturlig særstatus ud igennem 

revisionen. Det virker derfor som en unødig modificering af formålet med KAM, at IAASB 

åbner op for den mulighed, at en virksomhed kan revideres uden at have KAM.  

4.6.10  Forholdet mellem ISA 260 og 701 

I forhold til udarbejdelsen af ISA 701 har det været nødvendigt at foretage begrænsede 

ændringer til ISA 260, der handler om revisors kommunikation med den øverste ledelse. Den 

mest betydningsfulde ændring findes i pkt. 15, som siger, at revisor skal kommunikere 

formålet og tidsplanen for revisionen til ledelsen. Dette udvides til revisor også skal 

kommunikere betydelige risici, som revisor har identificeret. IAASB er af den overbevisning, 

at selvom mange allerede kommunikerer dette, vil et krav herom forbedre 

revisionskvaliteten, samt give en bedre tovejskommunikation og hermed hjælpe ledelsen. Det 

anses også som værende i offentlighedens interesse, at sådanne forhold bliver kommunikeret 

for alle virksomheder og ikke kun børsnoterede, dette skulle ikke være en ekstra last for 

revisor, da forholdene også kan kommunikeres mundtligt(IAASB, s. 27-28). Revisors skal også 

kommunikere forhold, som har ændret revisionsplanlægningen til ledelsen(ISA 260, 

revideret, pkt. 16,C). Da de betydelige risici, som revisor skal kommunikere til ledelsen i alle 

virksomheder, også vil have et markant overlap til rapporterede KAM, er der således tale om, 

at den reviderede ISA 260 kræver rapporteringen af KAM til ledelsen af alle selskaber, mens 

ISA 701 kræver rapporteringen af KAM til offentligheden for børsnoterede virksomheder og 

eventuelle virksomheder, hvor revisor eller ledelsen frivilligt har taget dette skridt. ISA 260 

og ændringerne hertil er i øvrigt gennemgået mere detaljeret ovenfor.  

4.6.11  Forholdet mellem ISA 706 og 701 

IAASB har ikke fundet det nødvendigt at foretage ændringer i ISA 706, der beskriver 

supplerende forhold vedrørende oplysninger i regnskabet samt supplerende oplysninger 

vedrørende forhold fra revisionen. Både respondenter og IAASB mener, at det er nødvendigt 

at bibeholde ’Emphasis of Matter paragraph’50 til at hjælpe brugerne af regnskabet. Selvom der 

                                                 
50 ’Emphasis of Matter paragrah’ og ’Other Matters paragraph’ er på dansk henholdsvis supplerende oplysninger 
vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forhold i revisionen. Da der endnu ikke 
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ikke er ændringer til ISA 706, er der blevet lavet yderligere forklaringer i den reviderede ISA 

706. Dette omfatter blandt andet:  

 ISA 706, pkt. 2, som forklarer forholdet mellem ISA 706 og ISA 70151.  

 At revisor ikke skal anvende ’Emphasis of Matters paragraph’ eller ’Other Matter 

paragraph’ til forhold, som skal rapporteres som ’Key Audit Matters’. 

 Revisor skal forklare forskellen mellem ’Emphasis of Matters paragraph’, ’other matter 

paragraph’ og ’Key Audit Matters’, når det har været nødvendigt at kommunikere under 

flere af disse punkter.  

I dag bliver ’Emphasis of Matters paragraph’ oftest brugt i forhold til ’going concern’, som med 

de reviderede ISA’er skal præsenteres i et separat afsnit. Med de nye krav i ISA 701, er det 

derfor IAASBs overbevisning, at ’Emphasis of Matters paragraph’ sjældent vil blive anvendt i 

årsrapporterne (IAASB, s. 29).  

I forhold til ’Other Matter paragraph’ mener IAASB ikke, at alle forhold vedrørende 

planlægning og afgrænsningen af revisionen vil kunne opfylde definitionen af at være et ’Key 

Audit Matter’- IAASB nævner selv offentliggørelsen af væsentlighedsniveau som et eksempel. 

IAASB mener heller ikke, i henhold til de tilbagemeldinger de har fået på ITC, at det vil være 

hensigtsmæssigt at fastsætte krav om, at revisor skal rapportere sådanne krav i årsrapporten. 

Dog kan det være krævet af nationale lovgivere, i hvilket tilfælde, at det vil skulle beskrives i 

’Other Matters paragraph’(IAASB s. 30). Nedenfor er ISA 706 gennemgået mere minutiøst og 

ovennævnte tjener derfor primært til at anskueliggøre sammenhængen.  

4.6.12 Implementering af ISA 701  

For revisorerne, vil de forslåede ændringer betyde forandringer på en række 

revisionsområder. Specielt ISA 701 ændrer praksis, da revisor nu skal forholde sig til ’Key 

Audit Matters’. Igennem perioden hvor udkast er i hørring, ønsker IAASB, at 

revisionsfirmaerne tester ISA 701. Dette kan for eksempel være ved at revisionsfirmaerne 

forsøger at anvende standarden på nyligt udførte revisioner. Ved at teste ISA 701 kan 

revisionsfirmaerne finde ud af, hvor der sker implementeringsproblemer, samt om 

standarden er anvendelig. Samtidig giver det revisionsfirmaerne en ide om, hvilke interne 

processer, nye uddannelsesbehov etc., der eventuelt skal ændres eller opstår. Normalt går der 

                                                                                                                                                                  
foreligger en dansk udgave af de reviderede ISA’er vil både de danske og de engelske betegnelser blive brugt 
synonymt. Benyttelsen af de engelske betegnelser bidrager ligeledes til at synliggøre de meget enslydende 
overskrifter, som de tre forskellige afsnit har.  
51 Dette vil blive beskrevet i nedenstående afsnit omhandlende ISA 706 
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mellem 12-15 måneder, før at standarden træder i kraft efter den endelige standard er klar. 

Perioden inden ikrafttrædelsen er for at oversætte standarden, implementering mv. (IAASB 

2013, p. 10).  

Hovedsagligt anvendes ISA’erne til rapportering, som går mod færdiggørelsen af revisionen. 

Med forslaget til den nye ISA 701, samt ændringerne til ISA 260, betyder dette, at revisor er 

nødt til at foretage flere overvejelser ved sin revisionsplanlægning eller i starten af sin 

revision(IAASB 2013, p.11).  

4.6.13 Review af implementeringen 

IAASB ønsker at få et review efter implementeringen af standarderne. Dette skal ske efter 

forskellige brugere, som for eksempel revisorer, stakeholders, nationale lovgivere mv., har 

fået et kendskab til anvendelsen af disse. Dette skal blandt andet hjælpe IAASB med at:  

 se om det ville være i offentlighedens interesse at rapporteringen skal udvides til ikke 

kun at gælde børsnoterede virksomheder.  

 vise hvor der har været implementeringsproblemer, samt hvor eventuelle 

forbedringer kan foretages.  

 forstå hvordan de nye krav er blevet implementeret i forskellige lovgivninger. 

 vise hvorvidt yderligere ændringer er nødvendige.  

IAASB vil lave post-reviewet to år efter ændringerne er trådt i kraft (IAASB 2013, p. 11). 

4.6.14 Opsummerende bemærkninger 

Indførelsen af ny ISA 701 og den fremtidige rapportering af ’Key Audit Matters’ repræsenterer 

så afgjort en markant ændring til den nuværende erklæring. Både IAASB og aktører i 

branchen er enige om, at succeskriteriet for KAM-afsnittet er, hvorvidt man undgår, at der 

bliver tale om standardiseret tekst og at KAM indeholder virksomhedsspecifik information. 

Dette til trods lever de illustrative eksempler fra IAASB kun i ringe grad op til dette 

succeskriterie, hvilket både giver årsag til bekymring i forhold til den fremtidige 

implementering og ligeledes viser, at opgaven med at undgå standardiseret tekst og sikre 

virksomhedsspecifikke oplysninger ikke nødvendigvis er ligetil. Deloitte har i sit høringssvar 

bemærket, at man med fordel kunne have udarbejdet eksemplerne på KAM med 

udgangspunkt i konstrueret baggrundsinformation(Deloitte 2014, p. 12), og dermed skabt et 

mere reelt udgangspunkt for at præsentere illustrative eksempler, der efterlevede 

succeskriterierne. Forhåbentlig kan Deloitte og andre virksomheder benytte review-perioden 
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til at skabe illustrative eksempler, der i højere grad viser, hvordan KAM-afsnittet i revisors 

erklæring kan bidrage med værdi for regnskabsbrugerne. 

IAASB’s erklærede mål for ændringerne er blandt andet, at de skal skabe større transparens 

om revisors arbejde, skabe større engagement fra ledelsen i revisors arbejde og bidrage til at 

vise, hvordan revisor forholder sig skeptisk. Dette har tidligere været beskrevet som det 

programmatiske niveau i IAASB’s arbejde med ændringer til revisors erklæring. De specifikke 

ændringer i ISA’erne er det teknologiske niveau, altså implementeringen af det 

programmatiske niveau i konkrete handlinger, der understøtter programerklæringerne. På et 

konceptuelt niveau er ISA 701 et fremragende teknologisk greb til at understøtte alle tre 

nævnte programmatiske rationaler. Det afgørende er dog, at disse teknologier implementere s 

i fuld overensstemmelse med hensigten, hvilket selv IAASB har vist sig at have svært ved.  

Hvorvidt KAM-afsnittet vil være en succes er således endnu et åbent spørgsmål. IAASB’s egne 

udfordringer med at skabe illustrative eksempler og tidligere beskrevet forskning, der tyder 

på, at folk i branchen selv forventer, at KAM-afsnittet ender med at blive standardiseret giver 

dog årsag til en vis bekymring. Dette er dog i tråd med tidligere nævnte forudsigelse fra 

Humpfrey, der mener at revisorer er mere tilbøjelige til at ville give information om 

revisionen end om resultaterne ved revisionen(Gray et al. 2011, p. 661). Dette kan delvist 

forklares ved at anskue revisor som en rationel agent i en horisontal principal-agent-struktur. 

Hvis revisor ikke opfattes i det idealiserede billede men antages at handle i sin egeninteresse, 

har revisor således incitament til at sikre sig en vis status som det Miller(1994, p. 9) har 

benævnt en ’mytologisk figur’, og det der har fået Power(1997, p. 31) til at beskrive 

forventningskløften som et forhold, der understøtter revisionsbranchens økonomiske succes 

ved at give tilpas indsigt i branchens metoder til at kunne forfægte sin egen legitimitet men 

aldrig nok til at give andre muligheden for at efterligne disse handlinger(Power 1997, p. 30). 

Svaret på den kritik, der har været af branchen, bliver altså i nogen grad slået hen ved hjælp af 

såkaldt ’processualisering’, hvor revisor tilføjer flere muligheder til værktøjskassen men uden 

at ændre fundamentalt på sine arbejdsmetoder. Ændringerne i sig selv bliver således i højere 

grad et udtryk for en ’ekspressiv rationalitet’, der understøtter billedet af revisors bidrag til 

sine kunder og til samfundet, snarere end ændringer er et udtryk for ’instrumentel 

rationalitet’, der nødvendigvis tjener regnskabsbrugernes interesser.  
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4.7  ISA 705 – MODIFIKATIONER TIL KONKLUSIONEN I DEN UAFHÆNGIGE 

REVISORS ERKLÆRING 

ISA 705 omhandler revisors ansvar i forhold til at afgive en erklæring, hvis revisor har fundet 

det nødvendigt at afgive andet end en blank påtegning. ISA’en definerer tre former for ikke-

blanke konklusioner: en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller at 

konklusion ikke udtrykkes. I afgørelsen, af hvilken konklusion som er mest korrekt at bruge, 

er det revisors professionelle dømmekraft om de konkrete forhold, der bestemmer den 

endelige konklusion(ISA 700 revideret, pkt. 1-2).  

4.7.1  Ændringer til ISA 705 
Tabel 7 – Væsentligste ændringer til ISA 705 

ISA 705 Nuværende ISA Revideret ISA 

ISA 705 revideret, pkt. 29, 

A27-A28 
I/A 

Revisor skal ikke skal angive 

oplysninger om blandt andet 

KAM og going concern, når der 

ikke afgives en konklusion. 

ISA 705 revideret, pkt. 28 I/A 

Ændringer til sprogbrug. 

Herunder nye erklæringer om 

revisors ansvar, såfremt revisor 

ikke var i stand til at opnå 

tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis og en erklæring 

omhandlende revisors 

uafhængighed. 

ISA 705, revideret, pkt. A28 I/A 

Såfremt der ikke afgives en 

konklusion skal afsnittet 

grundlag for konklusion 

medtage eventuelle forhold, 

som ville have givet et 

forbehold 

Note: Tabellen viser de væsentligste ændringer til ISA 705. Egen tilvirkning.  

Den reviderede ISA 705, vedrørende en årsrapport med modificeret påtegning, har tilpasset 

sig ændringerne i henhold til ISA 700 og den nye standard ISA 701. Der er blevet lavet mindre 
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omformuleringer, samt lavet en omfordeling af kravene til indhold og form, når revisor 

afgiver en modificeret påtegning. Der er i bilagene til ISA 705 udarbejdet et forslag til, 

hvordan IAASB helst ser, at årsrapporten ser ud, når der ikke er afgivet en blank påtegning. 

Den reviderede ISA 705 tydeliggør også revisors erklæringsansvar, når revisor enten afgiver 

en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller ikke af giver en konklusion. 

Specielt skal der lægges mærke til, at revisor ifølge ISA 705: 

1. Ikke må udarbejde information om ’Key Audit Matters’, ’going concern’ samt anden 

information, hvis revisor ikke afgiver en konklusion i regnskabet. IAASB mener, at 

sådan information kan overskygge det, at revisor ikke giver nogen konklusion på 

regnskabet. (ISA 705, revideret, pkt. 29 + A27-A28, IAASB, 2013 p. 39). Herudover skal 

revisor heller ikke henvise til afsnittet omhandlende revisors ansvar og ikke udarbejde 

en erklæring om, hvorvidt der er opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at 

afgive en konklusion(ISA 705, revideret, pkt. 26). 

2.  Ændringer i henhold til specifikt sprogbrug i formuleringen af revisors ansvar (ISA 

705, revideret, pkt. 28,A). Ved disse ændringer er revisor pålagt at afgive tre nye 

erklæringer: 

a. En erklæring vedrørende revisors ansvar i forhold til revisionen 

b. En erklæring, hvor revisor angiver, at han gennem revisionen ikke kunne opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at afgive en konklusion. 

c. En erklæring i henhold til ISA 700, revideret, pkt. 28 om revisors uafhængighed.  

3. At erklæringen om revisors uafhængig skal indarbejdes under ’Auditor’s 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statement’ i stedet for ’Basis for Disclaimer 

of Opinion’ afsnittet (ISA 705, revideret, pkt. 28,C).   

4. Såfremt der ikke afgives en konklusion, skal afsnittet grundlag for konklusion medtage 

eventuelle forhold, som ville have givet et forbehold(ISA 705, revideret, pkt. A28).  

 

Som bemærket under gennemgangen af ISA 701, vil en eventuel modifikation for forsat drift 

være at betragte som et KAM, men dette skal rapporteres efter det nye selvstændige afsnit om 

forsat drift. Dette sikrer, at al relevant information om forsat drift samles i dette afsnit, men da 

der er tale om et KAM, vil det stadig være påkrævet, at KAM-afsnittet henviser til erklæringen 

om forsat drift for at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed herpå.  
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Helt grundlæggende drejer de vigtigste ændringer sig om, at man, såfremt man ikke kan 

afgive en konklusion, heller ikke skal rapportere efter de reviderede og den nye standard, 

særligt i forhold til KAM. Da KAM-afsnittet netop skal opliste de vigtigste forhold i revisionen, 

giver det god mening, at man ikke beskriver disse, såfremt man ikke har været i stand til opnå 

tilstrækkelig indsigt i virksomhedens forhold til at afgive en konklusion. Den manglende 

indsigt kan netop dække over forhold, som ville have påkrævet større opmærksomhed, 

hvorfor disse muligvis ville have fortjent regnskabsbrugerens opmærksomhed.  
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4.8  ISA 706 – SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 

ERKLÆRING 

Formålet med ISA 706 er at henlede brugernes opmærksomhed på den information, som 

ifølge revisors professionelle dømmekraft er nødvendig for regnskabsbrugeren. Dette kan 

være forhold, som i årsrapporten er præsenteret korrekt, men som har sådan en vigtighed for 

regnskabet, at det er vigtigt, at brugeren forstår oplysningerne korrekt. Dette er på engelsk 

’Emphasis of Matter’, som i danske årsrapporter kan oversættes til ’supplerende oplysn inger 

vedrørende forhold i regnskabet’. På engelsk har man yderligere det begreb, der hedder 

’Other Matters’, som på dansk dækker ’Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af 

revisionen’ samt ’Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold’(ISA 706 revideret, pkt. 

7). ’Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen’ er revisors mulighed for at 

henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på forhold, der er relevante for ”forståelse af 

revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring”(Sudan et al. 2012, pp.362), hvorimod 

’Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold’ er revisors mulighed for at henlede 

opmærksomheden på lovovertrædelser, jf. Erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2. 

Der vil i det efterfølgende blive brugt de danske betegnelser for ’Emphasis of Matter’ og ’Other 

Matters’. 

4.8.1 Ændringer til ISA 706 

ISA 706 Nuværende ISA Revideret ISA 

ISA 706, revideret pkt. 2+3  

Forklaring af forholdet mellem 

supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i 

regnskabet og supplerende 

oplysninger vedrørende andre 

forhold, samt hvilke 

informationer ISA 570 og ISA 

720 giver i regnskabet.   

ISA 706, revideret pkt 8-10  

’Key Audit Matters’ skal ikke 

oplyses i de supplerende 

oplysninger.  
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Som konsekvens af den forslåede ISA 701 og den reviderede ISA 570, er der blevet lavet 

ændringer til ISA 706.  

Der er i afsnittet ”omfang af denne ISA”52 tilføjet to nye afsnit. Det ene omhandler ISA 701, 

som forklarer, hvad ’Key Audit Matters’ er, og at ISA 706 forklarer forholdet mellem ISA 701 og 

anden information fra revisor, der tager udgangspunkt i ISA 706. Det andet afsnit omhandler 

ISA 570 og ISA 720 (Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i dokumenter, der 

indeholder regnskaber). Da ISA 720 ikke er blevet ændret, som følge af IAASB’s projekt med 

ændringen af revisors erklæring, er standarden ikke behandlet i nærværende opgave. 

Afsnittet forklarer, at ISA 570 og ISA 720 henholdsvis omhandler forsat drift og anden 

information(ISA 706, revideret, pkt. 2 og 3). 

Forslaget af ’Key Audit Matters’ betyder, at der ændringer til, hvad der skal stå under 

supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger 

vedrørende andre forhold. Det er derfor tilføjet, at hændelser, som er ’Key Audit Matters’, ikke 

skal nævnes herunder, og i supplerende oplysninger under forhold i regnskabet skal der 

forklares, at dette er forskelligt fra ’Key Audit Matters’(ISA 706 revideret, pkt. 8-10).  

Eksempler på supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet kan være(ISA 706 

revideret, pkt. A4):  

 Usikkerhed vedrørende en verserende retssag eller ny lovgivning.  

 Nye revisionsstandarder.  

 En større begivenhed der har haft eller stadig har betydning for regnskabet53 

 En væsentlig efterfølgende begivenhed som skal nævnes i regnskabet.  

Vælger man at afgive en erklæring med supplerende oplysninger vedrørende forhold i 

regnskabet, vil dette ikke påvirke revisors konklusion. Revisor skal stadig afgive den 

konklusion, der efter standarderne er passende. Derudover kan supplerende oplysninger 

heller ikke erstatte oplysninger i regnskabet, som er krævet af den anvendte 

regnskabspraksis eller oplysninger i forhold til forsat drift, som er krævet i ISA 570 (ISA 706, 

revideret, pkt. A6). 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold i regnskabet, er forhold so m ikke ved lov 

eller af standarderne er krævet oplyst i regnskabet. Denne form for supplerende oplysninger 

                                                 
52 Egen oversættelse. 
53 IAASB beskriver ’begivenhed’ som ’større katastrofe’.  
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må ikke indeholde oplysninger, som ved lov eller i revisionsstandarderne er forbudt at oplyse, 

eller oplysninger som er krævet oplyst fra ledelsen (ISA 706, revideret, pkt. A14).  

 

Ændringerne er konsekvensændringer som følge af IAASB’s øvrige arbejde. Som angivet 

ovenfor bevarer man afsnittene til supplerende oplysninger uberørt, dog med den ændring, at 

forhold der er beskrevet som supplerende oplysning ikke også vil kunne beskrives som KAM, 

og vice versa. Da KAM netop er forhold de mest betydningsfulde forhold, som revisor gennem 

revisionen har kommunikeret med ledelsen om, er der et naturligt overlap til de forhold, som 

revisors efter den eksisterende ISA 706 skal rapportere som supplerende oplysning. Særligt 

synes der at være en vis uklarhed om forskellen på et KAM og en supplerende oplysning til 

forståelse af revisionen, hvilket også påpeges af både Pwc(2014, p. 18), Deloitte(2014, p. 16), 

Novo Nordisk(2014, p. 5), FEE(2014, p. 9), NYCPA(2014, p. ). Samme bekymring får Kirtzner 

et al.(2014) til at foreslå, at man bør forholde sig til, hvorvidt der skal rapporteres efter ISA 

701 eller ISA 706, men at rapporteringen efter begge vil skabe unødig forvirr ing – desuden 

påpeger Kirtzner et al., at dette valg bør være op til virksomhedens aktionærer og ikke 

virksomhedens ledelse. IAASB forsøger at klarlægge forskellen mellem KAM og ’Other Matters’ 

ved at henvise til, at forhold som ikke er KAM, men som er påkrævet i erklæringen gennem 

lovgivning eller som revisor ønsker at medtage kan rapporteres i ’ Others Matters’-afsnittet. 

Som eksempel nævner IAASB f.eks. ’væsentlighedsniveauet’(ISA 706 revideret, pkt. A8). Både 

af hensyn til teorien om ’signalling theory’, som nævnt i teoriafsnittet, i forhold til værdien af 

information i henholdsvis KAM-afsnittet og afsnittet for supplerende oplysninger, og da 

forskning tyder på, at rækkefølgen hvori information præsenteres har betydning for den 

samlede forståelse(Church et al. 2008, p. 74), kan der således ved bevarelsen af begge afsnit 

være lagt op til en uhensigtsmæssig diskretionær mulighed, der såfremt revisor i sin 

egeninteresse ønsker at tilfredsstille kunden vil kunne gå med til, at man forhandler om, hvor 

eventuelle forhold, der skal medtages i erklæringen, placeres. Denne bekymring synes rimelig, 

idet principbaserede standarder med rum for fortolkning typisk leder til, at standarderne 

fortolkes efter kundens ønsker(Church et al. 2008, p. 78).  

Netop muligheden for at se forskellige erklæringer fra virksomheder med nøjagtig ens forhold 

kan både være med til at give revisorerne en mulighed for at konkurrere på kvalitet, men 

samtidig stiller det større krav til regnskabsbrugerne, som vil skulle kunne gennemskue at to 

erklæringer, der ser forskellige ud reelt er ens. Dette vil hos både lægfolk men også erfarne 
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regnskabsbrugere kunne være en kilde til forvirring. Dermed vil bibeholdelsen af supplerende 

oplysninger ved rapporteringen af KAM kunne bidrage til en forøgelse af forventningskløften. 

Under antagelse af, at revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant er denne 

bekymring naturligvis til at overse, men som sandsynliggjort af flere omgange ovenfor, er der 

nok i højere grad grund til at opfatte revisor i et mere realistisk perspektiv. 
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5. DISKUSSION 

gennem ovenstående teoretiske analyse af revisor som aktør og gennemgangen af 

IAASB’s forslag til ændringer af revisors erklæringsopgaver har der været påpeget flere 

forhold, som fortjener yderligere overvejelser. Herunder vil blive gennemgået fem 

overordnede punkter. 

For det første opgavens udvikling af en analytisk model for revisors arbejde, der benævnes 

den ’horisontale agent-principal-struktur’. Denne model baserer sig på valghandlingsteoriens 

udgangspunkt om symmetriske antagelser om alle aktører i modellen, og hvor disse aktører 

antages at være rationelle i den forstand, at man med udgangspunkt i al tilgængelig 

information handler i sin egeninteresse med målet om at maksimere eget afkast fra enhver 

given situation. Modpolen hertil er for revisor den vertikale agent-principal-struktur, hvor 

revisors antages at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant uden at handle i sin 

egeninteresse, men i stedet optræder som moralsk uangribelig. Som allerede nævnt i opgaven 

kan man debattere, hvorvidt antagelsen om at handle rationelt ved altid at træffe valg baseret 

på al tilgængelig information er en strengere antagelse end at revisors moralske habitus er af 

en sådan karakter, at revisor tjener offentligheden uden tanke på sig selv. For begge 

antagelser er der tale om et ekstrem, og revisors egentlige tilgang til sit hverv placerer sig 

formentlig et sted herimellem. For det første er revisors naturligvis nødsaget til at have tanke 

på indtjeningen i sin virksomhed, hvilket kan skabe et kompromis i forhold til målsætningen 

om at optræde uegennyttigt som offentlighedens tillidsrepræsentant. På den anden side må 

en antagelse om revisor som rationel netop i nogen grad føre til, at revisor tjener 

offentligheden, da revisor som rationel agent på længere sigt vil indse, at revisors position i 

samfundet – og dermed det fremtidige indtjeningsgrundlag – vil blive truet, hvis 

offentligheden føler, at revisor ikke længere er nogen nyttig repræsentant. Valget mellem at 

anskue revisor som enten Homo Economicus eller Homo Sociologicus er således i høj grad et 

spørgsmål om metodologisk præference, hvor man må overveje hvilken tilgang, der tjener 

den konkrete problemstilling bedst.  

For det andet er det spørgsmålet om, hvorvidt ændringen af revisors erklæring bidrager med 

værdi. Det må indledningsvist anerkendes, at IAASB er sat på en næsten umulig opgave. På 

den ene side har en række regnskabsbrugere udtrykt ønske om mere information i 

I 
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erklæringen, som forslaget til ’Key Audit Matters’ skal bidrage med, hvilket er helt i tråd med 

informationshypotesen, der siger, at mere information kan sikre en bedre ressourceallokering 

og dermed forbedre velstanden i samfundet under et. Samtidig har forskning vist, at man 

netop ved en såkaldt ’free form’-audit, som KAM-afsnittet lægger op til, giver 

revisionsvirksomhederne mulighed for at konkurrere på kvalitet og dermed både 

differentiere sig fra hinanden og ligeledes opgive den nuværende tendens i branchen, hvor 

man primært konkurrere på pris. På den anden side viser undersøgelser, at mange 

regnskabsbrugere værdsætter revisionspåtegningens binære natur ved blot at se på om 

påtegningen er blank eller ej og herefter selv deducerer de nødvendige konklusioner ud fra 

tallene i regnskabet. Ydermere siger kompleksitetshypotesen, at en af årsagerne til behovet 

for revision netop er, at moderne virksomheder er blevet så komplekse, at ejerne selv har 

svært ved at monitorere ledelsen, og revisors fornemmeste opgave er derfor at kondensere en 

stor mængde information til en kort og let forståelig konklusion.  

For det tredje er det de konceptuelle overvejelser om, hvad revision er, og hvordan dette 

kommer til udtryk. IAASB nævner selv, at man har valgt den gyldne mellemvej – i høj grad 

fordi en større gruppe af interessenter undervejs i processen har tilkendegivet synspunkter 

der peger i hver sin retning. Denne gyldne mellemvej er dog implementeret på det såkaldt 

’teknologiske niveau’ men uden nogen dybere overvejelse eller diskussion af det 

’programmatiske niveau’. Dette kan være problematisk, særligt da man, som nævnt i 

afhandlingens afsnit ovenfor, skal holde sig for øje, at succesfuld overvågning – som revision 

essentielt er – kun opstår i det øjeblik, at der en forståelse for overvågningen hos den 

overvågede. Med andre ord er det nødvendigt, at virksomheden forstår og er enig i de 

bagvedliggende årsager til revisionen af de finansielle poster, ligesom revisor skal forstå og 

være enig i nødvendigheden af de instanser og teknologier, der kontrollerer revisors arbejde . 

Som en ekstra overvejelse har tidligere forskning vist, at offentlig debat er den vigtigste 

parameter i minimering af forventningskløften. Frygten ved gennemførelsen af teknologiske 

ændringer af revisors erklæring uden en overordnet programmatisk debat kan altså være, at 

arbejdet ender som skønne, spildte kræfter.   

For det fjerde må man overveje de konkrete ændringer, IAASB foreslår – og til dels hvad 

IAASB ikke foreslår. Et iøjnefaldende punkt er væsentlighedsniveauet, som der eksisterer 

notorisk forvirring om både blandt regnskabsbrugere og revisorer imellem. IAASB nævner 
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eksplicit i sit ’Exposure Draft’, at man ikke mener, at væsentlighedsniveauer kan rapporteres 

under KAM. Dette til trods for at flere regnskabsbrugere har eftersøgt netop dette, og at 

Deloitte i sit høringssvar ligeledes anbefaler, at man medtager væsentlighedsniveauet. Det 

synes således at være en forbigået chance for at høste lavthængende frugter. På den anden 

side er en af årsagerne til den førnævnte forvirring om netop væsentlighedsniveauet, at der er 

tale om en såkaldt mikrokløft, som gør sig gældende ved, at man opfatter terminologien 

forskelligt. Der er således en fare for, at tilføjelsen af væsentlighedsniveauet til revisors 

erklæring vil kunne øge forventningskløften, såfremt der ikke samtidig skabes større enighed 

om, hvad væsentlighedsniveauet reelt er. Ydermere vil man kunne frygte, at offentliggørelse 

af væsentlighedsniveauer vil give virksomheder en mulighed for at forsøge at udvælge en 

revisor, som, man vurderer, er mindre kritisk end andre, baseret på de 

væsentlighedsniveauer, som pågældende revisor har gjort brug af ved andre revisioner.  

Et andet konkret punkt er indførelsen af ’Key Audit Matters’. Som beskrevet afhænger afsnittet 

bidrag til regnskabsbrugerne i høj grad af den konkrete implementering og at det ikke blot 

ender som standardiseret tekst uden egentlig virksomhedsspecifikke oplysninger, hvilket der 

er en berettiget fare for. En yderligere bekymring er, hvordan det bestemmes, hvad KAM er. 

Revisionskvalitet er i forvejen et notorisk flygtigt begreb, men indførelsen af KAM risikerer at 

forøge denne problemstilling. På trods af de potentielle positive effekter, der har været nævnt 

i afhandlingen, kan faren ved KAM være, i hvilken grad revisor skal kunne holdes ansvar for 

sin udvælgelse? Vil revisor kunne imødese stafansvar, hvis udvælgelsen af KAM er angribelig, 

og i så fald ud fra hvilken standard? Disse forhold bør afklares så revisorerne præcis ved, hvad 

de kan forvente. Der er i øvrigt en tæt sammenhæng mellem disse spørgsmål og den noget 

utvetydige skelen mellem særlig KAM og supplerende oplysninger til forståelsen af revisors 

revision, som IAASB har valgt at bevare uændret. De eksisterende definitioner med hensyn til 

supplerende oplysninger er velkendte og alene dermed lettere at forstå. For KAM-afsnittet 

skriver IAASB selv i sit ’Exposure Draft’, at revisor skal benytte sin professionelle dømmekraft 

til at sikre, at listen med KAM ikke bliver for lang, og dermed anerkender, at grænsen mellem 

hvad der er KAM, og hvad der ikke er, synes flydende.  

Som det femte og sidste punkt skal diskussionen her blot kort nævne enkelte 

problemstillinger, som det ligger udenfor denne afhandlings omfang at gå i dybden med. 

IAASB’s arbejde beskæftiger sig med revisors erklæring, og det er således vigtigt at man i 
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vurderingen af succesen ved dette arbejde ikke anlægger forventninger, som kræver 

ændringen i revisors bagvedliggende arbejde og dermed øvrige ISA’er. Ligeledes er det vigtigt 

at skelne mellem revisors ansvar i revisionsstandarder og virksomhedens ansvar efter 

regnskabsstandarderne. Herudover skal man holde sig for øje, at IAASB’s arbejde udspringer 

af EU-kommissionens initiativ, og resultatet af IAASB’s proces må således i nogen grad 

vurderes på den præmis, at alternativet kunne have været det noget strengere oplæg fra EU’s 

Grønbog. For danske virksomheder især vil effekten af IAASB’s revidering af erklæringen ikke 

have samme betydning, i det omfang virksomhederne benytter sig af de mere lempelige regler 

for revision, som blev indført med muligheden for udvidet gennemgang. En anden væsentlig 

faktor er, at IAASB lader det være op til revisor eller ledelsen at vælge, hvorvidt man ønsker at 

der i regnskabet skal rapporteres KAM, såfremt virksomheden ikke er børsnoteret – i hvilket 

tilfælde det er et krav. Her må man overveje, om det er hensigtsmæssigt at lade ledelse have 

initiativret på dette område. Som nogle sidste områder for diskussion og yderligere 

overvejelse kan i flæng nævnes offentliggørelse af engagementspartnerens navn , den frivillige 

struktur i erklæringen og krav til altid at offentliggøre hvorvidt man har benyttet sig af en 

ekspert i forbindelse med værdiansættelse. 

Ovenstående diskussion søger at synliggøre den facetterede tilgang, man nødvendigvis må 

anlægge, når man undersøger et spørgsmål akademisk, mens det samtidig må anerkendes, at 

man i forsøget på at nå en konklusion må træffe nogle metodiske valg, der styrer analysens 

retning på trods af de underliggende, nuancerede forhold.  
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6. KONKLUSION 

ærværende afhandling har søgt at klarlægge for hvem og i hvilket omfang IAASB’s 

udkast til den nye og de ændrede revisionsstandarder om revisors erklæring 

bidrager med værdi. Dette har været struktureret af tre underspørgsmål, der 

omhandler en deskriptiv gennemgang af de foreslåede ændringer, en normativ analyse af 

ændringernes bidrag til revisors erklæring samt en vurdering af ændringernes værdi for 

forskellige interessenter og herunder i særlig grad, hvorvidt revisor kan siges at optræde som 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

IAASB’s udkast til ændringer vedrørende revisors erklæring er centreret om tre afgørende 

punkter, der markerer en væsentlig forskel til den nuværende erklæring: 

 At revisor aktivt skal forholde sig til ‘going concern’ i erklæringen, uagtet at revisor 

ikke har modificeret konklusionen ift. forsat drift 

 At IAASB lægger op til en revideret struktur, der rykker konklusionen frem som det 

første i erklæringen 

 At der fremover skal rapporteres såkaldte ’Key Audit Matters’(KAM), der er de 

væsentligste forhold fra revisionen, som revisor har kommunikeret med ledelsen om. 

KAM er et krav for børsnoterede virksomheder og kan tilvælges for alle øvrige 

virksomheder.  

Ændringerne repræsenterer dog samlet set ISA’erne 260, 570, 700, 705, 706 og nyskabelsen 

ISA 701.  

Ændringerne til ISA 260 går primært på, at revisor ved kommunikationen med ledelsen om 

revisionens omfang og tidsmæssige placering også skal udtrykke en forventning til de mest 

risikofyldte forhold, der senere vil kunne vise sig at være KAM. Herudover skal begivenheder, 

der undervejs ændrer revisors planlægning også kommunikeres til ledelsen. Ændringerne til 

ISA 260 skal ses i lyset af, at KAM altid vil være forhold der har været kommunikeret med 

ledelsen om, og det er derfor afgørende, at der i ISA 260 klart specificeres, hvad revisor skal 

kommunikere til ledelsen, idet dette har betydning for, hvad der senere kan identificeres som 

KAM.  

N 
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ISA 570 indeholder et af de mere betydningsfulde forhold i ændringerne til revisors 

erklæring, nemlig revisors stillingtagen til forudsætningen om forsat drift som anvendt 

regnskabsprincip. Da revisor efter den reviderede erklæringstandard skal forholde sig 

eksplicit til forsat drift, skal der således udarbejdes et afsnit i erklæringen med overskriften 

’Forsat drift’, hvor revisors kommer med sin konklusion. Herudover skal revisor, såfremt 

påtegningen med hensyn til forsat drift er blank og der ikke er identificeret væsentlig 

usikkerhed, erklære, at hverken revisor eller ledelsen kan garantere forsat drift. Såfremt 

påtegningen er blank, men der er væsentligt usikkerhed, som ledelsen dog har rapporteret 

tilstrækkeligt om, skal revisor i stedet henlede opmærksomheden på disse forhold.  Såfremt 

ledelsen ikke har rapporteret tilstrækkeligt om væsentlig usikkerhed, skal revisor udtrykke 

en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion.  

Erklæringsstandarden, ISA 700, samler alle de væsentligste ændringer, idet det her 

specificeres, hvad revisor skal rapportere. De to nyskabende punkter er altid at skulle erklære 

en holdning til forsat drift samt afsnittet om ’Key Audit Matters’(KAM). Herudover er IAASB’s 

oplæg til en ny struktur også af betydning. Man foreslår således, at konklusionen og 

grundlaget herfor flyttes til starten er revisors erklæring, hvorefter følger KAM og afsnittet 

om forsat drift. Først til sidst ekspliciteres ledelsens og revisors ansvar. Oplægget til ny 

struktur er dog frivilligt og vil være underlagt regional lovgivning som f.eks. den danske 

Erklæringsbekendtgørelse. Herudover skal erklæringen for børsnoterede virksomheder 

fremover også navngive revisionens engagementspartner, dvs. den revisor der har udført 

eller haft det primære ansvar for revisionen og altså ikke den revisor, der underskriver og 

påtager sig ansvaret for revisionen. Revisor skal i øvrigt som et sidste punkt eksplicit nævne, 

at man ikke giver nogen garanti for, at alle væsentlige fejl i regnskabet er fundet.  

Nyskabelsen ISA 701 er på mange måder også den mest interessante. Standarden gælder som 

udgangspunkt kun for børsnoterede virksomheder, men revisor eller ledelsen i en 

virksomhed kan vælge, at der skal rapporteres ’Key Audit Maters’(KAM), såfremt man ønsker 

dette. Hvis revisor tager initiativet til at rapportere KAM for andre end børsnoterede 

virksomheder, skal dette meddeles ledelsen forud for revisionen i et ’letter of intent’. KAM er 

de forhold der har haft størst betydning for revisionen, og hvorom revisor har kommunikeret 

med ledelsen. Hvad KAM præcis er, vil være op til revisors professionelle dømmekraft, men 

IAASB nævner dog, at revisor i nogen grad bør begrænse sig. Forhold, der modificerer 
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revisors konklusion, vil dog altid være et KAM, men disse skal rapporteres efter den gældende 

standard, og revisor skal i et sådan tilfælde henvise til pågældende afsnit i afsnittet om KAM. 

Kun i det tilfælde, at revisor ikke kan afgive en konklusion, vil der heller ikke skulle 

rapporteres KAM.  

ISA 705 indeholder primært konsekvensrettelser, der relaterer sig til den situation, hvor 

revisor tager et forbehold, der ellers ville skulle beskrives i KAM-afsnittet. I disse tilfælde skal 

forbeholdet håndteres efter ISA 705, og KAM-afsnittet skal indeholde en henvisning til disse 

forhold og hvor de er beskrevet.  

Supplerende oplysninger, som beskrevet i ISA 706, er af en smule større vigtighed i forhold til 

ændringerne af revisors erklæring, idet særligt de allerede kendte afsnit om supplerende 

oplysninger vedrørende forståelse af revisionen vil have overlap til KAM-afsnittet. IAASB har 

valgt at fastholde alle eksisterende afsnit under ISA 706, og forhold der rapporteres efter ISA 

701 vil ikke også skulle rapporteres efter ISA 706 og omvendt.  

 
IAASB er selv kommet med en vurdering af, hvad arbejdet med revisors erklæring 

forventes at bidrage med. De fire punkter, IAASB fremhæver, er i nærværende afhandling 

blevet beskrevet som et programmatisk niveau med udgangspunkt i Foucaults tanker om 

guvernementalitet. De beskriver således de ønskede idealer, som de konkrete ændringer skal 

bidrage til at opnå, hvor de konkrete ændringer jævnfør samme teoretiske udgangspunkt 

beskrives som det teknologiske niveau. IAASB’s fire punkter er : 

1. Øget kommunikativ værdi som skaber transparens omkring, hvordan revisionen er 

udført 

2. Øget opmærksomhed fra den daglige og øverste ledelse omkring hvilke bemærkninger, 

der er skrevet til f.eks. ’going concern’ eller KAM, hvilket samtidig kan øge kvaliteten af 

revisionen.  

3. Et nyt fokus på forhold, som revisors skal rapportere omkring hvilket indirekte kan 

give et fornyet syn på revisors professionelle skepsis.  

4. Bedre kommunikation mellem revisor og den øverste ledelse – dette kan f.eks. være 

dialog vedr. KAM 
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Nedenstående opsummering vil i nogen grad være overfladisk, da punkterne er behandlet 

fyldestgørende ud igennem hele afhandlingen.  

Særligt afsnittet om KAM vil kunne skabe værdi for regnskabsbrugerne i forhold til at få 

indsigt i, hvordan revisionen er udført. Udfordringen er dog, at vurderingen og beskrivelsen af 

KAM er meget afhængig af revisors professionelle dømmekraft, hvorfor der er en vis 

bekymring for, om afsnittet vil blive præget af standardiseret tekst, der i den sidste ende ikke 

bidrager med den tiltænkte transparens. Herudover har IAASB valgt at fastholde de 

eksisterende definitioner af supplerende oplysninger, hvilket bidrager til en vis forvirring i 

forhold til, hvornår et forhold er KAM og hvornår der vil være tale om en supplerende 

oplysning. Hvorvidt IAASB med disse ændringer ender med at opnå den ønskede transparens 

afhænger således i høj grad af, hvordan ændringer implementeres. Dog vil der opnås en større 

transparens i forhold til revisors stillingtagen til forsat drift, der nu ekspliciteres uagtet hvad 

revisor konkluderer.  

IAASB’s ændringer baserer sig i høj grad på øget kommunikation med ledelsen. Dette er 

tydeligt både i ISA 260, men samtidig er hele grundlaget for KAM-afsnittet bygget op om 

kommunikation med ledelsen. Ændringerne ligger således i høj grad op til øget 

kommunikation mellem ledelsen og revisor. 

Revisors professionelle skepsis understøttes i høj grad af revisors eksplicitte bemærkninger 

til forsat drift, ligesom revisor i KAM-afsnittet får mulighed for at præsentere forhold, hvor 

man i løbet af revisionen har måttet træffe beslutninger eller foretage handlinger, der baserer 

sig på revisors konkrete vurdering af den pågældende situation. Herudover skal revisor efter 

ISA 700 tydeligt erklære at have benyttet sin professionelle dømmekraft. Dog kan dette 

svækkes af at revisorer i erklæringen også skal angive, at der ikke kan gives en garanti for at 

alle væsentlige fejl er fundet.  

Som allerede nævnt, vil der opstå en øget kommunikation mellem revisor og ledelsen, med de 

førnævnte ændringer i ISA 260, samt indførelsen af ISA 701. At IAASB som nævnt i punkt 2 

ønsker øget opmærksom om sit arbejde fra ledelsen bliver næsten selvopfyldende, idet man 

samtidig arbejder aktivt for øget kommunikation med ledelsen.  

Alt i alt lever de teknologiske ændringer overordnet set op til IAASB’s egne 

programerklæringer for, hvilket afkast man ønsker.  
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Hvorvidt ovenstående ændringer bidrager med værdi for bestemte interessenter og i 

hvilken grad revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant er et mere omfattende 

spørgsmål. Den teoretiske analyse kom frem til, at revisor bør opfattes som et Homo 

Economicus, i den forstand at man optræder som et rationelt individ, der optræder som agent 

for ejerne af virksomheden. En sådan tilgang har nærværende afhandling benævnt en 

horisontal principal-agent-struktur, og det er vores opfattelse, at denne model rummer en 

analytisk styrke, der også vil have relevans i andre studier. Ovenstående gennemgang af 

IAASB’s forslag til ændringer af revisors erklæring samt den forskningslitteratur, der har 

været inddraget undervejs, understøtter desuden den teoretiske konklusion.  

I forhold til de tre væsentligste ændringer, som tidligere fremhævet i den deskriptive 

konklusion, kan ændringerne siges at tilgodese følgende interessenter: 

Eksplicit erklæring om forsat drift: Umiddelbart er der tale om en forbedring for eksterne 

regnskabsbrugere, idet man fjerner tvivl i forhold til, hvorvidt revisor har forholdt sig til 

forsat drift og hvad konklusionen i givet fald har været. Dog understøtter ændringen i højere 

grad revisors behov for ekspressiv rationalitet, med andre ord revisors ønske om 

tydeliggørelse af, at revisor forholder sig skeptisk til virksomheden.  

Ny struktur i revisors erklæring: Idéen i den ændrede struktur bidrager til bedre overblik for 

regnskabsbrugere, men idet strukturen ikke er obligatorisk er værdien heraf forringet og kan 

tilmed være skadelig, da to ens virksomheder kan have revisionserklæringer, der ikke ser ens 

ud. Herudover har IAASB forpasset muligheden for at efterkomme et udbredt krav om 

offentliggørelse af f.eks. væsentlighedsniveau.  

Indførelsen af KAM: Muligheden for at revisor giver en unik indsigt i overvejelser, der er 

specifikke til den enkelte revision vil konceptuelt kunne bidrage med stor værdi til 

regnskabsbrugerne og ledelsen af virksomheden. Implementeringen, herunder IAASB’s egne 

illustrative eksempler, rummer dog en vis berettiget bekymring for, at initiativet ender med at 

blive standardiseret tekst, der i så fald ender som en større gene end som et afsnit, der er til 

gavn.  
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IAASB’s ændringer er gennemgået overfladisk i nærværende konklusion og minutiøst 

igennem afhandlingens relevante afsnit. Overordnet rummer initiativerne et potentiale til 

forbedring af informationskvaliteten til gavn for både virksomheden, regnskabsbrugere og 

offentligheden i øvrigt. Dog afhænger succes af den konkrete implementering og revisors 

incitament til at tjene offentligheden, hvor der igennem nærværende afhandling er blevet sat 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt revisors som offentlighedens tillidsrepræsentant er en rimelig 

antagelse.  

 

6.1 PERSPEKTIVERING 
Ud igennem arbejdet med den afhandling, er der identificeret områder med mulighed for 

yderligere undersøgelse. 

I udgangspunktet er det vores opfattelse, at nærværende afhandlings udvikling af den 

horisontale principal-agent-struktur til analysen af revisors arbejde vil kunne bidrage med 

betydelig værdi for andre analyser.  

Som nævnt har Porter(2012) bemærket, at tidligere studier har vist, at offentlig debat er den 

vigtigste kilde til minimering af forventningskløften. Det ville være interessant at se 

fremtidige studier beskæftige sig med denne påstand relativt til IAASB’s omfattende 

ændringer af revisors erklæring. 

Hatherly(2003) har omvendt foreslået, at revisorerklæringen bør gå mere i retning af en 

egentlig investeringsrapport eller såkaldt ’due dilligence’. Fremtidige studier vil kunne 

undersøge muligheder herfor og eventuelt udvikle et koncept til, hvordan en 

revisionserklæring kunne se ud, såfremt den i højere grad skal tjene investerings behov eller 

have større forbindelse til offentlighedens ønsker. 

En yderligere mulighed er at benytte nærværende afhandlings teoretiske udgangspunkt om et 

programmatisk og et teknologisk niveau og f.eks. undersøge, hvorvidt afgørelser fra 

Revisornævnet har et konsistent forhold mellem erklæringer programmer for branchen og 

afgørelserne af revisors teknologiske applikation heraf i konkrete handlinger eller mangel på 

samme.  
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8. BILAG 

8.1 BILAG 1 
Notat vedrørende 

Dansk Regnskabsforums møde den 4. november 2013 

omhandlende 

Reporting on Audited Financial Statements – IAASB Exposure Draft 

Tidspunkt:  Mandag den 4. november 2013, 14-17 

Sted:   Dansk Industri, Industriens Hus, H. C. Andersnes Boulevard 18, 1787 

København V 

Arrangør: Dansk Industri ved Kristian Koktvedgaard og FSR ved Ole Steen Jørgensen 

Talere:  Dan Montgomery, deputy chair of IAASB; Lars Engelund, FSR;  

  Tina Aggerholm, Carlsberg;  

Sprog:  Mødet foregik på engelsk grundet Dan Montgomerys deltagelse. 

Deltagere: Repræsentanter fra: Erhvervsstyrelsen, Globalminds, Novo Nordisk, FSR, Deloitte,  

  Nordisk Revisorforbund, Beierholm, Danske Bank, CBS, Dansk 

Aktionærforening, 

  A. P. Møller Mærsk A/S, PwC, Revisor Informatik Aps, DONG Energy 

A/S,  

  Dansk Erhverv, BDO, KPMG, Oeconomia, Aguilonus Nordic A/S, EFRAG, 

Global   Revision,  

Notater:  

The general perception of the proposal for change of the Standard Audit Report was critical. The 

most notable comments are outlined below: 

Dan Montgomery, IAASB: 

- Regarding Key Audit Matters: 

o Acknowledging that significant issues reported to management and/or audit 

committee should be stated 

o To not blur the line between management and auditor, it will not be reported if the 

auditor agrees with managements discretionary decision (the draft retains an 

opportunity for auditor and management to have a candid discussion) 

- Regarding Goind Concern: 

o Two issues: 1) Going concern or not?, 2) Material uncertainty in this? 
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Jon Beck, FSR: 

- Shareholders should be able to demand Key Audit Matters for none listed companies  

- Regarding going concern: Including this without clear definition might increase or even 

create expectation gap 

 

Tina Aggerholm, Carlsberg: 

- The proposal creates a very long audit report with lots of standardized text. Makes it hard 

to figure out what is really important 

- Out of 4-5 pages maybe 10 lines are business specific 

- Better to make it shorter and have no standardized text 

- The current proposal adds nothing but confusion 

-  

 


