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Executive	summary	
The today’s auditor’s report on financial statements deliver a short standardized report that describes the

financial statements subject to audit, the audit itself and the responsibilities of the management and the

auditor. The cornerstone, and the focus of the readers, is the auditor’s opinion, which is either modified or

unmodified. The today’s auditor’s report has been used for decades, and The International Auditing and

Assurance Standards Board (IAASB) started in 2006 by researching the need for a new standard of the

Auditor’s Report. The conclusion was that there is a demand for auditors to provide a greater transparency

about significant matters in the financial statement, because the Audit Expectation-Performance Gap is too

large.

The research has resulted in a number of new international standards on auditing (ISAs), and a new

auditor’s report is ready and effective for audits of financial statements for periods ending on or after

December 15, 2016, and the most significant change is the description of KAM.

The new auditor’s report has been implemented in the United Kingdom, and the auditor’s in the United

Kingdom  has  already  been  using  it  for  a  couple  of  years.  This  makes  it  possible  to  analyze  whether  the

impact on the Audit Expectation-Performance Gap has been reduced, and furthermore the analysis can

contribute with information about the new section with KAM. The analysis will show what KAM the

auditors have selected, how the KAM are described and what value does each KAM contribute with in the

understanding of the auditors work.

In my Thesis, I have examined whether the new auditors report, and especially the description of the KAM,

will contribute to a larger transparency and whether it will generate a higher value in order to reduce the

Audit Expectation-Performance Gap. Furthermore, my Thesis focuses on the implementation of the new

auditor’s report in Denmark, and I will describe the challenges of implementing a new auditor’s report.

The conclusion of the Thesis is that the new audit’s report will be significantly different from what we have

been used to. The users have in the answers of both the Invitation to Comment and the Exposure Draft

expressed that the new structure of the Auditor’s Report and the new description of the key audit matters

is  very  useful  and informative.  However,  there is  a  general  concern that  the variable  information will  be

difficult for the users to understand, as well as a standardization of the description of the key audit matters

will be less useful. The impact of the Audit Expectation-Performance Gap will be both positive and negative.

The Audit Expectation Gap will be less than the current Auditor’s Report due to more information from the

auditor to the readers; however there is a risk that the Performance Gap will be negatively affected
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because of the information overload in the new Auditor’s Report. The readers must turn to a new structure

and they need to  learn how to read the new Auditor’s  Report  to  get  the right  information.  This  will  take

some time, and the background of introduction the new Auditor’s Report; providing greater transparency

about significant matters in the financial statements, as well as the conduct of the individual audit, will be

met in some new ways, but it will also create some new troubles. And the implementation in Denmark will

require thorough introduction and publicity, if it is to be successful.
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1. Indledende	afsnit	

1.1.	Indledning	
Revisionspåtegningen er revisors kommunikationsværktøj til samfundet, og i de sidste mange år har der fra

samfundet side været en efterspørgsel på mere information fra revisor, da der ofte er forskel på hvad

revisor kommunikerer om, og hvad samfundet forventer og forstår ved denne kommunikation. Derfor

startede IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) tilbage i 2006 med at

udarbejde et forslag til en ny revisionspåtegning1. Målet var at opnå en ny revisionspåtegning, som er mere

gennemsigtig og mere informativ for regnskabsbrugerne, i et forsøg på at mindske forventnings- og

forståelseskløften. Dette initiativ er primært afledt af den finansielle krise, der udsprang i disse år, som har

medført et øget behov for kommunikation fra revisor. Samtidigt har der fra international side været flere

undersøgelser, som viser, at der er et behov for at ændre revisors kommunikation med omverdenen, fordi

der ofte er både forventnings- og forståelsesmæssige udfordringer imellem hvad regnskabsbrugerne og

revisorerne forstår ved den nuværende revisionspåtegning. Herudover har der været en stigende tendens

til at regnskabsbrugerne kun har læst konklusionen i revisionspåtegningen, og fokus har således været på

om revisor har afgivet en blank påtegning eller en påtegning med forbehold eller supplerende oplysninger.

Den nye revisionspåtegning blev i første omgang udarbejdet på baggrund af ønsker fra primært

institutionelle investorer og analytikere, som søgte hjælp fra revisorer til at navigere i mere komplekse

regnskaber, ligesom de søgte hjælp til at påpege de områder, hvor revisors arbejdsindsats blev målrettet.

Dette ønske kom især i den finansielle sektor med blandt andet banker2,  og  formålet  med  den  nye

revisionspåtegning har især været at styrke kommunikationsværdien, ved blandt andet at oplyse om

forhold, som ikke tidligere har fremgået tydeligt i revisionspåtegningen.

Undervejs i processen for udformningen af den nye revisionspåtegning, har International Federation of

Accountants (IFAC) udsendt invitationer til høringssvar, i forsøget på at opnå den bedst mulige

revisionspåtegning. I høringssvarene er grundlaget til den nye revisionspåtegning beskrevet3, således at

revisorer, organisationer og øvrige instanser har haft mulighed for at forstå baggrunden for udarbejdelsen

af den nye revisionspåtegning. Det betyder samtidig også, at de har haft mulighed for til en vis grad, at

påvirke de enkelte elementer i revisionspåtegningen.

1 ITC: Improving Auditor’s Report, side 3
2 ITC: Improving Auditor’s Report, side 3
3 ITC: Improving Auditor’s Report
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Efter første høringsrunde blev der udsendt et Exposure Draft (ED) i juli 20134, hvor essensen af første

modtagne høringssvar til ”Invitation to Comment” (ITC) blev grundlaget for den ISA 700 (Revised), som blev

vedtaget i januar 20155.  Ændringerne er målrettet til  børsnoterede selskaber, og kommer til  at gælde for

revisioner af regnskaber der slutter d. 15. december 2016 eller senere6. Tidslinjen nedenfor viser det

samlede forløb med udarbejdelsen af den nye revisionspåtegning.

Figur 1 - Tidslinje for vedtagelse af nye standarder om revisors rapportering7

En af de mest væsentlige ændringer til den nye revisionspåtegning er indførslen af Key Audit Matters

(KAM), som er omhandlet af ISA 701, communicating key audit matters in the independent Auditor’s

Report. Med KAM skal revisor kommunikere om de centrale forhold ved revisionen til regnskabsbrugerne,

hvilket skal være med til at øge kommunikationsværdien af revisors erklæring. Revisionspåtegningen skal

altså gøres mere gennemsigtig, hvilket betyder, at regnskabsbrugerne får ny information fra revisor, som de

ikke tidligere har kunnet udlede af revisionspåtegningen. Beskrivelsen af KAM er tænkt som en hjælp til

regnskabsbruger til at forstå de forhold, som revisor finder mest betydelige8,  og  er  helt  nyt  redskab  for

4 ED, Reporting on Audited Financial Statements
5 ISA 700 (Revised)
6 ISA 700 (Revised)
7 Egen tilvirkning
8 ISA 701
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både revisor og regnskabsbrugerne. Med indførslen af den nye revisionspåtegning, er der også kommet en

række øvrige ændringer, som blandt andet påvirker revisionspåtegningens opbygning, rapportering

omkring going concern, kommunikation omkring revisors og ledelsens ansvar. Strukturen og indholdet i

revisionspåtegningen er markant anderledes end hvad vi tidligere har set, og det er ret interessant at se

hvordan den bliver modtaget af både de danske revisorer og de danske regnskabsbrugere.

Implementeringen af den nye revisionspåtegning har ikke kun medført ændringer for ISA 700, den har

medført  en  række  ændringer  af  de  øvrige  ISA’er,  som  således  også  har  lagt  et  grundlag  for  en  større

ændring af det danske lovgrundlag. Der er endnu ingen der ved, hvordan og hvor meget implementeringen

af  den nye revisionspåtegning og de øvrige ISA’er  kommer til  at  påvirke de danske revisorer,  ligesom det

endnu er uvist om implementeringen vil have en positiv indflydelse på forventnings- og forståelseskløften.

Det vil derfor være et af nøglepunkterne i denne afhandling.

Den nye revisionspåtegning er allerede implementeret i blandt andet England, og der er flere regnskaber

for både 2013 og 2014 hvor den nye lokale FRC (Financial Reporting Council) standard, som er udarbejdet

med afsæt i den nye ISA 700 (revised) standard, er anvendt.

De engelske revisorer er et stykke foran Danmark i implementeringsprocessen, hvilket giver en mulighed

for at undersøge hvordan KAM er blevet indført i de engelske revisionspåtegninger, undersøge tendenser i

forhold til identifikation og beskrivelse af KAM, ligesom det er muligt at undersøge hvilke reaktioner

implementeringen har medført fra omverdenen. En samlet analyse heraf kan være med til at give nogle

indikationer på, hvor de danske revisorer bør bevæge sig hen med den nye revisionspåtegning, og analysen

kan samtidig også give nogle indikationer på hvordan vi i Danmark skal forholde os til KAM.

Jeg mener, at det er meget interessant at undersøge hvordan KAM er blevet implementeret og anvendt, og

herigennem analysere effekten i relation til forventnings- og forståelseskløften mellem revisor og

regnskabsbrugerne. Det er interessant at se på, om det har været muligt at øge informationsniveauet og

styrke tilliden til revisor, eller om KAM har medført forvirring, som følge af et informationsoverload i en helt

ny struktur.

Én ting er dog sikker. Der er kommet flere ændringer, som vi i Danmark er nødt til at forholde os til, og jeg

vil med denne afhandling være med til at forsøge, at give et indblik i den betydning, som den nye

revisionspåtegning vil have for danskerne.
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1.2.Problemformulering	

1.2.1. Problemfelt	

Der har været et stigende ønske om at øge informationsniveauet i revisors påtegning af regnskaberne,

hvilket har medført at IAASB har implementeret en ny revisionspåtegning, som gælder for revisioner af

regnskaber der slutter 15. december 2016 eller senere. Den væsentligste ændring til den

revisionspåtegning, som vi kender i dag er indførslen af Key Audit Matters, der er et krav for børsnoterede

virksomheder, og en tilvalgsmulighed for alle øvrige selskaber. Med indførslen af KAM er det nu et krav, at

revisor foretager og beskriver de professionelle vurderinger af de forhold, som revisor har identificeret

under revisionen, så regnskabsbrugeren har mulighed for at få indsigt i dette. Formålet med den nye

revisionspåtegning er altså at øge informationsniveauet og gennemsigtigheden af revisors arbejde, hvilket

skal være med til at mindske forståelses- og forventningskløften.

Jeg mener, at det er interessant, at undersøge hvad tilføjelsen af KAM kan betyde for forståelsen af revisors

påtegning, ligesom det er interessant at belyse de udfordringer, der er ved implementering af en ny

revisionspåtegning i Danmark. Analysen i denne afhandling er blandt andet udarbejdet på baggrund af en

grundig analyse af revisionspåtegninger i engelske virksomheder, hvor den nye standard er implementeret.

Her  er  det  interessant  at  se  på hvorledes  KAM er  blevet  indført  i  revisionspåtegningerne,  og  om der  har

været en ændring i beskrivelserne efter implementering.

Hovedformålet med denne afhandling er, at undersøge formålet med indførslen af KAM i Danmark, og

udarbejde en analyse for om indførslen af KAM i England har været effektiv i  relation til  at imødekomme

regnskabsbrugernes behov for øget information. Herudover vil jeg undersøge, om KAM har en positiv effekt

på mindskelse af forventnings- og forståelseskløften på revisionspåtegningen, ligesom jeg vil berøre de

udfordringer der er, ved den forestående implementering i Danmark i 2016.
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1.2.2. Problemstilling	

Med udgangspunkt i indledningen og beskrivelsen af problemfeltet, vil jeg med denne opgave besvare

følgende spørgsmål:

Hvilke konsekvenser har indførslen af Key Audit Matters for revisionspåtegningen i relation til

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger i Danmark?

Til at besvare ovenstående spørgsmål og problemformulering, har jeg valgt følgende underspørgsmål, som

jeg vil besvare i opgaven:

Teoridel:

Ø Hvordan skal principal- og agentteorien forstås i relation til revisionspåtegningen?

Ø Hvad er teorien bag revision?

Ø Hvordan skal forventnings- og forståelseskløften forstås i relation til revisionspåtegningen?

Ø Hvilken lovregulering er danske revisorer underlagt ved afgivelse af revisionspåtegningen?

Ø Hvilke væsentlige forskelle er der på den nuværende og den nye revisionspåtegning?

Ø Hvordan skal begrebet Key Audit Matters, omfattet af ISA 701, forstås og præsenteres i

revisionspåtegningen?

Analysedel:

Ø Hvordan forholder regnskabsbrugerne sig til tilføjelsen af Key Audit Matters?

Ø Hvordan er Key Audit Matters blevet implementeret og beskrevet i engelske revisionspåtegninger?

Ø Hvilke implementeringsovervejelser bør danske revisorer have i relation til den nye

revisionspåtegning?

1.3.	Afgrænsning	og	begrebsfastlæggelse	
I nærværende afhandling har jeg foretaget en række afgrænsninger, som følge af den begrænsede tilladte

længde på afhandlingen, og jeg vil derfor fokusere på de mest relevante dele af revisionspåtegningen for at

kunne svare på min problemstilling. Revisionspåtegningen er i denne afhandling anvendt analogt med den

uafhængige revisors erklæring.

Jeg har i denne afhandling valgt at have fokus på implementeringen af ISA 701, som omhandler Key Audit

Matters, og jeg vil beskrive hvilke ændringer denne ISA medfører, samt beskrive påvirkningen af

forventnings- og forståelseskløften i danske revisionspåtegninger. Jeg har i min afhandling antaget, at
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læseren har indgående kendskab til den nuværende revisionspåtegning, da den har været brugt i en del år.

Jeg har derfor valgt kun at beskrive forskellene mellem den nuværende revisionspåtegning og den nye

revisionspåtegning, hvilket betyder at den nuværende revisionspåtegning kun er beskrevet i det omfang,

det har været væsentligt for forståelsen af den nye revisionspåtegning, ISA 700 (revised).

I forbindelse med implementeringen af den nye revisionspåtegning, er der kommet væsentlige ændringer

til  ISA  570,  som  omhandler  going  concern.  Denne  ISA  vil  kun  blive  kort  beskrevet  i  afsnittet  omkring

forskellene på de to påtegninger, da going concern problemstillingen i sig selv kan fylde en hel afhandling. I

relation til ISA 705 og 706, som omhandler konklusioner med forbehold og supplerende oplysninger, er der

ikke sket de store ændringer, hvorfor en grundig beskrivelse af disse ikke er medtaget i denne afhandling.

Jeg har taget udgangspunkt i de engelske ISA’er, da der endnu ikke er foretaget en endelig oversættelse af

de danske versioner.

Da afhandlingen primært omhandler KAM, har jeg valgt at fokusere på de børsnoterede virksomheder,

hvorfor påvirkningen på alle andre virksomheder som udgangspunkt ikke er medtaget. Det betyder også, at

konklusion på afhandlingen vil være målrettet dansk lovgivning og danske børsnoterede virksomheder.

I afhandlingen vil jeg blandt andet gennemgå høringssvar fra de 4 største revisionshuse samt fra FSR –

danske revisorer og lignende instanser i andre lande. Da høringssvar fra danske virksomheder og

universiteter kun udgør en begrænset mængde af de samlede høringssvar, er disse ikke medtaget, da jeg

har vurderet, at det ikke vil være væsentligt for den samlede konklusion på afhandlingen. Jeg vil kun gøre

brug af høringssvar fra Exposure Draft (ED), som er udsendt fra IAASB i juli 20139, da kommentarerne til den

første høringsrunde i Invitation to Comment (ITC) danner grundlag for forslaget i ED’en. I høringssvarene vil

jeg kun tage udgangspunkt i de kommentarer, som omhandler KAM.

Jeg vil igennem afhandlingen gøre brug af offentligt tilgængelige regnskaber fra engelske virksomheder,

som også har implementeret en ny revisionsstandard, der ligner ISA 700 (revised) standarden, for at se

hvilken effekt indførslen af KAM har haft på de engelske regnskaber, og for at kunne relatere analysen til de

praktiske eksempler. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland10 har i juni 2015 udarbejdet en analyse

af  de  revisionspåtegninger,  der  er  blevet  aflagt  i  2013  og  2014  for  at  se  på  udviklingen  i  KAM.

Udgangspunktet  er  12  årsregnskaber,  hvorfor  der  ikke  er  tale  om  en  repræsentativ  stikprøve  på  alle

områder, men det er min vurdering, at analysen stadig kan være med til at identificere de udfordringer, der

er  med  at  implementere  en  ny  revisionspåtegning  i  Danmark.  For  at  undersøge  om  der  ved

implementeringen af den nye revisionspåtegning i England er opstået standardiserede beskrivelser af KAM,

9 ED, Reporting on Audited Financial Statements
10 Det tyske svar på FSR – danske revisorer
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standard udvælgelse eller lignende, har jeg taget udgangspunkt i teleselskabsbranchen, hvor jeg

gennemgår fire selskabers revisionspåtegning og den tilhørende beskrivelse af KAM. Denne gennemgang

bør, på trods af det begrænsede antal i populationen, give en indikation på, om der inden for en for en

given branche allerede nu er tegn på standardisering, hvilket vil mindske effekten af indførslen af KAM.

Jeg vil i afhandlingen kun beskæftige mig med årsregnskaber, hvorfor perioderegnskaber, review og andre

typer regnskaber er udeladt.

I denne afhandling er det desuden forudsat, at læseren har den nødvendige regnskabsmæssige forståelse

og har kenskab til faglige termer. Jeg vil derfor kun forklare begreber og termer i det omfang, jeg finder det

nødvendigt for læserens forståelse. Hvor der ikke findes en dansk oversættelse af for eksempel

publikationer og rapporter, har jeg anvendt de engelske udtryk, for ikke at miste nuancer af konklusionen

ved oversættelse. Der er i denne afhandling desuden anvendt velkendte forkortelser for de enkelte

begreber, litteratur osv.. Forkortelserne angives med fuldent titel første gang de nævnes i afhandlingen.

1.4.Metode	og	valg	af	teori	
Hensigten med dette afsnit er at belyse afhandlingens tilgang til problemstillingen, samt at belyse valget af

teori og lovgivning.

Afhandlingen tager udgangspunkt i den samfundsvidenskabelige metode, der samlet set betegnes som den

måde, vi søger at producere viden om fx samfundet, organisationer, virksomheder mv.11. I dette tilfælde

viden omkring den nye revisionspåtegning.

Jeg vil søge svar på problemstillingen ud fra en empirisk analyse af udvalgt teori, høringssvar fra ED fra

IAASB, samt analyse fra implementeringen i engelske regnskaber. Der er tale om en beskrivende analyse,

med min egen subjektive holdning i analyseafsnittet.  Ønsket med denne analyse er dog også, at komme

frem til generelle almene holdninger på baggrund af de indsamlede empiriske data, samt at give et overblik

over de implementeringsovervejelser, der bør være ved implementeringen af den nye revisionspåtegning i

danske årsregnskaber.

I teoriafsnittet har jeg primært gjort brug af en deduktiv tilgang, hvor jeg har taget udgangspunkt i

anerkendte teorier og en generel viden om emnet. Der tages udgangspunkt i en konkret problemstilling

vedrørende forventnings- og forståelseskløften, og teorien er benyttet til at belyse hvorfor dette problem

11 Den skinbarlige virkelighed, s. 15
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opstår. I analysen er der primært tale om en induktiv tilgangsvinkel, hvor jeg tager udgangspunkt i et

hændelsesforløb, der vedrører et princip eller en generel lov. For at understøtte analysen har jeg taget

udgangspunkt i empirien, for at uddybe min gennerelle viden omkring teorien12. Den induktive metode

understøtter undersøgelsen og analysen om mulige konsekvenser af implementeringen af den nye

revisionspåtegning i Danmark, og om implementeringen kan være med til at mindske forventnings- og

forståelseskløften.

1.4.1. Metodisk	tilgang	og	undersøgelsesdesign	

I forbindelse med udarbejdelse af problemformuleringen har jeg foretaget et litteraturstudie13,  hvor  jeg

konstaterede, at forventnings- og forståelseskløften mellem revisor og regnskabsbruger i relation til

revisionspåtegningen er almindeligt kendt. Jeg konstaterede desuden, at problematikken vedrørende

forventningskløften har været der i en lang årrække, og det er derfor muligt at inddrage empirisk materiale

i form af rapporter, avisartikler og udtalelser14.

Jeg  vil  i  nærværende  afhandling  forholde  mig  kritisk  til  de  anvendte  teorier,  ligesom  det  er  vigtigt  at  de

empiriske data er af en pålidelig og valid karakter15. Det anvendte datamateriale, som benyttes til belysning

af opgavens problemstilling, anses som kvalitativt, sekundært materiale, som danner grundlag for en

redegørelse af relevante og faktuelle forhold til brug for den efterfølgende analyse.

Jeg vil i afhandlingen gøre brug af en klassisk empirisk skrivemetode, som er med til at sikre adskillelse

mellem teori og analyse. I både teori- og analyseafsnittet har jeg taget udgangspunkt i en normativ

videnskabelig metode, sammen med en metodisk begrundelse og dokumentation, for at sikre gyldigheden

og pålideligheden16.

	

1.4.2. Begrundelse	for	teori	

I nærværende afhandling vil jeg gøre brug af generel revisionsteori herunder teori omkring Principal- og

Agentforholdet, som er med til at forklare hvordan behovet for en uafhængig revisionspåtegning er

opstået. Denne teori er også med til at give et indblik i aktørerne og de enkeltes roller, hvorfor jeg mener

det er relevant for denne afhandling. For at uddybe dette, og for at forklare teorien bag revision og revisors

12 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, s. 26
13 Den skinbarlige virkelighed, s. 96
14 Kvalitative metoder – I organisations- og ledelsesstruktur, s. 124-125
15 Videnskabsteori - for begyndere, s. 25
16 Den skinbarlige virkelighed, s. 15-16
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rolle i samfundet, har jeg taget udgangspunkt i David Flint og Mautz og Sharafs teorier omkring revisor og

behovet  for  revision.  Til  den sidste  del  af  den mere generelle  revisionsteori,  har  jeg  gjort  brug af  Brenda

Porters teori omkring forventnings- og forståelseskløften, og jeg har inddraget teori fra Bent Warming

Rasmussens ph.d. afhandling. Begge teorier er med til at give et nuanceret billede af de forskellige

opfattelser som henholdsvis revisor og regnskabsbrugeren har. Selvom Bent Warming Rasmussens teori er

baseret på forventnings- og forståelseskløften i relation til besvigelser, er det min vurdering, at teorien er

relevant og kan bruges parallelt i nærværende afhandling.

I afhandlingen har jeg herudover også gjort brug af både den nuværende ISA 700 og den nye ISA 700

(revised) samt ISA 701 vedrørende KAM. Jeg vil i teoriafsnittet bruge ISA’erne til at forklare læseren

forskellene på den nuværende og den nye revisionspåtegning, ligesom jeg vil uddybe de nye regler omkring

Key Audit Matters.

Ovenstående teorier vil samlet set være med til at danne grundlaget til analysen af effekten af

implementeringen af den nye revisionspåtegning samt implementeringsovervejelserne i Danmark i 2016.

1.4.3. Kildekritik	

Teoriafsnittene i denne afhandling er baseret på gældende lovgivning, bekendtgørelser, standarder samt

vejledninger, og der er primært gjort brug af informationskilder med høj troværdighed, dvs. anerkendte

professorer og skribenter med stort kendskab til revisionsbranchen samt offentliggjorte love og standarder.

Nogle  af  de  anvendte  artikler  kan  være  et  udtryk  for  forfatternes  egne  personlige  holdninger,  og  er  ikke

nødvendigvis et udtryk for korrekt fortolkning af lovgivning. Jeg har dog holdt eksterne kilders fortolkning

op i mod lovgivningen, ligesom jeg har forholdt mig kritisk til udtalelser for at minimere subjektiviteten.

Hvor det har været muligt, er oplysningerne bekræftet via anden litteratur.

Til sikring af pålideligheden af kilderne har jeg vurderet forfatterens interesser og faglige kompetencer.

I forhold til brugen af internettet har jeg kun benyttet internetsider, hvor informationen er originalt

tilstedekommet og fagligt anerkendt inden for faget. Til informationssøgning har jeg primært anvendt

hjemmesider fra samme udgivere som den primære litteratur eller fra anerkendte udbydere, såsom FSR –

Danske Revisorer, hvorfor informationen herfra vurderes at være pålidelig.
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Ved anvendelsen af sekundære data, er der foretaget vurdering af validitet og reliabilitet. Validiteten

dækker over begreberne gyldighed og relevans, og reliabilitet er en vurdering af pålideligheden for det

indsamlede materiale17, hvilket er væsentligt for at skabe en troværdig afhandling.

Selvom en del af det anvendte materiale er nogle år gammelt, er det min vurdering, at det stadig er aktuelt

og anvendeligt.

1.5.	Målgruppe	
Målgruppen for denne afhandling er primært revisorer og regnskabsbrugere samt andre

regnskabsinteresserede personer, som har interesse for emnet. Herudover henvender afhandlingen sig

også til studerende på samme akademiske niveau, som kan få inspiration og drage nytte af den viden, som

jeg har tilegnet mig igennem udarbejdelsen af nærværende afhandling.

Afhandlingen  har  ikke  til  formål  at  komme  med  en  udtømmende  beskrivelse  af  de  valgte  teorier  og

lovgivning, men at give læseren en overordnet forståelse for reglerne for den nye revisionspåtegning, samt

de konsekvenser implementeringen medfører. Det er min forventning, at læserne af denne afhandling

opnår en forståelse for den nye revisionspåtegning og de udfordringer, som vi kommer til  at stå over for,

når den ny revisionspåtegning skal implementeres i Danmark. Afhandlingen skal således være med til at

tydeliggøre indblikket i kravene til revisor ved udformning af den nye revisionspåtegning, ligesom jeg vil

konkludere på effekten af det øgede informationsniveau i forhold til forventnings- og forståelseskløften.

Det  er  min  vurdering,  at  det  er  vigtigt  for  målgruppen  af  revisorer  og  regnskabsbrugere,  at  opnå  et

uddybende kendskab til den nye revisionspåtegning med et særligt fokus på KAM, så kendskabet til

indholdet og udfordringerne ved implementering kan blive belyst, før den endelige implementering af

revisionspåtegningen i Danmark i 2016.

1.6.	Struktur	
For at skabe et overblik over denne afhandlings struktur, og hvorledes problemformuleringen søges

besvaret, har jeg opstillet en oversigt over sammenhængen mellem de enkelte kapitler. Afhandlingen er

helt overordnet opbygget med en indledning, et teoriafsnit, et analyseafsnit og afsluttes med et

konklusionsafsnit samt en perspektivering.

17 Den skinbarlige virkelighed, s. 83
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Figur 2 - Afhandlingens struktur
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Den første del af afhandlingen består af et indledende afsnit, som danner grundlag for afhandlingens

formål og opbygning. I indledningen introduceres problemstillingen og den teori, som jeg vil gøre brug af til

afhandlingens analyse. Læserne bliver introduceret til de centrale elementer, som er vigtige for at få det

optimale udbytte af afhandlingen.

Teorien i  afhandlingen er opdelt i  to kapitler, som er væsentlige for læseren i  relation til  at forstå teorien

bag  og  behovet  for  revision,  samt  væsentlige  for  at  forstå  de  nye  regler,  som  revisor  og

revisionspåtegningen bliver påvirket af. Den første del af teoriafsnittet, som er omfattet af kapitel 2,

beskriver den generelle revisionsteori. Her bliver læseren introduceret til Principal- og agentteorien, som er

med til at beskrive hvorfor behovet for revision opstår. Herefter kommer der et underafsnit, hvor teorien

bag  revision  og  revisors  rolle  er  uddybet.  Dette  afsnit  skal  være  med  til  at  tydeliggøre,  hvorfor  vi  har

revision, og hvilke krav der er til revisor.

I  det  første  teoriafsnit  er  det  også væsentligt  at  læse gennemgangen af  teorien omkring forventnings-  og

forståelseskløften, hvor forskellene på henholdsvis revisors og regnskabsbrugers opfattelse bliver belyst.

Denne  del  er  vigtig  at  forstå  i  relation  til  implementeringsovervejelser  i  Danmark,  og  for  at  kunne

konkludere på effekten af indførsel af KAM i den nye revisionspåtegning.

Den anden del af teoriafsnittet er omfattet af kapitel 3, og giver læseren indsigt i den relevante lovgivning

og gældende standarder. Det gælder både Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen. Herudover

omfatter dette kapital også en gennemgang af forskellene fra den nuværende ISA 700 og den nye ISA 700

(revised). Derved belyses de ændringer, der er til den nye revisionspåtegning. ISA 701 bliver gennemgået

særskilt i dette kapitel, da den omfatter de nye regler vedrørende KAM, som er det helt centrale

omdrejningspunkt i nærværende afhandling. Dette afsnit er vigtigt at læse, for at opnå en forståelse for,

hvad IAASB ønsker med den nye revisionspåtegning. Hele teoriafsnittet danner grundlag for og giver en

introduktion til den samlede analyse.

I analyseafsnittet, som er kapitel 4 i denne afhandling, starter jeg med at gennemgå høringsforlag til

Exposure Draft, hvor blandt andet de fire store revisionshuse og FSR - danske revisorer har givet udtrykt for

både positive samt negative sider ved den nye revisionspåtegning. Afsnittet skal bruges til at give læseren

et indblik i de tanker, der har været før implementeringen, for at få en forståelse for nødvendigheden af

introduktionen til en ny revisionspåtegning.

Efter gennemgangen af høringssvarene, vil jeg foretage en grundig analyse af implementeringen af den nye

revisionspåtegning i England, og jeg vil undersøge, hvordan den nye revisionspåtegning er blevet modtaget,

ved blandt andet at gå i dybden med de seneste 3 aflagte årsregnskaber for Rolls-Royce Holdings plc., hvor
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den nye revisionspåtegning er implementeret. Efterfølgende bliver det analyserede sat i perspektiv, ved

gennemgang af revisionspåtegningerne i teleselskabsbranchen, for at se sammenhængene mellem KAM i

en ensartet type af virksomheder.

Denne del af analysen skal være med til at give læseren viden om, hvordan den nye revisionspåtegning er

blevet implementeret og anvendt i de aflagte engelske regnskaber. Det danner således grundlag for en

mere uddybende analyse omkring de generelle implementeringsovervejelser, som jeg mener, er relevante

for implementeringen af den nye revisionspåtegning i Danmark.

Den samlede analyse danner grundlag for en samlet konklusion på afhandlingen, som besvarer den

problemstilling, der indledningsvist blev præsenteret i denne afhandling. Opgaven afsluttes med et

perspektiveringsafsnit, som sætter afhandlingen og den nye revisionspåtegning i perspektiv.
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2. Revisionsteori	
Revisorer er underlagt forskellige regelsæt, og jeg vil i dette afsnit beskrive de grundlæggende og relevante

revisionsteorier, set i forhold til revisionspåtegningen. Teorierne bag revisionen er interessante i relation til

forståelse for nødvendigheden af revisionen, og for at belyse revisors rolle i forhold til

revisionspåtegningen.

De helt overordnede krav til revisor er reguleret af ISA 200 og indeholder de internationale standarder om

kvalitetsstyring og revision. Det er væsentligt, at revisor opnår en høj grad af sikkerhed for at regnskabet

ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og at regnskabet bliver forsynet med en revisionspåtegning.

Revisionspåtegningen  er  revisors  kommunikation  til  ledelsen  og  til  samfundet,  og  det  er  et  krav,  at

revisionen udføres i overensstemmelse med de gældende ISA’er.

Helt overordet kan revisors opgave beskrives som:

”at tilføre troværdighed til information og beslutninger på et uafhængigt grundlag”18

For  at  revisor  kan  leve  op  til  de  forventninger,  der  er  fra  samfundet,  er  det  essentielt  at  samfundet  og

regnskabsbrugerne stoler på oplysningerne fra revisor i revisionspåtegningen. Det er væsentligt, at revisor

fremstår som troværdig, ligesom grundlæggende personlige dyder såsom integritet, ansvarlighed,

retfærdighed og loyalitet tilstræbes for at opretholde en ægte etisk profession19.

De mest væsentlige teorier til besvarelse af problemstillingen i denne afhandling er belyst i de næste afsnit.

2.1.	Principal-	og	agent	teorien	
For at beskrive behovet for revision, har jeg valgt at gennemgå Principal- og agentteorien, hvor forholdet

mellem de forskellige aktører i et revisionsforhold bliver skildret. Principalen er ejeren af virksomheden, og

agenten er bestyrelsen eller direktionen, dvs. den daglige ledelse. Både principalen og agenten har

forskellige interesser, da begge anses for at være nyttemaksimerende20,  og  dermed  opstår  der  en

interessekonflikt. Interessekonflikten opstår primært ved aflønning af agenten, da agentens incitament til

en given opgave kan være påvirket af aflønningen af det resultat han eller hun opnår. Der opstår en

18 Citat: Professionsetik for revisorer, s. 13
19 Professionsetik for revisorer, s. 24
20 Revision i agentteoretisk belysning, s. 37
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målkonflikt, og derfor ansættes revisor typisk af agenten, ligesom det også er agenten, som revisor

rapporterer til via revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Helt overordnet er Principal- og agentteorien defineret som:

”En relation mellem en person, principalen, som antager en anden person, agenten, til at udføre en service

eller et arbejde på principalens vegne.”21

Nedenfor vises modellen, der skildrer Principal- og agentteorien. Modellen har udgangspunkt i de danske

forhold ved en revision, og jeg har desuden medtaget revisionskomitéen, som bliver gennemgået i kapitel

2.1.1.

 Figur 3 - Principal-agent teoretisk model22

21 Revision i agentteoretisk belysning, s. 212
22 Egen tilvirkning med inspiration fra ”Revision i agentteoretisk belysning”
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Som det fremgår af figuren, bliver revisor ansat af agenten til at agere uafhængig tredjepart i forholdet

mellem agenten og principalen. Revisor ansættes via generalforsamlingen23 og varetager også

generalforsamlingens interesser ved udførelse af revisionen. Revisors rolle er kort beskrevet at foretage

kontrol af det daglige arbejde, der udføres af direktionen og den daglige ledelse24.

Det  er  et  krav,  at  revisor  er  uafhængig25,  da  uafhængighed  er  med  til  at  sikre  en  vis  kvalitet  i  revisors

arbejde.  Fra  revisor  er  der  dog  også  et  ønske  om  at  gøre  revisionen  så  effektiv  som  mulig,  da  revisor,  i

lighed med både principalen og agenten, er nyttemaksimerende. Det betyder, at revisor vil have et så højt

honorar som muligt, hvorimod agenten gerne vil have et så lavt honorar som muligt. Denne

interessekonflikt skal revisor få løst, således at revisionen bliver hensigtsmæssigt udført i

overensstemmelse med de gældende regler, således at revisor fortsat bliver set som offentlighedens

tillidsrepræsentant26. Det betyder, at revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god

revisorskik, dvs. revisor skal bl.a. udvise integritet, fortrolighed, professionalitet samt fornøden omhu ved

udførelsen af opgaverne.

2.1.1. Revisionskomité	

Det store børskrak i  USA tilbage i  1929, har sat sine spor i  mange år efter. Fortællingerne omkring Enron,

Arthur Andersen, Worldcom mv., har bl.a. været årsag til  indførslen af Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX).

Indførslen af SOX har medført opstramninger omkring kravene til revisionsvirksomhederne, som skal

registreres ved et nyt organ kaldet Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)27, og er underlagt

den amerikanske børsmyndighed SEC28.

Formålet med denne lov og indførslen PCAOB, var at øge investortilliden til de amerikanske børsnoterede

virksomheder, ved at fremhæve revisors uafhængighed og kvaliteten af revisors arbejde29.  PCAOB  har  til

opgave at overvåge revisionsselskaberne, ligesom de indfører standarder omkring uafhængighed, etik,

kvalitet,  ligesom  de  sikrer  at  SOX  overholdes.  Ved  introduktionen  kom  der  reguleringer  til  revisors

uafhængighed, forbud mod revisors levering af indirekte ydelser til en børsnoteret kunde, ligesom det blev

obligatorisk med rapportering til en revisionskomité.

23 Selskabsloven § 144
24 Selskabsloven § 147
25 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder §. 24, stk. 1.
26 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 16, stk. 1.
27 SOX Title I, sektion 101(i)
28 The Securities and Exchange Commission
29 http://pcaobus.org/About/Pages/default.aspx
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EU’s reaktion på SOX medførte vedtagelse af det 8. direktiv, også kaldet Eurosox, i maj 200630. Det har også

til formål at styrke troværdigheden af virksomhedernes regnskaber, så investorerne opretholder tilliden til

regnskaberne.

Hovedbestemmelserne i EU direktivet er: 31

Ø Bestyrelsen skal udnævne en uafhængig revisionskomité, der har den direkte kontakt til revisor.

Ø Virksomhederne har mulighed for at forklare, hvorfor direktivet ikke bliver fulgt op, og derefter skal

medlemsstater have et sanktionssystem og mulighed for at lave effektive undersøgelser.

Ø Revisionsfirmaer skal skrive en rapport, hvor de redegøre for deres klienter, deres honorarer og

deres netværker.

Ø Revisorer skal være uafhængige af klienten, og må på ingen måde være involveret i klientens

beslutninger.

Som følge på implementeringen af EU’s 8. direktiv, blev der, i forbindelse med ændringerne til Revisorloven

i 2008, fra dansk side også stillet krav om etablering af revisionskomitéer i danske børsnoterede

virksomheder. Dog skal det oplyses, at der gives mulighed for at bestyrelsen kan varetage

revisionskomitéens arbejde, og dette forbehold er begrundet med, at de store danske virksomheder typisk

er væsentligt mindre end de store virksomheder i andre EU-lande, ligesom den gennemsnitlige bestyrelse

tilsvarende også er mindre32.

Revisionskomitéen er, som det ses af Figur 3, i  et uafhængigt udvalg under bestyrelsen. Det er et krav, at

medlemmerne af revisionskomitéen er uafhængige, ligesom de ikke må være nærtstående til

virksomheden eller på anden måde være et af dennes datterselskaber. Herudover er der et krav om, at

mindst et af medlemmerne i komitéen har kompetencer inden for regnskab eller revision33.

Revisionskomitéens opgave er overordnet at varetage bestyrelsens kommunikation med den eksterne

revisor. At føre tilsyn med rigtigheden af de finansielle oplysninger i årsrapporten, rapportere til

bestyrelsen om aktiviteter i forbindelse med årsrapporten, vurderer hensigtsmæssigheden med den valgte

regnskabspraksis, vurdere de interne kontrol- og risikostyringssystemer samt årligt vurdere behovet for

intern revision34.

30 http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238
31 http://www.eurosox.dk/template.php?tid=238
32 Publikation: Revisionskomitéer i Danmark 2008, s. 7
33 Publikation: Revisionskomitéer i Danmark 2008, s. 9
34 Publikation: Revisionskomitéer i Danmark 2008, s. 15
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Formålet med revisionskomitéer er altså at overvåge den finansielle rapportering, såvel som at forstå al

kommunikation med revisor for at sikre, at der ikke er nogen ledende medarbejdere, som får indflydelse på

revisionen, for derigennem at bevare uafhængigheden. Herudover er det revisionskomiteens opgave, at

sørge for at revisor får udført sit arbejde på en objektiv tilfredsstillende måde, ligesom det også er

komitéens opgave at føre tilsyn med den finansielle rapportering – Både den interne og den eksterne.

Samlet  set  har  revisionskomitéen  ansvaret  for  at  udarbejde  de  politikker,  som  er  med  til  at  sikre  den

finansielle rapportering og øge troværdigheden af denne, ligesom den skal rapportere om de væsentlige

centrale forhold i regnskabet. Det er ud fra denne type af rapportering, at IAASB har fundet inspiration til

indførslen af KAM i den nye revisionspåtegning.

Alt  dette  er  med til  at  øge tilliden til  revisor,  hvilket  også er  et  element  i  teorien omkring forståelses-  og

forventningskløften, som bliver gennemgået i det næste afsnit.

2.2.	Teorien	bag	revision	
Mautz og Sharaf introducerede i 1961 grundstenene i revisionsteorien gennem bogen ”The Philosophy of

Auditing”. De fremlagde, gennem en videnskabelig og metodisk tilgang, baggrunden for revisionen og

revisors rolle, ved hjælp af otte grundlæggende postulater samt ni tilhørende koncepter35.

Disse postulater har været med til at skabe grobund for en videreudvikling af teorien omkring revision, ved

konstruktion af nogle faktiske koncepter, der i sidste ende er det grundlag, som revisionen i praksis er

bygget på. For at danne et overblik over dette har jeg illustreret udviklingen i figur nedenfor.

Figur 4 - Udvikling i revisionsteori til revision i praksis36

Denne teori har, sammen med andre teorier som er videreudviklinger af denne teori, været med til at

danne grundlaget for det lovgrundlag og de reguleringer, som revisor i dag er underlagt.

35 The Philosophy of Auditing, kap. 2 og 3
36 Egen tilvirkning
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En af de mest kendte videreudviklere på denne teori er David Flints revisionsteori. David Flint anser revision

som et socialt koncept og en social kontrolmekanisme37, og han forsøger i sin bog ”Philosophy and

Principles of Auditing - An Introduction (1988) at opnå en forståelse af revisionsteorien og den sociale

betydning af revisionen. David Flint lægger vægt på, at hvor et samfund er i konstant forandring, er det

essentielt at både revisor og lovgivere har fokus på at tilrettelægge og tilpasse revisionen til samfundets

behov og samfundets forventning til revisor38.

Der  er  i  det  store  hele  tale  om  en  videreudvikling  af  den  føromtalte  Mautz  og  Sharaf  teori,  hvor  der

anvendes det samme grundlag til konstruktionen af revisionsteorien, ligesom David Flint også bruger

postulater til  at beskrive revisors rolle for at kunne udvikle de teoretiske koncepter bag revisionen. Begge

teorier  medtager  postulater,  som  forudsætter  at  revisor  i  sin  natur  er  uafhængig,  hvilket  er  en

grundlæggende forudsætning for teoriernes betydning.

Der er dog nogle enkelte væsentlige forskelle mellem teoretikerne. David Flint forkaster flere af Mautz og

Sharafs oprindelige postulater i hans teori, og David Flint betragter revisors rolle i et samfundsøkonomisk

perspektiv, hvor revisionen er en social funktion. Det er modsat Mautz og Sharaf, som primært kigger på

revisors rolle i relation til den enkelte organisation.

Set i  forhold til  Principal- og agentteorien, som alene forklarer hvorfor, der er et behov for revision under

hensyntagen til aktørerne internt i en organisation, så tager David Flint altså udgangspunkt i samfundet

som helhed. Det betyder at revisor har et socialt ansvar for at leve op til krav fra samfundets interessenter.

Det være sig ansatte, myndigheder, långivere og ejere. For at kunne leve op til disse krav, er det essentielt,

at revisor fremstår troværdig. Regnskaberne skal være troværdige, og de skal være med til  at opretholde

den tillid, som samfundet har til revisors profession. Det vil sige, at David Flint mener, at revision er opstået

som led i et behov for, at der skal afgives en konklusion på årsregnskabet, som samfundet som helhed har

tillid til. Samtidig er det vigtigt at fastholde, at revisionen kun gavner samfundet som helhed, så længe

fordelene ved revisionen overstiger ulemperne ud fra en cost-benefit betragtning. David Flint påpeger dog,

at det er umuligt, og at det også fremadrettet vil være umuligt at foretage en eksakt beregning herpå39.

David Flint har opstillet syv postulater i hans teori, og den primære tankegang bag behovet for revisionen

er, at der skal være et ansvarlighedsforhold mellem to eller flere parter. Dette er i lighed med Principal- og

agentteorien. I  forhold til  anskueliggørelsen af revisionen som et socialt koncept, lægger David Flint vægt

på, at der er behov for troværdige og pålidelige informationer, og disse informationer skal interessenter

37 The Philosophy of Auditing, s. 14-17
38 Se også afsnit 2.3, som omhandler forventnings- og forståelseskløften
39 The Philosophy and Principles of Auditing, s. 39
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kunne stole på og gøre brug af. Herudover er der også et element af offentlig ansvarlighed, og denne

ansvarlighed er for kompleks og/eller for betydningsfuld til at kunne undlade, at der foretages en revision.

Kendetegnene ved revisionen er uafhængighed og skal verificeres med beviser, ligesom den føromtalte

troværdighed skal kunne udtrykkes klart og kommunikeres med omverdenen. Det sidste punkt i

grundstenen af revisionsteorien er, at revisionen skaber enten økonomiske eller sociale fordele.

Postulaterne bliver herefter videreført til koncepter, som er fordelt på tre kategorier: autoritet, proces og

standarder,  som  hver  især  indeholder  tre  koncepter.  Disse  ni  koncepter  består  af kompetence,

uafhængighed, etik, beviser, rapportering, væsentlighed, fornøden omhu og forsømmelighed, standarder

for praksis samt kvalitetskontrol. Ni koncepter som alle spiller en stor rolle i den nuværende lovgivning

inden for revision.

2.3.	Forventnings-	og	forståelseskløften	
I forbindelse med forventnings- og forståelseskløften er det vigtigt at forstå regnskabsbrugernes

forventningsdannelse, ligesom det er vigtigt at forstå, hvilket grundlag forventningen er baseret på.

Regnskabsbrugerne har som udgangspunkt en holdning til revisors normsæt bestående af henholdsvis

lovgivning  og  etiske  retningslinjer,  ligesom  de  typisk  også  har  erfaringer  fra  tidligere  gennemgange  af

regnskaber. Disse faktorer kan samlet set opsummeres af nedenstående model, som viser forløbet for

regnskabsbrugerens forventninger til revisor.

Figur 5 - Forventningsdannelse hos regnskabsbrugeren40

40 Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor, s. 46 –
Egen tilvirkning
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For at synliggøre de forskelle der er på forventningerne mellem revisors opfattelse af revisionspåtegningen

og regnskabsbrugerens opfattelse af revisionspåtegningen, vil jeg i de næste afsnit gennemgå

forventningskløften og forståelseskløften. Her vil jeg blandt andet gennemgå Brenda Porters model for

forventningskløften, tilpasset til teorien i denne afhandling.

2.3.1. Forventningskløften	

Teorien  om  forventningskløften  blev  brugt  første  gang  i  1974  i  USA,  i  forbindelse  med  at  The  Cohen

Commission blev sat til at undersøge ”whether a gap exists between what the public expects or needs and

what auditors can and should reasonable expect to accomplish”41. Baggrunden for denne undersøgelse var

en stigende utilfredshed med revisorbranchen, som følge af flere erhvervsskandaler i 1970’erne42. Ved

undersøgelsen blev det fastlagt, at der var en kløft mellem revisors udførelse og regnskabsbrugernes

forventning, og sidenhen er det blevet et anerkendt fænomen.

Bent Warming-Rasmussen har også ved flere lejligheder beskrevet denne forventningskløft43. Han definerer

forventningskløften, som forskellen mellem hvad brugerne af revisionsydelsen forventer af en

statusautoriseret revisor, og hvad revisor selv tillægger sin profession og rent faktisk leverer44. Bent

Warming-Rasmussen lægger vægt på både tillidsproces og erfaringsgrundlag, og som vist i Figur 5 er

regnskabsbrugeren som udgangspunkt positivt indstillet. Denne positive indstilling bliver dog påvirket af

forventningen til revisors udførelse af revisionen på baggrund af tidligere erfaringer, og det normsæt som

revisor agerer efter. Hvis regnskabslæserens forventninger ikke er opfyldt, er der opstået en

forventningskløft.

Forventningskløften beskrives altså som de forskelle, der er mellem revisors faktisk udførte ydelser og

forventningerne  til  revisors  udførte  ydelser,  og  for  at  opretholde  tilliden  til  revisor,  er  det  vigtigt  at

offentligheden har en viden om revisors arbejde. Hvis der er urimelige forventninger til revisors arbejde,

kan det risikere at undergrave revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, uanset om revisor

faktisk har udført det nødvendige arbejde i henhold til lovgivningen, og tilliden til revisor kan forsvinde. Det

er derfor essentielt at revisor kommunikerer de udførte ydelser til offentligheden, for at gøre det klart hvad

revisors rolle er, og dermed mindske forventningskløften. Det er især vigtigt ved introduktionen af den nye

41 Citat: Debating Audit Expectations, s. 9
42 Debating Audit Expectations
43 Bent Warming-Rasmussens teori omkring forståelses- og forventningskløften er baseret ud fra teori vedr.
besvigelser, men det vurderes at teorien også er relevant i relation til kløften i revisionspåtegningen
44 Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor, Bent
Warming-Rasmussen
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revisionspåtegning, da der er flere nye tiltag, som er nye for offentligheden, og risikoen for misforståelse er

dermed højere.

2.3.2. Forståelseskløften	

Ofte bliver forventningskløften delt op i to dele; forventningskløften og forståelseskløften, og det er også

dette udgangspunkt, som Brenda Porter i 1993 udarbejdede en model på baggrund af. Der er i modellen

taget højde for teori vedrørende både forståelses- og forventningskløften, hvorfor den også er god til at få

et samlet overblik over de elementer, som påvirker opfattelsen af revisors arbejde.

Figur 6 - Forventnings- og forståelseskløften45

Ovenstående model er tilpasset til den nye revisionspåtegning, i forhold til Brenda Porters oprindelige

model, for at målrette teorien til nærværende afhandling. I modellen vises forskellen på opfattelsen af

revisors faktiske ydelse og offentlighedens forventning til ydelsen. Imellem denne ligger

forventningskløften, som er den helt overordnede problemstilling ved opfattelsen af revisionspåtegningen.

Herefter er der foretaget en opdeling mellem præstationskløften og rimelighedskløften, som også anses for

at udgøre henholdsvis forståelseskløften og forventningskløften.

Præstationskløften skildrer offentlighedens opfattelse af den udførte revisions set i forhold til den faktiske

leverede revisionsydelse, og denne kløft kan opdeles i yderligere to dele. Den ene er en mangelfuld ydelse

fra revisor, hvor den leverede ydelse ikke lever op til den gældende lovgivning. Den anden er mangelfulde

45 Egen tilvirkning på baggrund af teori fra An Empirical Study of the Audit Expectation-Perfomance Gap, Brenda Porter
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standarder, hvilket omfatter de tilfælde hvor regnskabsbrugeren ikke mener, at revisors arbejde er udført

tilstrækkeligt, set i forhold til regnskabsbrugerens forventninger.

Rimelighedskløften, også kaldet forventningskløften, omfatter den forskel der typisk er mellem de

forventninger som offentligheden har til udførelsen af revisionsydelsen, og revisors opfattelse af de udførte

ydelser.

2.4.	Delkonklusion	
Principal- og agent teorien opsummerer det forhold, der er mellem revisor, den daglige ledelse og ejerne af

virksomheden. Både principalen og agenten er nyttemaksimerende ud fra eget perspektiv, og der er derfor

behov  for  at  revisor  agerer  uafhængig  tredjepart,  og  sikrer  at  regnskabet  giver  et  retvisende  billede  af

virksomheden.

Mautz og Sharaf og David Flint er blandt de mest anerkendte teoretikere inden for revisionsteori og

revisors rolle. De tager begge udgangspunkt i flere postulater, som kan videreføres til koncepter, og det er i

sidste  ende  det,  der  er  med  til  at  udvikle  revisionstandarder  og  revisionspraksis.  David  Flints  teori  er  en

videreudvikling af Mautz og Sharafs revisionsteori, og hans teori bygger på syv postulater, som munder ud i

ni koncepter. De ni koncepter består af kompetence, uafhængighed, etik, beviser, rapportering,

væsentlighed, fornøden omhu og forsømmelighed, standarder for praksis samt kvalitetskontrol, og er en

væsentlig del af den lovregulering revisorer i dag er underlagt.

Forventnings- og forståelseskløften skildrer de forskelle, der er mellem revisors udførte arbejde, og de

forventninger som offentligheden har til revisors udførte arbejde. Det kan både være i forhold til

mangelfuldt arbejde fra revisors side, eller ukorrekte forventninger fra regnskabsbrugers side. Det er

interessant at vurdere denne kløft. Dels i forhold til den nuværende revisionspåtegning, hvor der har været

et  ønske  om  at  øge  gennemsigtigheden  for  revisors  arbejde,  men  også  set  i  forhold  til  den  nye

revisionspåtegning, hvor det er interessant at vurdere om de nye tiltag har en positiv effekt på denne

forventnings- og forståelseskløft. Det er således spørgsmålet om indførslen af KAM vil give regnskabsbruger

en bedre forståelse for revisors arbejde, eller vil det skabe mere forvirring?
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3. Love	og	standarder		
I dette teoriafsnit vil jeg redegøre for de lovregulerede rammer, som revisor er underlagt, hvorefter jeg vil

lave en uddybende gennemgang af de ændringer, der er kommet ved implementering af den nye

revisionspåtegning. Da jeg i nærværende afhandling forudsætter at læseren har indgående kendskab til den

nuværende revisionspåtegning, har jeg vurderet, at det er mest relevant at gennemgå forskelle, og de nye

afsnit der er blevet tilføjet ved ISA 700 (revised) og ISA 701.

3.1.	Revisorloven	og	Erklæringsbekendtgørelsen	
Når  revisorer  skal  afgive  en  revisionspåtegning  på  et  årsregnskab,  er  de  underlagt  reglerne  i  Lov  om

godkendte revisorer og revisorvirksomheder § 1 stk. 2. I daglig tale også kaldet revisorloven. Revisorloven

af 17. juni 200846 er den øverste lov. Den omfatter betingelser for godkendelse og registrering af revisorer

og  revisionsvirksomheder,  vilkår  for  udførelse  af  opgaver  i  forbindelse  med  revisionen,  samt  regler

vedrørende offentligt tilsyn. Revisorloven er allerede blevet berørt tidligere i denne afhandling, fordi den er

helt central i forhold til reguleringen af revisors ansvarsområder mv.

Ifølge revisorlovens § 16, stk. 1 er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelse af opgaver,

hvor der skal afgives erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget

brug. I den forbindelse skal revisor udvise god revisorskik, og udvise nøjagtighed og hurtighed ud fra hvad

den enkelte opgaves beskaffenhed tillader.

Det er desuden oplyst i revisorloven, at god revisionsskik bygger på revisors integritet, objektivitet,

fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelse af opgaver.

Disse elementer ligger meget tæt op af, og er bygget op om de koncepter, som David Flint har beskrevet i

hans revisionsteori47.  Elementerne  er  ikke  fastlagt  helt  præcist,  så  det  er  til  enhver  tid  afhængigt  af  den

enkelte  revisors  opfattelse.  Der  er  altså  givet  en  retlig  standard,  som  løbende  ændres  i  takt  med  den

udvikling, der sker i samfundet og inden for revisorhvervet selv48.  Generelt betyder kravet dog, at revisors

arbejde skal udføres som en god og kompetent gennemsnitsrevisor (en bonus pater revisor) ville udføre et

tilsvarende arbejde, og hverken mere eller mindre. Typisk vil en udfyldelse af begrebet foretages af

revisorstanden selv, hvilket fx kan være FSR- danske revisorer eller FRR’s responsumudvalg og

Disciplinærnævnet.

46 Retsinformation.dk
47 Se afsnit 2.2
48 Revisorkommissionen, Betænk 1478 Revisorlovgivning - I internationalt perspektiv, del 3, afsnit 4.
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Sammen med Revisorloven skal Erklæringsbekendtgørelsen (BEK) af 17. april 201349 regulere erklæringer

afgivet  af  godkendte  revisorer  i  Danmark.  BEK  har  hjemmel  i  revisorloven  og  §§  3-8  omhandler

revisionspåtegninger på reviderede regnskaber. Her er det anført, at revisionspåtegningen på et regnskab

udgør revisors erklæring om den udførte revision, og denne skal medtages i alle typer af reviderede

regnskaber. I BEK § 5 er der en liste over de elementer, der skal indgå i revisionspåtegningen i en bestemt

rækkefølge. Disse elementer er bygget op efter den nuværende ISA 700. I §§ 6 og 7 er reglerne omkring

forbehold og supplerende oplysninger beskrevet, hvor der er uddybet hvornår revisor skal tage et

forbehold eller en supplerende oplysning. Disse regler er ligeledes i overensstemmelse med den

nuværende ISA 700, og en oversigt over kravene til revisionspåtegningen kan ses i afsnit 3.2.

3.2.	Forskellen	på	den	nuværende	og	den	nye	revisionspåtegning	
I dette afsnit vil jeg kun gennemgå ændringerne til den nuværende revisionspåtegning da det, som nævnt i

afgrænsningen, forudsættes at læseren har et indgående kenskab til den nuværende revisionspåtegning.

Jeg  vil  således  fokusere  på  de  nye  tiltag,  som  IAASB  har  introduceret  i  relation  til  at  skabe  en  mere

gennemsigtig revisionspåtegning. IAASB er et uafhængigt organ under IFAC. IFAC er ligesom IAASB også et

uafhængigt organ, som arbejder i offentlighedens interesse inden for regnskabsbranchen.

3.2.1. 	Opbygning	af	den	nye	revisionspåtegning	

Med  IAASB’s  indførsel  af  ISA  700  (revised)  er  der  kommet  en  helt  ny  struktur  til  revisionspåtegningen.  I

figuren nedenfor har jeg til venstre vist revisionspåtegningen efter Erklæringsbekendtgørelsen og den

nuværende ISA 700, samt kommenteret på hvilke ændringer der er til den nuværende ISA 700. Til højre

fremgår strukturen af den nye revisionspåtegning efter ISA 700 (revised), hvor der også er anført hvilke nye

afsnit, der skal implementeres. Slutteligt er det anført hvor i afhandlingen gennemgangen af ændringerne

til  de  enkelte  afsnit  er  foretaget.  Her  skal  læseren  dog  være  opmærksom  på,  at  bl.a.  gennemgangen  af

afsnittet vedrørende væsentlig usikkerhed ved virksomhedens fortsatte drift kun er kort beskrevet, da der

er foretaget en afgrænsning heraf i opgaven.

49 BEK nr. 385 af 17/04/2013, Retsinformation.dk
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Figur 7 - Forskel mellem BEK, den nuværende ISA 700 og den nye ISA 700 (revised)50

Som noget nyt bliver konklusionen på revisionspåtegningen rykket frem, således at det er det første afsnit,

som regnskabsbrugeren støder på. Konklusionen har tidligere været i slutningen af revisionspåtegningen,

hvorfor regnskabsbrugeren nu ikke længere skal lede nede i bunden. Herudover er der blevet tilføjet et nyt

afsnit, som omfatter grundlaget for konklusionen. Herefter kommer der nye afsnit vedr. going concern og

KAM. Ledelsens ansvar for regnskabet er placeret længere nede i den nye revisionspåtegning, og

informationsniveauet bliver uddybet. Dette gælder også revisors ansvar, hvor der nu også gives mulighed

for ekstern henvisning til fx revisors hjemmeside.

3.2.2. 	Gennemgang	af	afsnit	i	den	nye	revisionspåtegning	

Jeg vil i nedenstående afsnit gennemgå de enkelte dele af den nye revisionspåtegning for at give læseren et

indblik i de ændringer der bliver implementeret.

3.2.2.1 Konklusion	

Konklusionen ligger i slutningen af den nuværende revisionspåtegning, men da det er den, som

regnskabsbrugerne har mest fokus på, er den blevet rykket frem til det første afsnit i forsøget på at gøre

den mere synlig. IAASB modtog tilbage i maj 2011 svar på en konsultation, hvor det fremgik at

regnskabsbrugerne har mest fokus på konklusionen og om hvorvidt revisor har afgivet en blank påtegning

50 Egen tilvirkning
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eller ej51. Det har derfor været et ønske at flytte konklusionen frem i forsøget på at gøre det nemmere for

regnskabsbrugerne.

Fremadrettet er det også meningen at konklusionsafsnittet skal indeholde oplysningerne omkring den

reviderede virksomhed, datoer mv.52. Altså de oplysninger som tidligere var angivet i indledningsafsnittet i

den nuværende revisionspåtegning.  Herudover er der ikke de store ændringer til dette afsnit, men for at

underbygge revisors konklusion, er der blevet tilføjet et nyt afsnit, hvor grundlaget for revisors konklusion

skal specificeres.

3.2.2.2 Grundlag	for	konklusion	

I dette nye afsnit i revisionspåtegning skal revisor give en beskrivelse af, at den udførte revision er udført i

overensstemmelse med de gældende internationale standarder, ligesom der skal laves en henvisning til

den  sektion  af  regnskabet,  hvor  revisors  ansvar  er  beskrevet.  Dette  er  for  at  tydeliggøre  for

regnskabsbrugeren, hvor de kan finde information om revisors ansvar, i et forsøg på at mindske forståelses-

og forventningskløften ved at øge gennemsigtigheden af revisors arbejde.

I den nuværende revisionspåtegning skal der kun medtages et afsnit med grundlaget for konklusionen, hvis

der er en modificeret påtegning, og for den nye revisionspåtegning gælder det også, at afsnittet skal

tilpasses, hvis revisor afgiver en revisionspåtegning med forbehold. Dette omfattes af ISA 705, som ikke vil

blive gennemgået yderligere i denne afhandling53.

3.2.2.3 Væsentlig	usikkerhed	ved	virksomhedens	fortsatte	drift	

Finanskrisen har været den væsentlige faktor til indførsel af et going concern afsnit i den nye

revisionspåtegning, som følgende af et stigende behov for klar og rettidig regnskabsaflæggelse54. Der har i

kølvandet på finanskrisen været et større fokus på vurderingen af going concern pga. det stigende antal

konkurser, heriblandt også konkurser hvor revisor har afgivet blank påtegning. Flere regnskabsbrugere har

en forståelse af, at en blank påtegning er en blåstempling af virksomheden, og en sikkerhed for at dette er

en sund og velkonsolideret virksomhed.

51 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 17
52 ISA 700 (revised), afsnit 24
53 Ingen gennemgribende ændringer til denne ISA, dog er den tilpasset som følge af ændringerne I ISA 700 m.fl.
54 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 18
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Dette er dog ikke altid tilfældet, for selvom virksomhedernes årsrapporter aflægges efter en forudsætning

om going concern og revisor konkluderer i sin påtegning, at denne forudsætning er korrekt, så vil der altid

være ukendte faktorer, som kan medføre en konkurs.

Forventnings- og forståelseskløften i relation til going concern har fået FSR – Danske Revisorer til i 2014 at

udgive en publikation vedrørende revisionspåtegningen, for at synliggøre revisors ansvar for

regnskabsbrugeren. I den publikation bliver der desuden refereret til en undersøgelse, hvor det fremgår, at

8 ud af 10 virksomheder gik konkurs mere end ét år efter balancedatoen, hvilket er efter den periode, hvor

revisor  forventes  at  kunne  vurdere  virksomhedernes  evne  til  at  fortsætte  driften.  Blandt  de  21  %  af

virksomhederne, som gik konkurs inden for ét år, havde revisor taget forbehold eller supplerende

oplysninger i revisionspåtegningen i ca. 60% af tilfældene55.

Going concern er altså et område, som de fleste regnskabsbrugere har fokus på, og krisen har medført en

del større politiske diskussioner om blandt andet erfaringer og tiltag, der kan medtages med hensyn til

spørgsmål  om  going  concern  og  likviditetsrisici.  Det  er  derfor  også  en  af  årsager  til  at  afsnittet  omkring

væsentlig usikkerhed ved virksomhedens fortsatte drift bliver et krav i revisionspåtegningerne og IAASB

mener, at det vil være en klar forbedring af den nuværende revisionspåtegning56.

IAASB er kommet frem til at alle revisionspåtegninger, under henvisning til den relevante begrebsramme,

skal indeholde en konklusion vedrørende hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af

forudsætningerne for virksomhedens fortsatte drift. Herudover skal revisor også afgive erklæring om

hvorvidt der på baggrund af den udførte revision er identificeret væsentlige usikkerheder vedrørende

begivenheder  eller  forhold,  som  kan  rejse  en  væsentlig  tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at  fortsætte

driften57.

En risiko ved at uddybe afsnittet omkring going concern i revisionspåtegningen er at regnskabsbrugerne

misforstår revisionspåtegningen, og tror at revisor stiller garanti om at virksomheden fortsætter. Derfor har

IAASB indført at det i revisionspåtegningen skal fremgå, at revisor ikke har mulighed for at forudsige alle

fremtidige begivenheder eller forhold, og at en erklæring og fravær af væsentlige usikkerheder ikke er at

sidestille med en garanti for virksomhedens fortsatte drift58. Dette vil blive uddybet i afsnit 3.2.2.6.

55 Revision og årsregnskaber – Hvem star på mål for årsregnskabet, s. 10-11
56 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 18
57 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 19
58 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 19
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3.2.2.4 Key	Audit	Matters	

Dette afsnit i den ny revisionspåtegning for børsnoterede virksomheder, er den største ændring af dem

alle, og afsnittet skal revisor bruge til at specificere de elementer af regnskabet, som revisor anser for at

være behæftet med de største risici59. Formålet er at øge gennemsigtigheden af revisors arbejde, og da

afsnittet i den nye revisionspåtegning er et centralt fokus i denne afhandling, henvises til en særskilt

grundig gennemgang heraf i kapitel 3.3.

3.2.2.5 Ledelsens	ansvar	for	regnskabet	

Det er virksomhedens ledelse som udarbejder årsregnskabet, og det er derfor ledelsen, som har ansvaret

for regnskabet.

I forhold til ledelsens ansvar for regnskabet, er der ikke sket store ændringer i den nye revisionspåtegning.

Afsnittet bliver dog uddybet og kravene til beskrivelsen af ledelsens ansvar er øget60. Det er fortsat et krav,

at revisor anfører, at det er ledelsen, som har ansvaret for regnskabsudarbejdelsen, ligesom det er

ledelsens ansvar at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den gældende regnskabsmæssige

begrebsramme. I forlængelse af indførslen af afsnittet omkring usikkerhed om virksomhedens evne til

fortsat drift, skal det i afsnittet omkring ledelsens ansvar for regnskabet beskrives, at det er ledelsen som

har ansvaret for at vurdere virksomhedens evne til at være going concern. Det er også i dette afsnit, at det

bliver specificeret, om going concern princippet i det hele taget er relevant for virksomheden, sammen med

en generel beskrivelse af brugen af going concern med henvisning til ISA 570.

3.2.2.6 Revisors	ansvar	

Målet med den nye revisionspåtegning er at øge gennemsigtigheden i forhold til revisors arbejde, som led i

forsøget på at mindske den føromtalte forventnings- og forståelseskløft. En del af dette fremkommer i

ændringer til afsnittet omkring revisors ansvar. IAASB har øget kravene til beskrivelsen af revisors ansvar,

ligesom  der  foretaget  flere  tilpasninger  og  uddybninger.  Der  er  altså  ikke  tale  om  et  nyt  afsnit,  men

afsnittet er blevet forbedret og gjort mere specifikt i relation til revisors ansvar61.

59 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 21
60 ISA 700 (revised), afsnit 32-35
61 ITC: Improving Auditor’s Report, s. 32
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Hensigten med afsnittet i den nye revisionspåtegning er, at det skal tydeliggøres for regnskabsbrugeren, at

det er revisors ansvar at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlige

fejl. Som led i dette er det revisors ansvar at afgive en konklusion på regnskabet. I samme afsnit skal revisor

anføre, at en høj grad af sikkerhed ikke er en garanti for at en revision, som er udført i overensstemmelse

med de gældende standarder, vil opdage væsentlige fejl. Denne tilføjelse i forhold til den nuværende

revisionspåtegning, skal være med til at mindske den generelle misforståelse hos regnskabsbrugerne, om at

en revision sikrer at der slet ikke er nogen væsentlige fejl i årsregnskabet. Dette bliver understøttet af en

beskrivelse om at væsentlige fejl og mangler kan opstå, som følge af både besvigelser og fejl, ligesom det

skal anføres, at væsentlige fejl er hvis fejl, enten enkeltstående eller samlet, vil ændre regnskabsbrugerens

vurdering af årsregnskabet. I den nye revisionspåtegning er der desuden åbnet op for at revisor kan

specificere eller beskrive det væsentlighedsniveau, som er lagt til grund for revisionen, for på den måde at

synliggøre for regnskabsbrugeren hvornår revisor, mener der at tale om en væsentlig fejl i regnskabet62.

Et yderligere tiltag for at øge gennemsigtigheden for revisors arbejde er, at revisor skal lave en mere

uddybende beskrivelse af hvad en revision indeholder, og herigennem også forklare, hvilket ansvar revisor

har ved en revision. Forskellen fra den nuværende til den nye revisionspåtegning er, at det bliver uddybet,

at det er revisors ansvar at identificere og vurdere risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, uanset om det

skyldes besvigelser eller fejl, ligesom det er revisors opgave at designe og udføre revisionen ud fra de i

planlægningsfasen identificerede risici. Hertil bliver regnskabsbrugerne gjort opmærksom på, at risikoen for

ikke at opdage en fejl, som er opstået som følge af besvigelser, er højere, end ved øvrige fejl. Det skyldes, at

der ved besvigelser ofte enten er aftalt spil, forfalskning, forsættelige udeladelser, urigtige oplysninger eller

brud på de interne kontroller, og alt dette er meget vanskeligt for revisor at identificere.

I  relation til  afsnittet  omkring going concern,  skal  revisor  desuden fremadrettet  oplyse,  at  det  er  revisors

ansvar, at konkludere på rimeligheden af ledelsens brug af vurderingen af virksomhedens evne til fortsat

drift,  ligesom  revisor  skal  konkludere  på,  hvorvidt  der  eksisterer  en  væsentlig  usikkerhed  i  relation  til

begivenheder eller forhold, der kan være med til at rejse en betydelig tvivl om virksomhedens mulighed for

at være going concern. Hvis der er en væsentlig usikkerhed knyttet til virksomhedens fremtidige drift, skal

der foreligge særskilt henvisning til regnskabet og de relaterede oplysninger heri.

62 ISA 700 (revised), afsnit 36-39
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Slutteligt skal det i den nye revisionspåtegning fremhæves, at revisors konklusion er baseret på det

opnåede revisionsbevis frem til datoen for aflæggelse af årsregnskabet, og det skal gøres tydeligt for

regnskabsbrugeren, at fremtidige begivenheder og forhold kan medføre, at virksomheden ophører med at

have status som going concern63.  Denne  ændring  kommer  som  led  i  misforståelser  omkring  revisors

påtegning, som beskrevet i afsnit 3.2.2.3, og det er målet, at regnskabsbrugeren skal have en øget

forståelse for revisors ansvar.

Det er desuden et krav ved de børsnoterede virksomheder, at der i dette afsnit bliver beskrevet, at de

medtagne KAM er de forhold i årsregnskabet, som revisor anser for at være mest betydelige.

Et helt nyt tiltag giver desuden revisor flere forskellige muligheder for placering af beskrivelsen af revisors

ansvar, og i den nye revisionspåtegning er det således muligt at placere beskrivelsen følgende steder64:

Ø Som en del af revisionspåtegningen

Ø I et appendix til revisionspåtegningen, hvor der i revisionspåtegningen er en henvisning til hvor

dette appendix kan findes

Ø Revisor får mulighed for at lave en specifik henvisning til beskrivelsen i revisionspåtegningen.

Henvisningen kan være til en hjemmeside af en kompetent myndighed, hvor lov eller nationale

revisionsstandarder udtrykkeligt tillader revisor at gøre det.

I den nye revisionspåtegning er det altså op til revisor at vurdere, hvor beskrivelsen af revisors ansvar skal

placeres.

3.2.2.7 Oplysning	om	andre	forhold	

I den nye revisionspåtegning skal revisor adressere andre rapporteringsansvar, hvis de andre områder ikke

allerede er blevet beskrevet i et andet afsnit i revisionspåtegningen, og det er et krav, at de skal opfylde

kravene i henhold til de gældende ISA’er. Dette kan fx være ved udtalelse om ledelsesberetningen65.

Kravene til oplysninger omkring revisors navn, adresse, datering, underskrift mv., er der for de danske

virksomheder ikke sket nogen væsentlige ændringer til, hvorfor der ikke er foretaget en yderligere

gennemgang heraf.

63 ISA 700 (revised), afsnit 38 b IV
64 ISA 700 (revised), afsnit 40-41
65 ITC: Improving the Auditors Report, s. 28
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3.3.	ISA	701,	Key	Audit	Matters	
Jeg vil  i  dette afsnit forklare formålet med indførsel af KAM samt gennemgå teorien og reglerne for KAM,

som er  omfattet  af  ISA 70166. Denne ISA træder i kraft for revisioner der slutter 15. december 2016 eller

senere, i lighed med ISA 700 (revised).

3.3.1. 	Formålet	med	indførsel	af	Key	Audit	Matters	

Tankerne bag det første udkast til den nye revisionspåtegning fra IAASB var, at revisor skulle notere alle

væsentlige forhold, som blev konstateret under revisionen, ligesom revisor skulle kommentere på de

væsentlige regnskabsmæssige forhold, med henvisninger til beskrivelserne i selve regnskabet. Dette afsnit

blev i første høringsrunde kaldt for Auditor Commentary67, men på baggrund af de modtagne høringssvar

fra bl.a. de 4 store revisionshuse, FSR – Danske Revisorer, FEE (Federation of European Accountants), flere

udenlandske  instanser  m.fl.  blev  afsnittet  ændret  til  ”Key  Audit  Matters”  i  det  Exposure  Draft  (ED),  som

blev sendt ud i juli 201368.  Der var i  høringssvarerne blevet udtrykt en generel bekymring for afsnittet om

Auditor Commentary ville medføre forvirring om hvem der aflagde regnskabet – revisor eller ledelsen,

ligesom der var bekymringer for, om revisor ville afgive oplysninger, som ikke var en del af oplysningerne i

regnskabet69. Det medførte at IAASB ændrede afsnittet til at omhandle KAM.

I ED fremgår det, at det fortsat er IAASB’s ønske at få udarbejdet en revisionspåtegning, som er mere

informativ til regnskabsbrugerne, og IAASB lægger vægt på at give regnskabsbrugerne mere information

omkring den revision der er foretaget. Som det fremgår af høringssvarerne i den oprindelige ITC, er der et

behov for ændring af revisionspåtegningen i dens nuværende form70. Mange af respondenterne er positive

over  tilførsel  af  ny  viden  om  revisors  arbejde  i  revisionspåtegningen,  og  det  vil  være  med  til  at  øge

offentlighedens  tillid  og  tiltro  til  den  uafhængige  revisor,  samt  være  med  til  at  øge  relevansen  af

revisionen71.

66 ISA 701
67 ITC: Improving the Auditors Report, s. 6
68 ED, Reporting on Audited Financial Statements
69 ED, Reporting on Audited Financial Statements, s. 19
70 ED, Reporting on Audited Financial Statements, s. 6
71 ED, Reporting on Audited Financial Statements, s. 19
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Oprindeligt var Auditor Commentary gældende for PIE virksomheder, men efter høringssvar og nye

udsendelse af ED, blev afsnittet om KAM ændret til at gælde for alle børsnoterede virksomheder. Formålet

med IAASB’s indførsel af KAM i revisionspåtegningen er at øge informationsniveauet om revisors arbejde,

så regnskabsbrugeren får et større indblik heri, således at gennemsigtigheden for revisors arbejde øges.

Herudover skal KAM være med til at hjælpe regnskabsbrugerne til at forstå virksomheden og de væsentlige

ledelsesmæssige skøn i årsregnskabet72.

3.3.2. 	Beskrivelse	af	Key	Audit	Matters	

KAM er omfattet af ISA 701 og defineres som følgende:

“Key audit matters are defined as those matters that, in the auditor’s professional judgment, were of most

significance in the audit of the financial statements of the current period. Key audit matters are selected

from matters communicated with those charged with governance.”73

KAM er altså de forhold i en virksomheds årsrapport, som revisor har vurderet til at have størst betydning

for revisionen af det aktuelle regnskabsår, og de vælges ud fra de emner, som er kommunikeret med den

øverste ledelse74.

Kommunikationen om KAM sker i sammenhæng med, at revisor har udformet en konklusion på regnskabet

som helhed. I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at KAM ikke er tænkt som en erstatning for et

eventuelt forbehold i revisionspåtegningen. I de tilfælde hvor revisor har taget forbehold i konklusionen,

skal revisor ifølge ISA 701 ikke medtage oplysninger herom i afsnittet vedr. KAM. Det samme gælder i  de

tilfælde hvor revisor udtrykker en manglende konklusion på regnskabet75.  Selvom  der  i  nogle  tilfælde  vil

være tale om forhold, som ud fra deres art vil udgøre en KAM ved en revision, skal forholdet ikke beskrives i

afsnittet  omkring  KAM,  da  forholdet  skal  behandles  efter  den  relevante  ISA.  Der  skal  i  stedet  laves  en

henvisning i KAM afsnittet til det afsnit, som omhandler grundlaget for konklusionen76.

72 ISA 701, afsnit 2
73 ED, Reporting on Audited Financial Statements, s. 20
74 ISA 701, afsnit 8
75 ISA 705 (revised), Modifications to the opinion in the independent Auditor’s Report, afsnit 29
76 ISA 701, afsnit 16
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I relation til supplerende oplysninger fremgår det af IAASB’s ED, at mekanismen ved tilføjelse af

supplerende oplysninger i revisionspåtegningen skal fastholdes for at opretholde en vis kontinuitet mellem

revisionspåtegningerne i de forskellige typer af virksomheder77,  også  selvom  KAM  er  et  krav  i  de

børsnoterede virksomheder.  Af  ISA 701 fremgår  det,  at  selvom et  væsentlig  forhold skal  omtales  som et

KAM, kan beskrivelsen ikke erstatte en supplerende oplysning i regnskabet. Omvendt betyder indførslen af

afsnittet omkring going concern, at når der er identificeret en væsentlig risiko for virksomhedens fortsatte

drift, så skal det anføres særskilt i going concern afsnittet, og der skal ikke længere tages en supplerende

oplysning herom.

For at skabe en merværdi for regnskabsbrugerne har IAASB udtrykt vigtigheden af den detaljeringsgrad,

som revisor anvender til beskrivelsen af KAM, og det er væsentligt, at afsnittet bliver tilpasset de faktiske

omstændigheder, og at der ikke blot bliver anvendt standardformuleringer78.

3.3.3. Indholdet	i	ISA	701	

I nedenstående afsnit vil jeg gennemgå de enkelte elementer i ISA 701, som omhandler KAM. Det gælder

både identifikationen af, kommunikationen om og dokumentationen af KAM i revisionspåtegningen.

3.3.3.1 Identifikation	af	Key	Audit	Matters	

Blandt  de  forhold  der  er  kommunikeret  til  ledelsen,  skal  revisor  fastlægge  de  forhold,  der  har  krævet

betydelig opmærksomhed fra revisors side, og der skal i den forbindelse tages hensyn til følgende79:

Ø Områder med en høj risikovurdering for væsentlig fejlinformation eller betydelige risici identificeret

i overensstemmelse med ISA 315 (revised)80

Ø Betydelige vurderinger fra revisors side vedrørende områder i regnskabet, som har involveret

betydelig ledelsesvurdering, herunder væsentlige regnskabsmæssige skøn, med høj skønsmæssig

usikkerhed

Ø Indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder eller transaktioner, som har fundet sted i

perioden

77 ED, Reporting on Audited Financial Statements, s. 29
78 ITC: Improving the Auditors Report, s. 24
79 ISA 701, afsnit 9-10
80 Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment
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Ud fra ovenstående er det op til  revisor at afgøre, hvilke forhold der er mest betydelige for revisionen af

årsregnskabet for den aktuelle regnskabsperiode, og det er de forhold, som skal medtages i afsnittet

omkring KAM.

Det er ikke IAASB’s hensigt at angive et antal minimumsforhold, som skal omtales i revisionspåtegningen,

ligesom de heller ikke har til hensigt, at begrænse det antal forhold som kan kommunikeres. I deres første

udkast  til  afsnittet  har  de dog givet  udtryk  for,  at  et  passende antal  umiddelbart  er  et  sted mellem 2-10

forhold  for  en  børsnoteret  virksomhed.  Antallet  af  KAM  er  afhængigt  at  virksomhedens  art,  størrelse  og

kompleksitet81.  IAASB oplyser dog, at en meget lang liste over forhold sandsynligvis er med til  at mindske

effektiviteten af revisors kommunikation omkring KAM.

3.3.3.2 Kommunikation	om	Key	Audit	Matters	

I afsnittet omkring KAM i revisionspåtegningen skal revisor kommunikere om hvert enkelt forhold under en

passende  underoverskrift.  Dog  er  der  i  ISA  701  anført  to  tilfælde,  hvor  revisor  ikke  skal  kommunikere

omkring KAM til regnskabsbrugeren. Det gælder i de tilfælde, hvor lov eller øvrig regulering forhindrer

oplysning  om  forholdet,  eller  i  de  yderst  sjældne  tilfælde,  hvor  revisor  vurderer,  at  forholdet  ikke  skal

beskrives, som følge af de negative konsekvenser heraf med rimelighed kan veje tungere end

offentlighedens interesse, og kan kun bruges i de tilfælde hvor virksomheden ikke selv har offentliggjort

oplysninger omkring forholdet82.

I indledningen af afsnittet vedrørende KAM skal det anføres, at de identificerede KAM, er de forhold ved

revisionen af regnskabet, som revisor har fundet mest betydelige. Det skal anføres, at disse forhold er

blevet behandlet, som en del af revisionen af regnskabet som helhed og ved afgivelse af konklusionen på

regnskabet. Revisor afgiver ikke nogen særskilt konklusion på de anførte KAM i revisionspåtegningen83.

81 ITC: Improving the Auditors Report, s. 27
82 ISA 701, afsnit 14
83 ISA 701, afsnit 11
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Ved beskrivelsen af de enkelte KAM, skal revisor i revisionspåtegningen lave en henvisning til den eller de

tilknyttede eventuelt oplysninger i regnskabet, ligesom der skal være omtale af følgende84:

Ø Hvorfor forholdet blev anset som et af de forhold, der var mest betydelige ved revisionen

Ø Hvordan forholdet er blevet behandlet ved revisionen

Hvis det er revisors vurdering, at der ikke er nogle KAM at rapportere om i revisionspåtegningen, eller at de

eneste forhold der er at kommunikere om er en del af ISA 705 eller 570, skal det noteres i  afsnittet vedr.

KAM.

I  forhold  til  kommunikation  med  ledelsen,  skal  revisor  sørge  for  at  kommunikere  om  de  forhold,  som

revisor mener, er betydelige for revisionen. Herudover skal revisor også sørge for at kommunikere til

ledelsen, hvis der ikke er nogle relevante KAM at kommunikere om, på grundlag af de faktiske forhold og

omstændigheder vedrørende den pågældende virksomhed85.

3.3.3.3 Dokumentation	af	Key	Audit	Matters	

Revisor skal fortsat dokumentere i henhold til retningslinjerne i ISA 230, og ISA 230 gælder også i relation til

ISA 701 om KAM. Målet med ISA 230 er, at revisor skal udarbejde tilstrækkeligt og egnet dokumentation,

som kan danne grundlaget for revisors erklæring, i dette tilfælde for KAM i revisionspåtegningen.

Herudover er det fortsat et krav, at revisionen er udført i overensstemmelse med de gældende ISA’er86.

Dokumentationen gælder både for de identificerede KAM, hvor revisor skal dokumentere hvorfor der er

tale om et betydeligt forhold eller, hvis relevant, hvorfor der ikke er tale om et KAM87. Revisor skal altså til

dokumentation af KAM i revisionspåtegningen have mere revisionsdokumentation eller tidligere, for at

være sikker på at revisionsbeviset i relation til KAM er tilstrækkeligt.

	

84 ISA 701, afsnit 13
85 ISA 701, afsnit 17
86 ISA 230
87 ISA 701, afsnit 18
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3.4.Delkonklusion	
En interessekonflikt mellem principalen og agenten har medført et behov for en uafhængig revisor, hvis

rolle  løbende  ændrer  sig  i  takt  med  at  samfundet  ændrer  sig.  Revisorer  er  underlagt  flere  forskellige

regelsæt, og samfundets forventninger til revisors arbejde står ikke altid helt på linje med de faktiske krav

til revisors arbejde; Der er dannet en forventnings- og en forståelseskløft.

De danske revisorer er underlagt både Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen, når de skal afgive en

revisionspåtegning på et årsregnskab, og det er ifølge Revisorloven et krav at revisor agerer som

offentlighedens tillidsrepræsentant og udviser god revisorskik. God revisorskik bygger på revisors integritet,

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelse

af opgaver. Alle elementer der ligger tæt op af David Flints revisionsteori. Det er væsentligt at bemærke, at

der ikke er nogen helt fast definition på den gode revisorskik, da den løbende udvikles i takt med at

samfundet og revisorhvervet udvikles.

Erklæringsbekendtgørelsen indeholder de specifikke retningslinjer, som revisor er underlagt, når der afgives

erklæringer på reviderede årsregnskaber. Det er altså Erklæringsbekendtgørelsen, som har fastlagt de

enkelte afsnit og rækkefølgen på disse i den nuværende revisionspåtegning, og den er udarbejdet med

afsæt i ISA 700.

Efter et længerevarende ønske fra regnskabsbrugerne om fornyelse af revisionspåtegningen har IAASB

vedtaget den nye ISA 700 (revised). I denne standard er der foretaget en del ændringer, som led i forsøget

på at øge gennemsigtigheden af revisors arbejde, og derved også mindske forventnings- og

forståelseskløften. Det har medført, at strukturen i den nye revisionspåtegningen er markant anderledes,

og konklusionen er nu det første afsnit regnskabsbrugeren støder på. Herudover er der lavet flere tiltag til

nye afsnit, som skal være med til at forklare revisors arbejde yderligere. Der er indført afsnit vedr.

grundlaget for konklusionen, ligesom afsnittene vedr. KAM og going concern er kommet til.  Herudover er

afsnittet vedr. både ledelsens ansvar og revisors ansvar blevet uddybet og gjort mere specifikke, så

regnskabsbrugeren har en mulighed for at få tydeliggjort, hvem der har ansvaret for hvad.

Det nye afsnit vedr. KAM omhandler de centrale forhold i årsrapporten, som revisor har vurderet, har størst

betydning  for  revisionen.  Det  vil  typisk  være  forhold  i  revisionen,  som  er  påvirket  af  væsentlige  skøn  og

dermed  ofte  høj  risiko  for  usikkerhed  i  ledelsens  vurdering.  Afsnittet  skal  være  med  at  øge

gennemsigtigheden af revisors arbejde, ved at tydeliggøre de områder i regnskabet, som revisor har haft

øget  opmærksomhed på.  Der  vil  for  stort  set  alle  virksomheder  være nogle  enkelte  forhold i  regnskabet,

som revisor har vurderet er af væsentlig betydning, og kun meget sjældent kan revisor komme ud i tilfælde,
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hvor de ikke skal rapportere om KAM, da de negative konsekvenser ved oplysning vil veje tungere end

offentlighedens interesse. KAM skal kunne dokumenteres af revisor i overensstemmelse med ISA 230, lige

som alt andet revisionsdokumentation, og alle forhold skal være drøftet med virksomhedens ledelse inden

offentliggørelse.

Hvis der er forbehold i revisors konklusion, skal de medtages i overensstemmelse med ISA 705, og skal ikke

udgøre  et  KAM.  Hvis  der  er  et  KAM,  som  også  udgør  en  supplerende  oplysning,  skal  både  KAM  og  den

supplerende oplysning medtages som ellers, i henhold til ISA 706. Det skyldes, at afsnittet omkring KAM

kun gælder for børsnoterede selskaber, og at IAASB ønsker at bevare kontinuiteten imellem

revisionspåtegningen i alle størrelser af selskaber.

Samlet  set  er  der  sket  massive  ændringer  i  den  nye  revisionspåtegning  i  forsøget  på  at  øge

gennemsigtigheden og mindske forventnings- og forståelseskløften.
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4. Analyse	
I dette afsnit af min afhandling vil jeg gennemgå min beskrivende analyse af effekten af implementering af

KAM i den nye revisionspåtegning. Analysen består af gennemgang af høringssvar til Exposure Draft, som

blev offentliggjort i juli 2013, samt en gennemgang af implementerede revisionspåtegninger i England, hvis

standarder ligner ISA 700 (revised). Det er i den forbindelse interessant at undersøge, hvordan KAM er

blevet anvendt i de engelske revisionspåtegning, samt interessant at se på de ændringer, der eventuelt

måtte  være til  KAM fra  det  første  regnskabsår  med den nye standard og til  det  næste.  Herudover  vil  jeg

gennemgå offentliggjort reaktioner på KAM for at opnå en forståelse for betydningen af uddybningen af

revisors  arbejde.  Det  vil  i  sidste  ende lede frem til  min endelige  konklusion om hvorvidt  forventnings-  og

forståelseskløften bliver mindsket efter indførsel af KAM i den nye revisionspåtegning.

4.1.Høringsforslag	før	implementering	
IAASB  har  af  flere  omgange  offentliggjort  deres  ideer  til  den  nye  revisionspåtegning  og  udbedt  sig

høringssvar  fra  offentligheden.  Helt  tilbage  i  2009  startede  en  research  til  en  ny  revisionspåtegning  og

konklusionen blev i 2011, at der var behov for ændringer, hvilket resulterede i ”Invitation to Comment” i

juni 2012. Høringssvarerne til denne medførte nogle ændringer og et nyt udkast til revisionspåtegningen

blev  sendt  til  høring  i  juli  2013,  ved  IAASB’s  ED88.  De  høringssvar  som  IAASB  modtog  til  denne  blev

bearbejdet, og herefter blev der vedtaget en standard til den nye revisionspåtegning, ISA 700 (revised),

ligesom ISA 701 også blev indført med de endelige standarder.

Der blev i alt modtaget 139 høringssvar, hvorfor IAASB har haft mulighed for at få tilpasset

revisionspåtegningen til en meget bred skare af regnskabsbrugere89.

I dette afsnit er høringssvarerne fra de 4 store revisionshuse, danske og udenlandske foreninger som FSR –

danske  revisorer  og  FEE  gennemgået,  og  det  er  disse  høringssvar,  som  ifølge  min  mening,  er  de  mest

relevante at gennemgå i forhold til implementeringen af den nye revisionspåtegning i Danmark.

Høringssvarerne bliver typisk introduceret med generelle holdninger til den nye revisionspåtegning og

særligt afsnittet omkring KAM fremhæves, da dette er den mest signifikante ændring sammenholdt med

den nuværende revisionspåtegning. Overordnet set er alle de modtagne svar positive i relation til

indførslen af en ny revisionspåtegning, som skal være mere informativ og gennemsigtig i relation til revisors

88 ED, Reporting on Audited Financial Statements, s. 6
89 https://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-
international
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arbejde,  ligesom  der  bliver  givet  udtrykt  for  en  bred  enighed  om,  at  der  er  et  behov  for  at  mindske

forventnings- og forståelseskløften. Det er forventningen, at den nye revisionspåtegning vil hjælpe

regnskabsbrugerne til at forstå ledelsens regnskabsmæssige skøn, ligesom den nye revisionspåtegning giver

mulighed for øget dialog mellem revisor og ledelsen. Der er dog også bekymringer for, hvorvidt revisor kan

komme til at medtage original information, og dermed risikere at bryde tavshedspligten ved indførslen af

KAM, ligesom flere mener, at der er risiko for en standardisering af typiske KAM, hvorved nytteværdien for

regnskabsbrugerne falder.

Høringssvarene er opdelt i 9 underspørgsmål, som vedrører KAM, og omhandler primært nytteværdien af

den nye revisionspåtegning, behovet for eksempler i ISA 701, vurdering af de overordnede rammer,

mulighed for  frivillig  implementering,  om det  skal  være muligt  ikke at  have et  KAM, hvilke  perioder  KAM

skal omfatte mv.

Det første spørgsmål IAASB sendte ud vedr. KAM i den nye revisionspåtegning er vedrørende nytteværdien

af  KAM  og  om  hvorvidt  det  vil  øge  informationsværdien  i  revisionspåtegningen.  Til  dette  har  alle  de  fire

store revisionshuse90 svaret,  at  det  vil  øge  informationen  og  nytteværdien  for  de  børsnoterede

virksomheder, som typisk har nogle komplekse regnskaber, der kan være svære for regnskabsbrugerne at

læse. Det gælder dog kun, hvis det kan undgås, at revisor anvender standardformuleringer til de

identificerede KAM. Til spørgsmål to som omhandler vejledningen til revisors udvælgelse af KAM, er der lidt

uenighed om hvorvidt de retningslinjer, der er sendt med ED er tilstrækkelige. Her er der et generelt udtryk

for  at  revisionshusene  er  bekymrede  for,  at  de  enkelte  revisorer  vil  udvælge  et  forskelligt  antal  KAM,

ligesom der vil være et forskelligt niveau af detaljeringsgraden. Hvis der er for stor afvigelse mellem

hvordan KAM udvælges og bruges i revisionspåtegningerne, kan det være med til at skabe en øget

forvirring hos regnskabsbrugerne i stedet for at mindske den nuværende forventnings- og forståelseskløft.

Flere påtaler også at mængden af KAM kan være afgørende for regnskabsbrugernes opfattelse af den nye

revisionspåtegning. Hvis der bliver medtaget for mange KAM risikeres det, at der kommer et

informationsoverload, som vil skabe mere forvirring end gavn hos regnskabsbrugerne, og så vil formålet

med indførslen af den nye revisionspåtegning ikke bliver opfyldt. KPMG nævner i deres høringsforslag, at

det  skal  være tydeligt,  at  revisor  skal  vælge KAM ud fra  de forhold,  hvor  der  er  en høj  risikovurdering og

ikke  blot  de  revisionsområder,  hvor  der  bliver  brugt  mange  timer  på  revisionen.  FEE  mener  at  KAM  bør

udvælges ud fra en ’tragtbaseret’91 tankegang, hvor alle risici bliver vurderet og herefter udvælges de mest

væsentlige for regnskabet, for at undgå et informationsoverload. FSR mener tilsvarende at både antallet og

90 EY, PWC, Deloitte, KPMG
91 Se kapitel 4.3.3
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længden af formuleringerne bør være begrænsede. Fælles for alle de gennemgåede høringsvar er, at det

bliver en udfordring for revisorerne at udvælge de KAM, som skal medtages i den endelige

revisionspåtegning.

I forhold til  spørgsmål tre, som går på om der er tilstrækkelig information om hvad revisor bør medtage i

beskrivelsen af KAM, så bliver der givet udtryk for en bekymring for hvordan KAM skal indarbejdes i den

nye revisionspåtegning.

I ED spørgsmål fire er kommentarerne vedrørende illustrative eksempler, at der er behov for eksempler,

men at eksemplerne ikke skal være for uddybende, og de må ikke komme med for mange konklusioner, da

dette leder hen i mod flere standard formuleringer. Standardformuleringer har ikke den samme nytteværdi

for regnskabsbrugerne, da de er tilpasset til en brede skare og dermed ikke kommer med information

omkring de enkelte virksomheder. Flere af revisionshusene tilføjer, at det er væsentligt at beskrivelsen af

KAM ikke underminerer konklusionen af regnskabet. Der skal være et samspil, ligesom der ved

informationen omkring KAM bør henvises til oplysningerne i den øvrige del af regnskabet. Dette forhold har

IAASB ved den endelige ISA 701 standard medtaget, for at sikre at revisors tavshedspligt overholdes,

ligesom det bliver tydeliggjort, at det fortsat er ledelsen, som udarbejder årsregnskabet. Samtidig er det

også  vigtigt,  at  KAM  ikke  blot  bliver  gentagelser  og  ikke  kommer  med  nogle  nye  informationer  til

regnskabsbruger. I så fald vil det blot være spild af plads i revisionspåtegningen og nytteværdien udebliver.

Det kan altså blive en svær balancegang for revisorerne, når den nye revisionspåtegning bliver

implementeret, og der vil med stor sandsynlighed være en længere tilvænningsperiode ved

implementeringen i Danmark, ligesom regnskabsbrugerne også skal lære at læse den nye

revisionspåtegning.

I  spørgsmål  fem  bliver  muligheden  for  frivillig  implementering  af  ISA  701  i  revisionspåtegningen  for

virksomheder, som ikke er børsnoterede, fremlagt. Af alle de gennemgåede høringssvar fremgår det, at

muligheden for frivillig implementering er en god ide, men det bliver også fremhævet, at det er nødvendigt

med helt  klare  retningslinjer  for  de virksomheder,  som frivilligt  vælger  KAM. Det  bør  ikke være muligt  at

kunne vælge det ene år, for at fravælge det året efter, hvis det ikke lige passer med de oplysninger, som gør

sig  gældende  for  regnskabsåret.  Herudover  kan  det  være  med  til  at  skabe  en  øget  forvirring  for

regnskabsbrugerne når nogle virksomheder medtager og andre ikke gør, da der kan være flere forskellige

årsager til både det ene og det andet.



Analyse

Side 46 af 111

Af den vedtagne ISA 701 er der lagt op til, at det er muligt at vælge KAM til i andre virksomheder, end hvor

det er krævet med lov, men der er ikke kommunikeret retningslinjer for, om det kan fravælges igen året

efter, hvilket jeg mener, kan påvirke både forståelses- og forventningskløften negativt i relation til

revisionen af de virksomheder, som ikke er børsnoterede. Der er for mange muligheder, hvilket er

forvirrende for regnskabsbrugerne.

Det  er  i  den vedtagne ISA 701 besluttet,  at  det  skal  være muligt  for  revisor  at  konkludere,  at  der  ikke er

nogle KAM at rapportere i revisionspåtegningen. Det har svarerne til spørgsmål seks i ED anerkendt, dog

med det forbehold, at det bør være yderst sjældent. Børsnoterede virksomheder har ofte en størrelse og

en kompleksitet der gør, at der vil  være nogle forhold med en væsentlig risikovurdering, hvilket typisk vil

skulle omtales i afsnittet omkring KAM. I ISA 701 fremgår der desuden, at revisor skal kommunikere, at der

ikke er  nogle  KAM, hvilket  er  med til  at  mindske en eventuel  forvirring  om hvorfor  KAM mangler  ved en

revisionspåtegning for et børsnoteret selskab. Det kan dog diskuteres, om denne oplysning blot er fyld i en

revisionspåtegning, og det derfor er med til at mindske relevansen af den information, der er i revisors

påtegning.

Afsnittet omkring KAM i revisionspåtegningen skal kun vedrøre den aktuelle regnskabsperiode92, hvilket der

også er  bred enighed om i  de gennemgåede høringssvar.  Dog påpeger  både Deloitte  og PWC,  at  der  kan

være situationer, hvor det vil være væsentligt at medtage oplysninger og forhold fra tidligere år, ligesom

nogle investorer sandsynligvis gerne vil have revisors overvejelser omkring, hvorfor et forhold er med det

ene år men ikke det andet år. Dette er dog blevet begrænset i den vedtagne ISA 701, således at revisor kun

skal vurdere KAM for den aktuelle periode.

Jeg  mener,  at  det  vil  være  værd  for  regnskabsbrugerne  at  vide,  hvorfor  revisor  har  ændringer  til  KAM

sammenholdt med tidligere. I  relation til  tilføjelse af nye punkter, er det interessant at vide, om det er et

nyt  forhold,  eller  noget  der  også har  været  tidligere,  men først  er  blevet  opdaget  i  den aktuelle  periode,

ligesom det er interessant at vide hvad årsagen er, til at et KAM er blevet fjernet. Hvad har ledelsen gjort

for at der ikke længere er en væsentlig risiko? Omvendt vil informationer som disse medføre en væsentligt

længere revisionspåtegning og informationsoverload kan udligne den gevinst der måtte være. Det virker

derfor fornuftigt, at IAASB har trukket en streg i sandet og besluttet, at KAM kun skal medtages vedrørende

den aktuelle periode.

Det sidste spørgsmål vedrørende KAM i ED vedrører fastholdelse af afsnittet omkring supplerende

oplysninger, selvom der er oplysninger om det samme forhold i afsnittet omkring KAM. IAASB har besluttet

92 ISA 701, A10
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at fastholde ISA 706, som omhandler supplerende oplysninger for alle typer af virksomheder, samtidig med

at afsnittet for KAM skal indføres for børsnoterede virksomheder. Det betyder, at der i ISA 701 står anført,

at selvom et væsentligt forhold er beskrevet i afsnittet omkring KAM, så erstatter denne beskrivelse ikke en

supplerende oplysning eller et forbehold i revisionspåtegningen. Af høringssvarerne er størstedelen enige

om  at  vejledningerne  for  supplerende  oplysninger  iht.  ISA  706  og  KAM  i  ISA  701  er  passende,  og  at  der

fortsat bør være både supplerende oplysninger og et afsnit om KAM i revisionspåtegningen. Årsagen er at

der fortsat skal være en tydelig afgrænsning mellem de betydelige forhold, som revisor har haft fokus på

ved revisionen (KAM), og de forhold93,  som revisoren vil  påpege.  Herudover  har  det  været  væsentligt  for

IAASB at fastholde en kontinuitet i revisionspåtegningerne uanset om der er tale om en børsnoteret

virksomhed eller ej.

PWC har i deres høringssvar til ED udtrykt bekymring for at fastholdelse af både KAM og supplerende

oplysning, vil skabe en yderligere forvirring for regnskabsbrugeren, som kan være i tvivl om, hvornår der er

tale  om det  ene eller  det  andet,  og  FSR har  i  deres  høringssvar  foreslået,  at  det  skal  være enten det  ene

eller det andet som medtages, alt efter om det er påkrævet at rapportere efter KAM eller ej. Jeg mener, at

det  er  en god ide,  at  IAASB har  forsøgt  at  ensrette  påtegningerne,  da forskellige  revisionspåtegninger  vil

kræve mere ”uddannelse” af regnskabsbrugerne, og umiddelbart er den nye revisionspåtegning i sig selv

nok til at skabe den første forvirring hos regnskabsbrugerne. Hvis regnskabsbrugerne fremadrettet også

skal skelne mellem KAM og supplerende oplysninger for de børsnoterede virksomheder, tror jeg at

formålet med at mindske forventnings- og forståelseskløften vil blive udvisket.

 Samlet set er høringssvarene til ED, positive og alle hilser forslaget velkommen. Der er et generelt behov

for at øge gennemsigtigheden for revisors arbejde, samtidig med at forventnings- og forståelseskløften skal

mindskes. Jeg er dog enig i de bekymringer, der er givet udtryk for i flere af høringssvarerne. Der er mange

nye tiltag, som regnskabsbrugerne skal lære at læse, og KAM er et helt nyt tiltag, som kommer med mange

nye informationer omkring revisionen af de enkelte virksomheder. Det er hensigten med alle disse

informationer, at de skal give regnskabsbrugerne en større indsigt i revisionen og årsregnskabet. Men der

er en risiko for at regnskabsbrugerne ikke ved hvordan de skal tolke informationerne, og at det ender med

at regnskabsbrugerne får for mange informationer, som de ikke kan sætte i perspektiv. Et

informationsoverload, der i sidste ende kan skabe en yderligere forvirring, og påvirke forventnings- og

forståelseskløften negativt.

93 Supplerende oplysninger kan være vedrørende forhold i årsregnskabet eller vedrørende andre forhold
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4.2.	Implementering	i	England	
Den  nye  revisionspåtegning  træder  i  kraft  for  revisioner  af  regnskaber  for  perioder,  der  slutter  den  15.

december 2016 eller senere, men det er også muligt frivilligt at implementere den nye påtegning ved

revisioner der slutter før. Sideløbende med udarbejdelsen af IAASB’s nye standarder har FRC i England også

udarbejdet nye standarder for de børsnoterede virksomheder94.  Disse  standarder  ligger  meget  tæt  op  af

den nye ISA 700 (revised), og er udsprunget af udkastene til ISA 700 (revised). Flere engelske virksomheder

har derfor allerede nu aflagt revisionspåtegninger efter de nye standarder, og en gennemgang af nogle af

disse revisionspåtegninger vil give et indblik i, hvad det kommer til at kræve af de danske revisorer, når de

skal implementere den nye revisionspåtegning. Gennemgangen vil også give et indblik i hvordan KAM i

revisionspåtegningerne udvikler sig fra første til andet regnskabsår, hvor KAM er benyttet, efter at

revisorerne er blevet mere fortrolige med det nye afsnit i revisionspåtegningen. Af de regnskaber hvor den

nye revisionspåtegning er blevet benyttet har især Rolls-Royce Holdings plc. fået ros af offentligheden for at

komme med mange gode og anvendelige informationer til regnskabsbrugerne, som således har følt, at de

har fået en større indsigt i revisors arbejde med årsregnskabet. Det er dog ikke alle der har fået lige meget

ros, og der er forholdsvis stor forskel på hvordan implementeringen er foretaget i de første selskaber, hvor

den  nye  standard  er  blevet  anvendt.  Ud  over  Roll-Royce  Holdings  plc.,  er  der  også  flere  selskaber  i

telebranchen, hvor revisorerne har anvendt den nye revisionspåtegning til at afgive deres konklusion på

årsregnskabet. Jeg mener, at det er interessant at gennemgå nogle af disse revisionspåtegninger, for at se

hvordan afsnittet om KAM er blevet formuleret, og for at se hvilke KAM der er medtaget, da det kan være

med til at give overvejelser og gode input til implementeringen af KAM i de danske revisionspåtegninger.

Det skal bemærkes, at der ved rapportering efter FRC standarder er et krav om at medtage en beskrivelse

af væsentlige skøn, væsentlighedsniveauet og group scoping95. Det er ikke et krav efter ISA 700 (revised),

men herudover er der ikke nogen væsentlige forskelle, og det er derfor min vurdering af en gennemgang af

de engelske revisionspåtegninger er relevant. Da denne afhandling går på de regler, som de danske

revisionspåtegninger skal aflægges efter, vil jeg ikke gennemgå FRC’s teoretiske standarder yderligere, og

afsnittet omkring væsentlighedsniveau vil derfor heller ikke blive gennemgået yderligere.

	

94 Standarderne gælder for revisioner der begynder 1. oktober 2014 eller senere jf. https://www.frc.org.uk/Our-
Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-(UK-and-Ireland)-700-The-independent-auditor’s.aspx
95 Der henvises til oversigt jf. bilag 2
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4.2.1. Rolls-Royce	Holdings	plc.	

Jeg har i denne afhandling valgt at gennemgå udviklingen i revisionspåtegningerne for Rolls-Royce Holdings

plc., fra både året før den nye revisionspåtegning, og de to første år efter implementeringen96. Årsagen til

at jeg har valgt netop denne virksomhed, er at den nye revisionspåtegning har fået ros for at være meget

informativ og forståelig for regnskabsbrugerne97,  som  har  taget  godt  i  mod  det  nye  tiltag.  Det  er  derfor

interessant at se, hvilke elementer der er medtaget for at opnå en forståelse for, hvorfor netop denne

revisionspåtegning har fået en god og positiv omtale i medierne.

I revisionspåtegningen for 2012 for Rolls-Royce Holdengs plc. (bilag 3) er der rapporteret efter den gamle

standard, og her fylder revisionspåtegningen kun en enkelt side i lighed med de nuværende regler for

revisionspåtegningerne i Danmark. Der er afgivet en blank revisionspåtegning, og der er i

revisionspåtegningen medtaget de generelle oplysninger omkring indledning, ansvar, konklusion mv.,

hvorfor revisionspåtegningen ligner den revisionspåtegning, som vi kender i Danmark i dag. Jeg mener

derfor ikke, at der er behov for en yderligere gennemgang heraf.

4.2.1.1. Revisionspåtegning	med	KAM	det	første	år,	2013	

I 2013 blev den nye revisionspåtegning implementeret i årsregnskabet for Rolls-Royce Holdings plc. (bilag

3), og revisionspåtegningen fylder nu seks sider i stedet for en, og langt størstedelen af pladsen bliver brugt

på at beskrive KAM. Regnskabsbrugerne får dermed en del flere informationer oplyst, end det tidligere har

været tilfældet.

Den nye revisionspåtegning er i regnskabet for Rolls-Royce Holdings plc., bygget op, tilsvarende med nye

ISA 700 (revised) standard, startende med konklusionen, hvor revisor har afgivet en blank

revisionspåtegning. Herefter bliver der foretaget en uddybende beskrivelse af risiciene, et afsnit som svarer

til KAM. I starten af dette afsnit starter revisor med at forklare, at de beskrevne risici er de risici, som har

haft den største effekt på den udførte revision, og hvilke revisionshandlinger der har været knyttet til disse

risici. Regnskabsbrugerne bliver desuden gjort opmærksom på, at de punkter revisor har medtaget i

afsnittet,  ikke  vil  blive  konkluderet  på  enkeltvis,  hvilket  er  med  til  at  tydeliggøre,  at  det  er  en  ekstra

information til regnskabsbrugerne, som ikke må forveksles med den samlede konklusion på regnskabet.

Beskrivelsen af de enkelte risici er først anført med en overskrift, hvor der lige efter er lavet henvisninger til

96 Revisionspåtegningerne for 2012-2014 fremgår af bilag 3
97 https://www.accountancylive.com/audit-reports-inside-story-rolls-royce
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hvor regnskabsbrugerne kan finde den relevante information i selve årsregnskabet, som selskabet har

aflagt. Den mere detaljerede beskrivelse af de enkelte risici er bygget op i følgende afsnit:

Ø ”The risk”

Ø ”Our response”

Ø ”Our findings”

Det første afsnit ”The risk”,  er  det  afsnit  hvor  revisor  beskriver  den  risiko,  der  er  identificeret.  I

revisionspåtegningen i 2013 er den første væsentlige risiko vedrørende grundlaget for indregning af

omsætning og resultat i ”the Civil aerospace buisiness”. Først bliver det beskrevet hvordan indtægterne

bliver indregnet, så regnskabsbrugerne har mulighed for at opnå en forståelse for indregningskriterierne,

og herefter beskriver revisoren, hvad han mener, der er risikoen ved denne fremgangsmåde.

Det næste afsnit ”Our response” omhandler hvad revisor har lavet af revisionshandlinger for at efterprøve

og afdække den føromtalte risiko, hvilket afrundes af det sidste afsnit ”Our findings”, hvor revisor beskriver,

hvad de er kommet frem til ud fra de tidligere beskrevne revisionshandlinger. I eksemplet vedrørende

indregning af indtægterne er revisors svar på risikoen, at det er revisors vurdering, at selskabet har udviklet

en passende ramme til valg af regnskabsgrundlaget, og at denne ramme er blevet anvendt konsekvent.

Hertil tilføjes det, at for næsten alle aftaler, der er indgået i regnskabsåret, er der foretaget korrekt

vurdering af det regnskabsmæssige grundlag, og de steder hvor indregningen er baseret på skøn, har

revisor ikke fundet anledning til at anlægge en anden holdning end koncernens allerede foretagne skøn.

På den måde bliver regnskabsbrugerne introduceret til regnskabsprincipperne på en meget mere grundig

måde en tidligere, ligesom regnskabsbrugerne får en mulighed for at opnå viden om de specifikke

handlinger, som revisor har foretaget. Det kan, hvis regnskabsbrugeren forstår afsnittet, være med til at

mindske den forventningskløft, der er mellem revisors faktiske arbejde og samfundets forventnings hertil. I

revisors beskrivelse bliver der dog anvendt flere fagudtryk, som der er en risiko for at regnskabsbrugerne

ikke forstår korrekt. Muligheden for at øge forståelseskløften mellem revisor og regnskabsbruger kan

dermed også være mere til stede end tidligere, eftersom der er markant mere information, som

regnskabsbrugerne nu skal forholde sig til.

I revisionspåtegningen for 2013 er der i alt beskrevet ti forskellige risici, som primært er fordelt på områder

vedrørende indregning, måling og præsentation af indtægter og profit (4), immaterielle aktiver (1),

Konsolidering af regnskab og værdiansættelse af datterselskaber samt optioner (3), måling af skyldige

omkostninger vedr. finansielle instrumenter (1), bestikkelse og korruption (1).
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Et yderligere tiltag som gør sig gældende efter FRC standarder er, som tidligere beskrevet, et særskilt afsnit,

hvor revisor skal beskrive væsentlighedsniveauet, der er anvendt ved revisionen98,  scoping  mv.  Dette  er

ikke et krav efter den nye ISA 700 (revised), men giver regnskabsbrugerne af de engelske

revisionspåtegninger  et  meget  godt  overblik  over  hvornår  noget  er  væsentligt  for  revisor.  I  og  med  at

konklusionen på en umodificeret revisionspåtegning er, at det reviderede regnskab giver et retvisende

billede af selskabets finansielle resultat og pengestrømme, så kan det for mange regnskabsbrugere være

interessant at finde ud af hvornår revisor mener, at der er tale om en væsentlig fejl. Det er dog ikke sikkert

regnskabsbrugerne kan bruge informationen på grund af manglende forståelse eller lignende, men det er

blevet besluttet fra engelsk side, at regnskabsbrugerne skal have muligheden for at opnå kendskab til dette.

En anden risiko der opstår ved at oplyse omkring væsentlighedsniveauerne til offentligheden, er at interne

personer i virksomheden får kendskab til, hvornår revisor mener at fejl er væsentligt. Muligheden for at

spekulere  i  besvigelser  bliver  derfor  mere  udtalt  end  tidligere,  da  det  i  højere  grad  bliver  muligt  at  sløre

besvigelser for revisorerne. Dette er dog ikke aktuelt og relevant for implementeringen af den nye

revisionspåtegning i Danmark, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på denne del.

Resten af revisionspåtegningen indeholder de samme elementer som tidligere revisionspåtegninger også

har indeholdt, hvorfor jeg ikke har medtaget yderligere information herom.

4.2.1.2. Revisionspåtegning	med	KAM	det	andet	år,	2014	

Opbygningen af revisionspåtegningen i år to, efter implementering af den nye standard, er stort set den

samme,  dog  er  det  væsentligt  at  bemærke,  at  revisoren  helt  overordnet  har  valgt  at  kommentere  på

afvigelserne i afsnittet med KAM. Dermed får regnskabsbrugerne en beskrivelse af, at virksomheden er en

langsigtet forretning, hvilket medfører at det er uundgåeligt at de risici, hvor revisor har haft størst fokus i

forbindelse med revisionen, vil ændre sig lidt fra år til år. Det er ikke et krav efter ISA 700 (revised), men jeg

mener, at det bidrager positivt til regnskabsbrugernes forståelse for revisors arbejde.

98 Der bliver i flere tilfælde også beskrevet hvordan væsentlighedsniveauet er beregnet.
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Figur 8 - Oversigt over KAM i 2013 og 201499

Revisor har i denne revisionspåtegning valgt at beskrive de ændringer, hvor risici er behandlet anderledes,

end det var tilfældet ved revisionen året før. Det ene punkt berører et øget fokus på omsætning og profit,

som følge af risikoen relateret til ledelsens forsøg på at opnå budgetteret omsætning og profit. De to andre

punkter beskriver hvorfor risikoen for hhv. indtægter vedrørende ”sharing arrangements” og

værdiansættelse  af  optioner  ved konsolidering ikke er  til  stede i  samme omfang som 2013.  På den måde

bliver det tydeligt for regnskabsbrugerne, at revisor har forholdt sig til risikoen, og regnskabsbrugerne får

kendskab til hvorfor det ikke længere er en væsentlig risiko. Jeg mener, at denne beskrivelse kan være med

til at mindske misforståelser omkring identifikationen af KAM i revisionspåtegningen, og dermed have en

positiv effekt på forventnings- og forståelseskløften, men det er, som tidligere nævnt, ikke et krav efter den

nye ISA 700 (revised)  standard,  så  det  er  endnu uvist,  hvorvidt  de danske revisorer  agter  at  gøre brug af

dette eller ej.

Det  fremgik  af  flere  høringssvar,  at  der  var  en  generel  bekymring  for,  om  der  for  hurtigt  ville  komme

standard formuleringer til de enkelte risici, revisionshandlinger og ”findings”, og effekten for Rolls-Royce

Holdings plc.’s regnskabsbrugere vil måske på sigt udfases, fordi der bliver tale om gentagelser, med mindre

der sker større ændringer i risikosammensætningen. Dette kan der ikke konkluderes på efter kun to år med

den nye revisionspåtegning.

99 Analysis of Auditor Reporting on Key Audit Matters (KAM) in the UK and the Netherlands, s. 14
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4.2.1.3. Delkonklusion	på	revisionspåtegningen	i	Roll-Royce	Holdings	plc.	

I forhold til revisionspåtegningen aflagt i 2012, er der markant mere information til regnskabsbrugerne i

både  2013  og  2014,  og  i  2014  har  revisor  valgt  at  lave  en  beskrivelse  af  de  ændringer,  der  har  været  til

vurderingen af hvilke væsentlige risici (KAM), der er medtaget i de to revisionspåtegninger. Strukturen i

revisionspåtegningen er konsekvent, og mange af formuleringerne af KAM er de samme, der hvor risiciene

fra 2013 er opretholdt. Det samme gælder beskrivelsen af revisionshandlingerne, som i de fleste tilfælde er

stort  set  identiske  med  tidligere,  og  i  afsnittet  vedrørende  findings,  kommer  revisor  frem  til  de  samme

udtalelser, hvor der dog i 2014 også kort er vist hvad udtalelsen i 2013 var. Det er positivt at risiciene og de

tilhørende beskrivelser mv. er tilpasset til den specifikke virksomhed, således at der ikke er

standardformuleringer, hvor den ønskede effekt på at øge gennemsigtigheden forsvinder lidt. Dog er der

allerede i år to en tendens til at genbruge beskrivelserne fra tidligere, hvilket jeg mener, kan være med til at

mindske effekten af KAM på længere sigt.

Jeg  synes  at  revisionspåtegningen  med  beskrivelsen  af  ændringerne  i  KAM  er  et  positivt  tiltag  for

forventnings- og forståelseskløften, ligesom det er positivt at revisors arbejde bliver uddybet i den nye

revisionspåtegning. Det giver en god beskrivelse og et godt overblik over revisors arbejde, men jeg mener

samtidig at en seks siders lang konklusion på et regnskab bliver for lang for de fleste regnskabsbrugere. For

meget information kan nemt blive uoverskueligt for mange regnskabsbrugere, hvor især forståelseskløften

kan blive udfordret og påvirket negativt. Jeg tror mange regnskabsbrugere vil have tendens til at læse det

første afsnit vedrørende konklusionen, og så længe den er positiv, så er det fint.

4.2.2. Key	Audit	Matters	i	engelske	teleselskabers	påtegning	

Jeg har i dette afsnit af afhandlingen valgt at gennemgå revisionspåtegningerne for 4 engelske

teleselskaber, hvor den nye revisionspåtegning med KAM er blevet implementeret. Et af de udvalgte

selskaber er Vodaphone Group Plc., var blandt de første selskaber, som gjorde brug af den nye

revisionspåtegning i forbindelse med påtegning af regnskabsåret 2013. Der var ikke nogle af de andre

udvalgte selskaber, som havde implementeret den nye revisionspåtegning for regnskabsåret 2013, og jeg

har derfor taget udgangspunkt i regnskabsårene 2014 og 2015 i min analyse.



Analyse

Side 54 af 111

I min analyse af de fire udvalgte revisionspåtegninger fra teleselskabsbranchen, har jeg undersøgt, om der

er sammenfald mellem de udvalgte KAM, og om der er en begyndende standardisering af både udvælgelse

og beskrivelse KAM. De 4 teleselskaber, Vodaphone Group Plc, TalkTalk Telecom Group Plc, J Sainsbury plc

og BT group plc. er alle revideret af enten Deloitte eller PWC, hvilket også giver en mulighed for at se om

beskrivelsen på KAM tyder på en ensretning af formuleringer, og om der er sammenfald mellem flere af de

identificerede risici. Denne gennemgang er med til at give et indblik i de synergieffekter, der vil kunne være

ved  implementering  af  nye  standarder  i  Danmark.  Selvom  jeg  kun  har  medtaget  4  teleselskaber  i  min

analyse, og det derfor kan diskuteres, om der er tale om en repræsentativ stikprøve, så mener jeg stadig at

analysen er meget relevant i forhold til implementeringsovervejelser, da der for disse fire selskaber, inden

for den samme branche, allerede kan gives en indikering af  hvor afsnittet omkring KAM i den nye

revisionspåtegning er på vej hen.

En af årsagerne til at jeg vælger denne analyse er også, at der i flere af høringssvarerne blev givet udtryk for

en generel bekymring for at KAM bliver for standardiseret, hvormed effekten af beskrivelsen i

revisionspåtegning synes at blive mindsket. Hvis det er tilfældet, at KAM bliver standardiseret på flere

områder, så mener jeg også, at effekten bliver mindsket og informationsoverloadet vil blive markant.

Revisionspåtegningerne vil blive for uoverskuelige med en masse standard informationer, som ikke giver

regnskabsbrugerne en specifik indsigt i de enkelte virksomheders risikofyldte forhold, og vi risikerer at

forventnings- og forståelseskløften blot bliver større end den er i dag. Jeg vil derfor med denne analyse

skabe indblik i hvor revisionspåtegningen og afsnittet om KAM er på vej hen i England, fordi de er nogle

skridt foran Danmark i relation til implementering af den nye revisionspåtegning. Analysen er derfor

relevant for både FSR – danske revisorer, som er den primære organisation til  at videreformidle og sætte

dagsordenen for implementeringen af den nye revisionspåtegning, og for de danske revisorer, som skal i

gang med at udarbejde nye standarder og undervises i den nye revisionspåtegning, så de er klædt på til den

endelige implementering for påtegning af regnskaber vedrørende regnskabsåret 2016.

Helt overordnet har jeg ved gennemgangen af beskrivelsen af KAM i de enkelte revisionspåtegninger set en

generel tendens til, at beskrivelsen af de enkelte KAM bliver udvidet fra det første implementerings år til

det andet. Revisor kommer med flere henvisninger til selskabets egen beskrivelse af forholdet i regnskabet,

ligesom de enkelte væsentlige forhold bliver beskrevet mere specifikt og uddybende. Der gælder for de fire

udvalgte selskaber at både beskrivelsen af risiciene og revisors beskrivelse af handlingerne for at

imødekomme disse risici er blevet længere og mere præcise, således at regnskabsbrugerne får en mere

specifik indsigt i de forhold, som revisor anser for at være de mest risikofyldte ved revision af selskabernes

årsregnskaber.
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I  de  nedenstående  afsnit  vil  jeg  gå  mere  i  dybden  med  KAM  afsnittet  i  både  første  og  andet

implementeringsår100, og til sidst i dette afsnit vil jeg komme med en samlet delkonklusion af analysen. Jeg

vil i analysen fokusere på de identificerede KAM, som er medtaget i flere af selskabernes årsrapporter, hvor

mit fokus er på om der er en ensretning og en standardisering af KAM inden for samme branche, i  dette

tilfælde teleselskaber.

4.2.2.1. Key	Audit	Matters	i	2014	

2014 var det første år med den nye revisionspåtegning for TalkTalk Telecom Group Plc, J  Sainsbury plc og

BT group plc. Vodaphone Group plc implementerede den året før i 2013 og det er dermed deres andet år

med KAM.

Jeg  har  i  nedenstående  figur  lavet  en  oversigt  over  fordelingen  og  antallet  af  KAM  i  de  enkelte

revisionspåtegninger i 2014. For selve beskrivelsen af de identificerede KAM henvises der til bilag 0

Figur 9 - Oversigt over fordeling af kategorier af KAM, regnskabsåret 2014 101

Antallet  af  KAM ligger  for  de fire  udvalgte  selskaber  mellem fire  og otte,  og  regnskaberne er  revideret  af

enten Deloitte eller PWC. Vodaphone Group plc.´s beskrivelse af KAM er mere detaljeret beskrevet i 2014

end i 2013, hvor der var identificeret fem KAM, som kun var beskrevet meget overfladisk. For Vodaphone

Group plc.,  har der altså været en forholdsvis stor udvikling i  måden at beskrive KAM på, og jeg mener at

udviklingen har været positiv i relation til effekten på forventnings- og forståelseskløften.

100 For Vodaphone Group plc. er det 2. og 3. år
101 Egen tilvirkning

Type af KAM Vodafone (7) - Deloitte TalkTalk (4) - Deloitte J Sainbury (6) -  PWC BT (8) - PWC I alt
Revenue recognition X X X X 4
Tax X X X 3
Value of goodwill and intagible assets X X X 3
Measurements X X X 3
Investments X X 2
Internal controls X X 2
Property, plant and equiptment
transactions X X 2
Valuation of the related gain of disposal X 1
Provisions and contingent liabilities X 1
Impairment X 1
Pension X 1
Contracts X 1
Management override of controls X 1

2014
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Hvis der skal medtages beskrivelse af centrale forhold ved revisionen, så er disse også nødsaget til at være

af en sådan karakter, at de bidrager med ny viden til regnskabsbrugerne, og det er vigtigt, at beskrivelsen er

forståelig, så regnskabsbrugerne ikke ender med at stå tilbage med flere spørgsmål end før han eller hun

læste revisionspåtegningen.

Som det fremgår af skemaet i  Figur 9, så har alle revisorerne identificeret en væsentlig risiko vedrørende

indregning af omsætning. Dette hænger med al sandsynlighed sammen med, at der efter ISA’erne i England

og Irland (gælder  også for  Danmark)  altid  er  en formodet  risiko for  besvigelser  vedrørende indregning af

omsætning, som følge af at ledelsen kan føle sig presset til at skulle opnå de planlagte resultater. J

Sainsbury plc og BT group plc, som begge har PWC som revisorer, har en forholdsvis standardiseret risiko

beskrevet i deres revisionspåtegninger, og indholdet er stort set identisk:

“ISAs (UK & Ireland) presume there is a risk of fraud in revenue recognition because of the pressure

management may feel to achieve the planned results. As the vast majority of revenue is settled in cash or by

credit card we focused on manual adjustments to revenue as they are more susceptible to manipulation.”102

Jeg mener ikke, at beskrivelsen af den væsentlige risiko, der er tilknyttet til indregning af omsætningen,

giver ny viden til regnskabsbruger, ligesom beskrivelsen heller ikke er med til at øge regnskabsbrugernes

forståelse for revisors arbejde. Hvis et KAM skal være med til at øge gennemsigtigheden af revisors arbejde

og mindske forventnings- og forståelseskløften, så er revisor nødt til at beskrive de enkelte risici i detaljer

tilpasset  den  enkelte  virksomhed.  Ellers  vil  KAM  ikke  opnå  den  fulde  effekt,  og  bekymringerne  fra

høringssvarene vil  komme til  udtryk. Vodaphone Group plc.,  som har haft et år mere til  at ”øve sig i” har

følgende beskrivelse af risikoen ved indregning af omsætning:

“We have identified three critical judgment areas in relation to revenue recognition and the associated

presumption of fraud risk, namely:

- accounting for new products and tariff plans, including multiple element arrangements;

- the timing of revenue recognition; and

- the accounting judgments associated with dealer and agency relationships including the presentation of

revenue on a net or gross basis and the treatment of discounts, incentives and commissions.”103

102 J Sainsbury plc’s regnskab 2014, s. 78
103 Vodaphone Group plc’s regnskab 2014, s. 93
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Ovenstående beskrivelse af det væsentlige forhold i regnskabet, er præciseret til at vedrøre tre forskellige

dele af indregningen af omsætningen, således at regnskabsbrugeren får indsigt i hvilke dele af

omsætningen,  der  er  behæftet  med  væsentlige  risici.  På  den  måde  kan  revisor  også  sørge  for  en  mere

målrettet  beskrivelse  af  de  handlinger,  der  er  foretaget  til  at  imødekomme  risikoen,  og  så  kan

regnskabsbrugeren selv konkludere ud fra revisors oplysninger, om de mener der er foretaget tilstrækkelige

revisionshandlinger til at de fx vil løbe en risiko ved at investere i selskabet.

Den næste risiko, som kun revisorerne af J Sainsbury plc., ikke har beskrevet, er en risiko vedrørende skat.

Fælles for alle tre selskaber er at beskrivelsen af risikoen, som er tilknyttet skat er meget kortfattet. Både

Vodaphone Group plc. og TalkTalk Telecom Group plc. har beskrevet at risikoen primært vedrører udskudt

skat, som følge af fremførbart underskud i datterselskaber. Fælles for dem alle er, at revisorerne slutter af

med at beskrive, at forholdet i  regnskabet er baseret på ledelsens skøn, hvilket der er en væsentlig risiko

tilknyttet, og jeg mener ikke, at regnskabsbrugeren får særlig meget information omkring den risiko, som

revisor har beskrevet. Jeg mener tværtimod, at der er en risiko for at regnskabsbrugerne står tilbage med

flere spørgsmål end svar, og formålet med at øge gennemsigtigheden og mindske forventnings- og

forståelseskløften synes at forsvinde. Dette bliver forstærket af de handlinger, som revisor i TalkTalk

Telecom Group plc. har beskrevet, til at afdække det væsentlige forhold i årsregnskabet.  Revisors

beskrivelse af revisionshandlinger til den identificerede risiko er, at de har gennemgået korrespondance

med datterselskabet vedrørende det fremførbare tab, ligesom revisor udfordret ledelsens forecasts til

fremtidige skattemæssige overskud til at bedømme, hvor meget der kan indregnes som det udskudte

skatteaktiv.  Der  er  ikke  nævnt  noget  om,  hvordan  revisor  har  udfordret  forecastet,  ligesom  det  ikke

fremgår på hvilke områder af forecastet, der kan være væsentlig usikkerhed tilknyttet, samt hvilke dele af

forecastet, der har den største betydning det udskudte skatteaktiv. Det eneste regnskabsbrugerne får at

vide er, at der er et væsentligt forhold i årsregnskabet, og at revisor har haft fokus på det, hvilket jeg ikke

mener, er tilstrækkelig ny viden til at kunne mindske forventnings- og forståelseskløften.

Et andet væsentligt forhold, der også er medtaget i tre af de udvalgte årsregnskaber, er værdiansættelse af

goodwill.  Der er ikke tale om standardformuleringer, men indholdet er stort set det samme, og fælles for

dem alle er at beskrivelsen er meget kortfattet – ligesom beskrivelsen af skatterisikoen ovenfor. Det

primære i beskrivelsen er, at der er tale om et komplekst forhold, som i høj grad er behæftet med skøn.
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I BT Group plc har revisorerne skrevet følgende I 2014:

“We focused on this area because it involves complex and subjective judgements by the directors, including

about the future results of the business”104.

Revisor kommer ikke med særlig mange brugbare informationer til regnskabsbrugerne, ud over at der er en

risiko, fordi det er et komplekst område behæftet med skøn. Regnskabsbrugerne ville i dette tilfælde have

haft gavn af at vide hvad kompleksiteten består af, og hvilke subjektive skøn, som ledelsen har anvendt, der

i  sidste  ende har  betydning for  at  revisor  mener,  at  dette  er  et  væsentligt  risikofyldt  forhold,  som derfor

skal medtages i afsnittet omkring KAM.

Det positive i både Vodaphone Group plc. og TalkTalk Telecom Group plc., er at beskrivelsen af de

tilknyttede revisionshandlinger er mere uddybet, end det var tilfældet med KAM vedrørende skat, og det

betyder at regnskabsbrugerne får større indsigt i revisors arbejde. Regnskabsbrugerne får ikke noget ud af

at vide, at der er en risiko, for der vil  altid være en risiko tilknyttet. De får derimod noget ud af at kende

årsagen til hvorfor der er en risiko, for så har regnskabsbrugerne mulighed for selv at vurdere, hvad deres

holdning  er  til  den  beskrevne  risiko.  Det  betyder,  at  de  får  mulighed  for  at  selv  tage  stilling  til

informationerne.

Fælles for både Deloitte og PWC, som er revisorerne bag de udvalgte revisionspåtegninger, er at de i første

regnskabsår, for nogle af selskaberne, har medtaget en standard risiko vedrørende risikoen for at ledelsen

tilsidesætter de implementerede kontroller. Dette vil altid være en risiko i alle selskaber, og tilfører dermed

ikke nye viden til regnskabsbrugerne. PWC har i revisionspåtegningen for J Sainsbury plc., beskrevet at KAM

er medtaget, fordi lovgivningen kræver, at revisorerne overvejer denne risiko. Der er ikke nogen grund til at

medtage fuldstændig standardiserede beskrivelser af forhold, som gør sig gældende for alle selskaber, da

disse ikke giver nogen værdifuld tilførsel af viden til regnskabsbrugerne, og derfor blot bliver fyld i en i

forvejen lang revisionspåtegning. Fælles for alle de udvalgte revisionspåtegninger er dog, at de

standardiserede risici kun er medtaget det første regnskabsår, og disse overvejelser bør de danske revisorer

også medtage, når de skal benytte standarden for den nye revisionspåtegning for første gang i 2016.

	

104 KAM beskrivelsen af risikoen: Assessment of the carrying value of goodwill in the BT Global Service Line of business,
s. 119
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4.2.2.2. Key	Audit	Matters	i	2015	

I 2015 er KAM i revisionspåtegningerne fordelt som følger, og en samlet oversigt over beskrivelsen af KAM

er at finde i bilag 5:

Figur 10 - Oversigt over fordeling af kategorier af KAM, regnskabsåret 2015 105

Som det fremgik af beskrivelsen af KAM i revisionspåtegningerne for 2014, så var der ved blandt andet

risikoen ved indregning af omsætningen identificeret og beskrevet som en risiko. For J Sainsbury plc. og BT

Group plc., bar risikoen præg af at være en standard risiko med stort set identisk indhold. I

revisionspåtegningerne for 2015 er der fortsat identificeret risiko vedrørende indregning af omsætning i

alle selskaberne, men beskrivelsen heraf er uddybet for alle selskaberne. Især beskrivelsen i J Sainsbury

plc.’s årsregnskab er markant uddybet, og fylder nu cirka en halv side i revisionspåtegning. Risikoen er i

2015 opdelt på tre hovedområder, ”Discounts an incentives linked to individual sales, fixed amounts og

Supplier rebates”106, og selve beskrivelsen af de målrettede revisionshandlinger er også tilsvarende blevet

uddybet. I forhold til denne ene KAM er tendensen således, at revisoren er gået fra en forholdsvis

standardiseret beskrivelse af risikoen vedrørende indregning af omsætning, til en meget uddybet og

specifikt tilpasset beskrivelsen vedrørende dette selskabs risiko.

I  2015  er  det  fortsat  den  væsentlige  risiko,  som  er  tilknyttet  indregning  af  skat,  der  er  den  næstmest

benyttede risiko i de fire udvalgte selskabers årsregnskaber. Det er fortsat de samme selskaber, som også

havde beskrevet risikoen i 2014, men alle tre selskaber har valgt enten at uddybe beskrivelsen, eller gøre

beskrivelsen mere præcis, og det er derfor fælles for alle selskaberne, at beskrivelsen af KAM relateret til

skat, er blevet mere specifikt målrettet til de enkelte selskaber.  Herudover bliver der i alle afsnittet henvist

105 Egen tilvirkning
106 J Sainsbury plc’s årsregnskab 2015, s. 78

Type af KAM Vodafone (7) - PWC TalkTalk (6) - (Deloitte) J Sainbury (5) - PWC BT (7) - PWC I alt
Revenue recognition X X X X 4
Tax X X X 3
Value of goodwill and intagible assets X X X 3
Investments X X 2
Internal controls X X 2
Measurements X X 2
Pension X X 2
Provisions and contingent liabilities X 1
Property, plant and equiptment X 1
transactions X 1
Impairment X 1
Impairment on loans X 1
Rebates X 1
Contracts X 1
Valuation of the related gain of disposal 0
Management override of controls 0

2015
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til hvor regnskabsbrugerne kan finde mere information i det af ledelsen aflagte årsregnskab. Samlet set er

dette af større værdi for regnskabsbrugerne end en standardiseret tekst.

Der  er  fortsat  tre  ud af  de fire  udvalgte  selskaber,  hvor  revisor  har  identificeret  en væsentlig  risiko vedr.

goodwill i 2015. Fælles for alle tre selskaber er at beskrivelsen af den identificerede risiko vedrørende

goodwill er mere detaljeret og uddybet i 2015, ligesom der for alle tre selskaber er indledt med en

henvisning til hvor regnskabsbrugerne kan finde yderligere information i det af selskabet aflagte

årsregnskab. I  afsnit 4.2.2.1 er beskrivelsen af KAM vedr. BT Group plc. for 2014 beskrevet meget kort og

uden detaljer om de faktiske forhold, der gjorde sig gældende i 2014. I 2015 er denne beskrivelse uddybet

til følgende:

“… As at 31 March 2015, goodwill relating to the BT Global Services cash generating Unit (CGU) amounted

to £1,096m out of a total goodwill balance of £1,396m. The directors have prepared an impairment

assessment that is based on a value in use calculation of the BT Global Services CGU. We focused on the

impairment assessment for BT Global Services as the assessment is sensitive to changes in assumptions (in

particular the long term growth rate, the discount rate and the assumptions underlying future cash

flows)”107

Ovenstående beskrivelse er mere værdifuld for regnskabsbrugerne, end det var tidfældet med beskrivelsen

i  2014,  og  revisorerne  har  dermed  taget  et  skridt  i  den  rigtige  retning  i  relation  til  at  øge

gennemsigtigheden omkring revisors arbejde og revisors tanker. Spørgsmålet er dog fortsat, om den øgede

viden giver regnskabsbrugerne brugbar information, eller om et bliver for teknisk og blot forvirrer

regnskabsbrugerne.

Flere af revisorerne er i revisionspåtegningerne for 2015 desuden begyndt at lave henvisninger til, hvor

regnskabsbrugerne kan indhente yderligere information i regnskabet vedrørende de identificerede forhold.

Flere af henvisningerne er til afsnittet vedrørende revisionskomitéen og selve noteapparatet i

årsregnskabet. Denne henvisning synes jeg giver regnskabsbrugerne en godt indblik i strukturen i

regnskabet, og det bliver endnu mere tydeligt for regnskabsbrugerne, hvor de kan indhente yderligere

information om de enkelte forhold i regnskabet. Dette er også med til at sikre, at der er en rød tråd mellem

revisionspåtegningen og det af ledelsen aflagte årsregnskab, hvilket nogle gange kan blive uoverskueligt

med informationer der er fordelt på fx 236 sider108.

107 KAM beskrivelsen af risikoen: Assessment of the carrying value of goodwill in the BT Global Service Line of business,
s. 141 i årsregnskabet 2015
108 BT Group plc – Annual Report & Form 20-F 2015
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4.2.2.3. Opsamling	på	Key	Audit	Matters	i	teleselskabers	revisionspåtegning	

I afsnittet omkring KAM i de engelske teleselskabers revisionspåtegninger, er der fra første til andet

regnskabsår sket en ændring i detaljeringsgraden, ligesom helt standardiserede risici, som gælder alle

selskaber, er blevet fjernet. Det lader til at de engelske revisorer har tilpasset identifikationen af de KAM,

som skal medtages i revisionspåtegningen, og for de udvalgte KAM bliver der brugt tid på at lave en præcis

formulering, således at regnskabsbrugerne får ny viden omkring både risikoen og forståelsen af revisors

arbejde,  knyttet  til  de  identificerede  risici.  Der  bliver  gjort  et  forsøg  på  at  give  regnskabsbrugerne  mere

information omkring revisors arbejde, som et led i at øge gennemsigtigheden. Dog er der i beskrivelserne

også  en  tendens  til  at  blive  brugt  mange  fagudtryk,  og  for  de  regnskabsbrugere,  som  ikke  har  en

revisionsmæssig  baggrund,  kan  der  være  formuleringer,  som  er  svære  at  forstå,  og  der  er  risiko  for  at

informationerne blive mistolket, hvilket påvirker forståelseskløften negativt.

Ud fra gennemgangen af KAM i teleselskabsbranchen, lader det umiddelbart ikke til, at de enkelte risici i

KAM er blevet standardiseret endnu, og der er i det udvalgte datagrundlag ikke fundet tegn på at risiciene

og formuleringen heraf bliver kopieret fra andre selskaber i en lignende branche.

I forhold til implementeringsovervejelser i Danmark, mener jeg, at de danske revisorer kan gøre brug af den

viden og udvikling, som de engelske revisionspåtegningerne har været igennem. Således kan revisorer i

Danmark være opmærksomme på, ikke at afgive revisionspåtegninger med standardiserede beskrivelser af

KAM i det første år af implementeringen af de nye retningslinjer.
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4.3.Implementeringsovervejelser	i	Danmark	
I dette afsnit vil jeg gøre brug af de erfaringer, der er givet ud fra implementeringen af den nye

revisionspåtegning i England. Ud fra disse erfaringer, vil jeg lave en grundig analyse af hvad der bør

overvejes ved implementeringen i Danmark, for at få det det mest optimale ud af de vedtagne ændringer.

4.3.1. Rapport	fra	IWD	

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IWD)109 har i juni 2015 udarbejdet en analyse, hvor de har

taget udgangspunkt i de første 12 årsrapporter i England og Holland i 2013, hvor den nye

revisionspåtegning, og dermed også afsnittet omkring KAM, er blevet indført. I 2015 blev der på baggrund

af de udvalgte selskaber udarbejdet en analyse, for at se udviklingen i anvendelsen af

revisionspåtegningerne. Der er tale om en mindre population, hvorfor stikprøven ikke nødvendigvis er

repræsentativ  på  alle  områder,  men  jeg  mener,  at  analysen  giver  et  meget  godt  grundlag  til  de

udfordringer, der er ved implementeringen af den nye revisionspåtegning og KAM, og giver input til

væsentlige overvejelser ved implementeringen af den nye revisionspåtegning i Danmark.

Den samlede konklusion på IWD’s analyse110 er,  i  lighed  med  min  gennemgang  af  Rolls  Royce  og  de  fire

teleselskaber, at revisionspåtegningerne er blevet væsentligt længere end den nuværende

revisionspåtegning. Herudover har IDW observeret en stor forskel på indholdet, detaljeringsgraden og

præsentationen af de enkelte afsnit vedr. KAM, og bekymringerne for standardformuleringer synes ikke at

være  et  problem  i  de  regnskaber,  som  har  været  med  i  analysen,  ligesom  det  også  var  tilfældet  med

teleselskaberne i afsnit 4.2.2. Antallet af KAM er meget varierende i de enkelte årsregnskaber, hvilket

umiddelbart afhænger af kompleksiteten, branchen, forholdene i de enkelte virksomheder, samt hvilken

revisor  der  har  påtegnet  regnskabet.  Det  tyder  derfor  fortsat  på,  at  der  er  en  vis  usikkerhed  omkring

hvordan KAM skal udvælges og behandles, og i forhold til forventnings- og forståelseskløften kan den

udtalte forskellighed godt have en negativ indflydelse. Det bliver for teknisk for regnskabsbrugerne at skulle

sætte sig ind i de mange forskellige måder for udvælgelse og beskrivelser af KAM.

109 Det tyske svar på FSR – danske revisorer
110 Analysis of Auditor Reporting on Key Audit Matters (KAM) in the UK and the Netherlands
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Herudover henviser IDW i deres rapport til et eksempel på en revisionspåtegning for Ladbrokes PLC, hvor

det fremgår, hvor stor forskel der er på rapporteringen efter den nuværende model for

revisionspåtegningen og den nye model for revisionspåtegningen. Her fremgår det at den nye

revisionspåtegning  er  markant  anderledes,  og  det  kommer  til  at  kræve  stor  tilvænning  og  øvelse  hos

regnskabsbrugerne, før de bliver fortrolige med den nye revisionspåtegning.

Rapporten fra IDW består af tre overordnede analyse, som omhandler følgende:

Ø 1. analyse: Analyse af hvordan revisionspåtegningen har udviklet sig i år to (England og Holland)

Ø 2. analyse: Analyse af KAM i de seneste revisionspåtegninger (England)

Ø 3. analyse: Analyse af KAM i de seneste revisionspåtegninger (Holland)

Jeg  vil  i  denne  afhandling  primært  fokusere  på  analyse  1  og  2,  da  England  har  været  de  første  til  at

implementere den nye revisionspåtegning og derfor er lidt længere i processen end i Holland. Det betyder,

at der kan hentes flere erfaringer derfra til brug for implementeringen af den nye revisionspåtegning i

Danmark.

I den første analyse er fokus på følgende spørgsmål111:

1) Var der en betydelig ændring i antallet og arten af KAM?

2) Var der en betydelig ændring i forholdet som blev rapporteret i afsnittet KAM?

3) Var der en stigning eller et fald i detaljeringsgraden?

4) Er der oplysninger om revisionshandlinger?

5) Er konklusioner / resultater eller lignende inkluderet i revisionspåtegningen?

I  forhold  til  ændringen  i  antallet  og  arten  af  KAM  samt  ændringerne  i  de  KAM  som  blev  rapporteret,  er

konklusionen fra IDW, at revisorerne i det andet år efter implementeringen er mere specifikke i deres

udvælgelse af KAM, hvilket betyder, at der typisk bliver rapporteret færre KAM i år to. Selvom der fremgår

en del ændringer i forholdene, er det kun i ganske få tilfælde, at der er en forklaring på hvorfor forholdene

har ændret sig. Herudover kiggede IDW på detaljeringsgraden af de enkelte forhold i de udvalgte

årsregnskaber, som alle har medtaget mere end et forhold. Præsentationen af KAM er rapporteret

forskelligt i de enkelte revisionspåtegninger, og der er set eksempler på både tekst og tabeller, ligesom der

også er stor forskel på, hvor mange oplysninger revisor videregiver til regnskabsbrugerne. Det gælder både

på  hvorfor  de  enkelte  KAM  er  udvalgt,  og  beskrivelsen  af  hvad  revisor  har  gjort  for  at  imødekomme

risikoen. IDW fandt desuden at detaljeringsgraden mellem det første og det andet regnskabsår, med den

111 Analysis of Auditor Reporting on Key Audit Matters (KAM) in the UK and the Netherlands, s. 12
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nye revisionspåtegning, i de fleste tilfælde bliver øget, således at regnskabsbrugerne får mere information

at forholde sig til. Det samme som har vist sig i min gennemgang af revisionspåtegninger for engelske

teleselskaber.

Det tyder altså på, at regnskabsbrugerne skal forvente en mulighed for forholdsvis store forskelle på

indholdet i de fremtidige revisionspåtegninger. Kravene til regnskabsbrugerne er derfor højere end

tidligere, hvis de skal kunne læse og forstå de nye revisionspåtegninger. Det mener jeg vil  gøre det svært

for flere, og der er en stor risiko for at den nye revisionspåtegning kommer til at forvirre regnskabsbrugerne

mere end det reelle formål, at komme med brugbare oplysninger og øge gennemsigtigheden.

Analyse 2 går mere på en specifik analyse af KAM i de engelske revisionspåtegninger, for at undersøge de

tendenser, der er på et endnu tidligt stadie af implementeringen. I denne analyse er der fokus på antallet af

KAM, præsentationen af KAM, detaljeringsgraden og længden af rapporteringen, som jeg vil bruge til

samlet at konkludere, om der kan udledes nogle tendenser.

Konklusionen på analysen af de enkelte KAM afsnit i de udvalgte revisionspåtegninger er, at der er stor

variation på længden af de nye revisionspåtegninger, hvilket også betyder, at der er stor spredning på både

antallet af KAM og detaljeringsgraden. Det er helt naturligt, at der vil være spredning på antallet af KAM, da

alle  virksomhederne  er  forskellige,  og  typisk  også  opererer  inden  for  forskellige  brancher,  og  det  er  som

lovgiver  ikke  muligt  at  lovgive  på  dette  område.  Det  betyder  derfor,  at  det  kan  være  svært  for

regnskabsbrugerne at forholde sig til de udvalgte KAM, og dermed vil der typisk opstå en usikkerhed og en

forvirring, og det er spørgsmålet om det har en positiv effekt på forventnings- og forståelseskløften? Jeg ser

nærmere på denne problemstilling i afsnit 4.3.3.

Typen af de identificerede KAM har også en vis spredning, men der er dog en overvægt af forhold vedr.

indregning af indtægter, vurdering af immaterielle aktiver, skat mv., og beskrivelsen heraf varierer en del.

Der  er  i  langt  de  fleste  selskaber  en  risiko  tilknyttet  indregningen  af  omsætningen,  og  for  at  et  KAM  i

revisionspåtegningen, som omfatter denne risiko, skal være nyttig for regnskabsbrugerne, så kræver det, at

beskrivelsen af risikoen er præcis og tilpasset den enkelte virksomhed. Det er ikke nok at skrive, at der er en

risiko vedrørende indregning af indtægter, da dette ikke giver ny viden til regnskabsbrugerne, og dermed

heller  ikke  er  med  til  at  mindske  forventnings-  og  forståelseskløften.  Omvendt  er  det  også  vigtigt,  at

beskrivelsen ikke bliver for teknisk, så det ender med at regnskabsbrugerne ikke forstår formuleringen, og

dermed ikke opnår et yderligere kendskab til både risikoen, og de revisionshandlinger, som revisor har

knyttet til risikoen. Det kan nemlig betyde, at det bliver et informationsoverload til regnskabsbrugerne,

hvilket ikke er positivt for forventnings- og forståelseskløften.
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4.3.2. Typen	af	Key	Audit	Matters	

FRC, The Financial Reporting Council, som er Englands uafhængige tilsynsmyndighed, er med til at sætte

standarderne for blandt andet de engelske virksomheders rapportering og revision, ligesom de overvåger

og håndhæver regnskabs- og revisionsstandarder112. De har i forbindelse med implementeringen af den nye

revisionspåtegning i flere af de engelske årsrapporter lavet en større analyse på hvilke typer af KAM, som er

blevet  rapporteret  det  første  år.  FRC  har  med  vilje  ikke  offentliggjort  nogle  eksempler  på  de  første

revisionspåtegninger,  da  de  frygter,  at  det  er  med  til  at  etablere  nogle  standarder  for  KAM113. En

standardisering af beskrivelsen af KAM er med til at mindske værdien af oplysningerne i

revisionspåtegningen, og effekten af de nye ændringer vil derfor blive minimeret.

I FRC’s rapport er der foretaget detaljerede analyser af 153 revisionspåtegninger, hvoraf de 63 var blandt

de 100 største børsnoterede selskaber i England114. Det er et større datagrundlag, end det er tilfældet med

de første analyser i denne afhandling, og det giver derfor mulighed for at løfte de første analyser til et lidt

mere generelt niveau.

I denne undersøgelse er det langt størstedelen af årsregnskaberne, som er påtegnet af de fire største

revisionsvirksomheder, som også på et tidligt stadie har været involveret i den nye revisionspåtegning i

forbindelse med afgivelse af høringssvar.

Den samlede oversigt over de forskellige typer af KAM i de undersøgte revisionspåtegninger fremgår af

bilag 6, og her er der lavet en fordeling mellem 29 forskellige typer af KAM, hvoraf der er en klar overvægt

af rapportering omhandlende værdiforringelse af aktiver, som er medtaget i 87 % af de gennemgåede

revisionspåtegninger. Herudover bliver der også typisk rapporteret omkring skat, værdiansættelse af

goodwill, risiko for at ledelsen tilsidesætter kontroller, og indregning af indtægter, ligesom det også har

været tilfældet i de revisionspåtegninger, der tidligere er gennemgået i denne afhandling. Der er altså tale

om forhold, der typisk også er relevante at rapportere om i de danske revisionspåtegninger.

Det er væsentligt for revisorerne, at have fokus på, at de identificerede risici  bliver tilpasset til  de enkelte

virksomheder, således at beskrivelsen i afsnittet om KAM også bliver relevant for regnskabsbrugerne. Jo

flere  år  revisorerne  kommer  til  at  anvende  den  nye  revisionspåtegning,  jo  større  risiko  er  der  for  at

beskrivelsen  af  KAM  bliver  standardiseret,  og  det  er  derfor  et  vigtigt  element  at  have  fokus  på,  når  det

gælder implementeringen i Danmark. Der er en stor mulighed for at de danske revisorer vil søge inspiration

i fx de engelske revisionspåtegninger, og allerede her vil den første antydning af standardisering

112 Extended auditor’s reports, s. 1
113 Extended auditor’s reports, s. 4
114 Extended auditor’s reports, s. 5
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formegentlig komme frem. Herudover udvikler de største revisionshuse standarder til revisionspåtegninger,

hvor der kan søges inspiration til beskrivelsen af KAM, hvilket både vil hjælpe revisorerne til at udvælge og

beskrive de identificerede KAM. Det betyder at der er behov for introduktion og vejledning til de danske

revisorer, når den nye revisionspåtegning skal implementeres, og det vil også være med til at ensrette

revisionspåtegningerne i de enkelte revisionshuse.

Standardisering er allerede det første år efter implementeringen i England blevet bemærket af FRC, som

oplyser, at der typisk blev rapporteret nedenstående standard risici115, og det er ifølge FRC 39 % (se bilag 8)

af de rapporterede KAM, som bærer præg af en standardiseret formulering116.

Rapporterede ”standard risici”:

Ø Besvigelsesrisiko ved indregning af omsætning

Ø Risiko for at ledelsen tilsidesætter kontroller

Baggrunden for standardiseringen af disse væsentlige forhold er, at der som oftest er tale om vigtige risici

vedrørende ovenstående områder, og at det derfor også bør fremgå af revisionspåtegningen. Spørgsmålet

er bare, om det er nok til at kvalificere forholdet som et væsentlige forhold, der skal rapporteres som KAM?

Det mener jeg ikke, og som det fremgår af rapporten fra IDW, er tendenserne, at dette blev droppet af flere

af revisionshusene i det andet implementerings år117,  ligesom  det  var  tilfældet  ved  min  gennemgang  af

revisionspåtegningerne i teleselskabsbranchen.  Meningen med afsnittet vedr. KAM er, at revisor får en

mulighed  for  at  diskutere  de  risici,  som  har  været  mest  væsentlige  og  har  haft  den  største  effekt  på

revisionsstrategien, og hvis denne vurdering og beskrivelsen bliver standardiseret og medtages i

størstedelen af alle revisionspåtegninger, så mener jeg at effekten vil forsvinde. Det bliver et standardafsnit

som regnskabsbrugerne blot vil hoppe henover uden at læse det, eller også bliver det et afsnit som stiller

regnskabsbrugerne tilbage med endnu flere spørgsmål end tidligere. Det bliver til fyld i

revisionspåtegningen, som i forvejen vil komme til at fylde mere end den nuværende revisionspåtegning og

derfor være i risiko for at blive mere uoverskuelig.

115 Extended auditor’s reports s. 14-15
116 Extended auditor’s reports s. 22
117 Analysis of Auditor Reporting on Key Audit Matters (KAM) in the UK and the Netherlands, s. 13
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4.3.3. Antallet	af	Key	Audit	Matters	

Årsrapportprisen, som uddeles af FSR i samarbejde med DI – Dansk Industri, blev i 2015 uddelt sammen

med i alt tre specialpriser, hvoraf den ene er kaldet ”årsrapporten på 10 minutter”118. Årsagen til at denne

pris bliver uddelt, er at længden på årsrapporterne tilsiger et behov for sammendrag, da de for

regnskabslæser hurtigt kan blive for uoverskuelige. Ved uddeling af prisen, er der fokus på indførelse af et

resumé,  hvor  der  er  fokus  på  væsentlige  og  relevante  forhold.  FSR  beskriver  det  som  en  form  for

appetitvækker  til  regnskabet,  og  der  er  lagt  vægt  på  at  et  sammendrag  maksimalt  udgør  8-10  sider,  og

indeholder korte og præcise beskrivelser, der er i tråd med den resterende del af årsrapporten.

Man kan diskutere, om denne pris hænger sammen med introduktionen af den nye revisionspåtegning,

hvor der med nyt indhold om både going concern og særligt indførslen af KAM kræves en del flere sider

end tidligere. Det er i hvert fald lidt modstridende, at der bliver tilstræbt så korte og præcise årsrapporter

som muligt,  når  revisionspåtegningen går  fra  typisk  at  skulle  kunne være på cirka  en side,  til  nu at  skulle

fylde en del mere, afhængigt af hvor mange KAM revisor finder nødvendigt.

Flere  af  høringssvarene  til  ED  bærer,  som  tidligere  nævnt,  også  præg  af,  at  der  er  bekymringer  for  et

informationsoverload, ligesom det er givet udtryk for, at der er et udtalt behov for klare retningslinjer for

både antallet af KAM og måden hvorpå revisor skal fastslå hvilke KAM, der skal medtages i

revisionspåtegningen. FEE mener at der børe være begrænsninger på både antallet af KAM og på længden

af beskrivelsen, ligesom udvælgelsen bør ske ud fra en ”funnel process”, som minder om en tragt, hvor alle

risici identificeres, og så udvælges de mest væsentlige til KAM119. PWC har fulgt op på denne tankegang ved

at lave følgende oversigt over udvælgelse af KAM:

118 Plancher fra årsrapportprisen 2015, FSR
119 Høringssvar FEE, Federation of European Accountants, 6/11 2013
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Figur 11 - Udvælgelse af KAM120

Som  det  fremgår  af  figuren  fra  PWC  og  FEE’s  høringssvar,  bør  revisor  udvælge  de  væsentligste  KAM  til

afsnittet i revisionspåtegningen. Det er altså ikke alle risikofyldte områder, som skal være en del af

revisionspåtegningen. Det skal kun være de mest væsentlige – og det er revisor, som skal lave denne

definition. Denne proces kan risikere at være meget forskellig fra revisor til revisor, og det er ikke sikkert, at

alle revisorer vil medtage de samme KAM for en given virksomhed. Nogle revisorer kan måske se det som

en form for ”ansvarsfraskrivelse”, hvis der efterfølgende kommer nye oplysninger omkring en fejl i

værdiansættelsen,  som  det  skete  med  Tesco  plc.  Her  har  revisor  afgivet  en  blank  påtegning  i  flere  af

hinanden efterfølgende regnskabsår, og havde i afsnittet omkring KAM oplyst, at der var en væsentlig risiko

tilknyttet indregningen af indtægterne i årsregnskabet. I 2014 kom det dog frem, at selskabet havde

fremskyndet indregning af indtægter, samtidig med at der var en mangelfuld periodisering af

omkostninger, hvilket betød at halvårsresultatet var overvurderet med 250 millioner pund. Det er

efterfølgende blevet diskuteret om det var nok, at revisorerne havde beskrevet risikoen i afsnittet omkring

KAM, hvortil den endelige konklusion blev, at revisor havde afgivet en blank påtegning, og at en omtale af

risikoen i revisionspåtegningen ikke kan kompensere for konklusionen i påtegningen121.

120 Delivering the value of the audit - New insightful audit reports, s. 4
121 http://economia.icaew.com/opinion/october-2014/value-of-audit-toronto
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Af FRC’s rapport fremgår det, at antallet af KAM ligger mellem 1-10 (der henvises også til  bilag 7), hvilket

umiddelbart virker som et forholdsvis stort spænd. Når der i en større virksomhed bliver rapporteret om ti

forskellige væsentlige forhold, så mener jeg, at det bliver for meget information til at de fleste

regnskabsbrugere kan gøre brug af informationerne. For mange informationer skaber risiko for større

forvirring end gavn, og det betyder at indførslen af KAM ikke har ønskede effekt på forventnings- og

forståelseskløften.

Det kan altså både skabe forvirring for regnskabsbrugerne, at vurderingen af hvornår et væsentligt forhold

skal medtages i beskrivelsen af KAM, er forskellig alt efter hvem der skriver under på regnskabet, og at der

bliver rapporteret mange forskellige KAM.

Ud  fra  ovenstående  tankegang  mener  jeg,  at  det  bør  tilstræbes  at  skabe  en  kort  og  præcis

revisionspåtegning med ny relevant information til regnskabsbrugeren, men også med en opmærksomhed

på at for meget information kan skabe yderligere forvirring for regnskabsbrugeren, fordi det kan blive

uoverskueligt for dem at sætte i kontekst med revisionspåtegningen i årsregnskabet. Derudover skal

regnskabsbrugere være opmærksomme på, at en anden revisor kunne have udvalgt de væsentlige KAM på

en anden måde.  Derfor  er  de fortsat  nødt  til  at  bruge egen sund fornuft,  og  det  vil  aldrig  blive  muligt  at

komme forventnings- og forståelseskløften helt til livs.

De forskellige muligheder revisor har for at rapportere efter den nye ISA 701 standard er så brede, at det

skaber en usikkerhed for regnskabsbrugeren hvilke elementer der er medtaget, og hvilke der eventuelt ikke

er  rapporteret.  Revisor  kan  i  nogle  tilfælde  vælge  at  skære  helt  ind  til  benet  og  kun  rapportere  nogle  få

KAM, og i andre tilfælde vælger de at tage nogle ekstra KAM med i revisionspåtegningen for at være på den

sikre side. Det være lige så korrekt, at der kun er rapporteret et KAM, som hvis der er rapporteret ti KAM,

men denne vurdering er for mange regnskabsbrugere ofte meget svær at vurdere, og dermed mener jeg, at

afsnittet som omhandler KAM lever op til målet med at mindske forventnings- og forståelseskløften.

Forventningskløften vil måske blive mindsket, da regnskabsbrugerne får en øget information omkring

revisors arbejde, men samtidig giver den øgede information også en større risiko for at forståelseskløften

bliver større, da der er mere information som kan give misforståelser hos regnskabsbrugerne.
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4.3.4. Ændringer	til	KAM	

Ved indførslen af KAM i revisionspåtegningen for de børsnoterede virksomheder, er det blevet besluttet, at

KAM kun skal omfatte de væsentlige områder, som vedrører den aktuelle årsrapport. Dog blev det nævnt i

flere af høringssvarene, at det kan være relevant at forklare årsagen til eventuelle ændringer i de

væsentlige forhold i virksomhedernes årsrapporter. Hvis der i en virksomheds årsrapport er et KAM det ene

år,  som  året  efter  ikke  er  der,  mener  jeg,  at  det  er  interessant  for  regnskabsbrugeren  at  kende  til  hvad

virksomheden har ændret så det ikke længere er væsentlige at rapportere om. Det er desuden også

relevant at vide hvorfor et medtaget KAM i et givent regnskabsår ikke tidligere har været med, da det kan

skabe usikkerhed om hvorvidt det er et væsentligt forhold, som altid har været til stede, men som revisor

på grund af omstændigheder først nu mener, er relevant i det givne årsregnskab, eller om det er et helt nyt

forhold.

Der er fortsat meget information, som regnskabsbrugerne ikke har mulighed for at læse ud af

revisionspåtegningen, og som kan være med til at skabe en usikkerhed hos regnskabsbrugerne. De får, med

implementering af KAM, en masse ny viden om revisors revision af årsregnskabet, men denne viden er også

med  til  at  skabe  nye  spørgsmål  og  derfor  mener  jeg,  at  der  er  risiko  for  at  forventnings-  og

forståelseskløften blot bliver flyttet til et andet niveau end tidligere.

Som det fremgår af afsnit 4.2.1, så har revisionspåtegningerne i Rolls-Royce Holdings plc., fået en positiv

omtale,  fordi  der  blandt  andet  er  en  forklaring  på  hvorfor  der  er  ændringer  til  afsnittet  omkring  KAM.

Denne beskrivelse er blevet medtaget positivt af regnskabsbrugerne, og jeg mener også, at der er tale om

en nyttig viden, som kan være med til at fjerne nogle af de spørgsmål, som regnskabsbrugerne står tilbage

med, når de har læst afsnittet omkring KAM i den nye revisionspåtegning.

4.3.5. Kommunikation	omkring	implementering	

Et vigtigt aspekt i at mindske forståelses- og forventningskløften er kommunikationen om og ”oplæringen” i

den nye revisionspåtegning, således at både revisorerne, virksomhederne og regnskabsbrugerne har

kendskab til den nye revisionspåtegning, ligesom de bør have en generel forståelse for indholdet, hvis

intentionen om at øge gennemsigtigheden skal lykkes.

I Danmark er det FSR - danske revisorer, som kommunikerer omkring nye tiltag i revisionsbranchen, og det

er derfor også FSR, der allerede har kommunikeret og fremadrettet skal kommunikere om

implementeringen af den nye revisionspåtegning. Det store spørgsmål er dog bare hvor mange denne

kommunikation kommer ud til?
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For at regnskabsbrugerne, som både er virksomhedsejere, investorer, ansatte mv., kan få noget ud af de

informationer, der bliver givet i den nye revisionspåtegning, er det væsentligt, at de har fået en grundig

introduktion  til  revisors  nye  måde  at  kommunikere  på.  Der  gælder  for  de  fleste,  at  det  kræver  tid  og

oplæring at lære og forstå nye ting, og det vil også være tilfældet med den nye revisionspåtegning. For at

regnskabsbrugerne kan forstå den nye revisionspåtegning, når den blive implementeret i Danmark, så skal

regnskabsbrugerne have en viden om hvorfor ændringerne er foretaget, og hvad hensigten er med den nye

revisionspåtegning.  Det  er  vigtigt  at  der  er  klarhed om,  at  der  er  tale  om kommunikation om væsentlige

risici, som revisor har målrettet noget af revisionen til.

Hvis det kun er blandt revisorer, at den nye revisionspåtegning og KAM er kendt, så kommer revisorerne til

at stå overfor en større udfordring. Hvis kunderne ikke har kendskab til den nye revisionspåtegning risikerer

vi, at de nye tiltag har en negativ effekt på især forståelseskløften, hvilket kan resultere i større

misforståelser. Der foreligger altså et større arbejde for FSR om at få kommunikeret de væsentlige

ændringer ud til virksomhederne, for ellers kan alt arbejdet med at øge gennemsigtigheden af revisors

påtegning være spildt, og blot blive anset for endnu en administrationsbyrde for revisionshusene, som skal

have tilpasset alle deres standarder.

Uanset hvad, så vil en så radikal ændring af revisionspåtegningen kræve tilvænning hos både revisorer og

regnskabsbrugere, og den fulde effekt på forventnings- og forståelseskløften ved implementering af den

nye revisionspåtegning i Danmark kan først ses om nogle år, når alle aktører har stiftet bekendtskab med

alle elementerne i den nye revisionspåtegning.

4.4.	Delkonklusion	
Ved gennemgang af de udvalgte engelske revisionspåtegninger, og de tilhørende beskrivelser af KAM er

udviklingen fra første til andet regnskabsår, at beskrivelsen og detaljeringsgraden af de enkelte KAM bliver

mere uddybet og tilpasset de enkelte selskaber. Selvom der i fx teleselskabsbranchen må formodes at være

flere risici, som minder meget af hinanden, er der i regnskaberne for 2014 og 2015 flere forskelle, og der er

indtil videre ikke noget der tyder på, at standardiseringen for disse selskaber er indtrådt.  Der er ikke nogen

af de udvalgte teleselskaber, som er gået skridtet videre og har beskrevet hvorfor der er anlagt en ny

vurdering af KAM, ligesom det er tilfældet i Rolls-Royce Holdings plc. Her mener jeg, at de danske revisorer

kan  gøre  brug  af  den  erfaring  og  den  feedback,  som  Rolls-Royce  Holdings  plc.  har  modtaget,  og  dermed

gøre sig nogle overvejelser, om der skal medtages en beskrivelse af ændringen af KAM. Omvendt er der i

Rolls-Royce Holdings plc.’s revisionspåtegning en tendens til at formuleringen af de identificerede KAM ikke
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ændrer sig så meget, og hvis denne tendens fastholdes, så vil nytteværdien af disse beskrivelser i den nye

revisionspåtegning blive udvisket. Det vil blive standardtekst, som i den nuværende revisionspåtegning, og

regnskabsbrugerne vil få mindre og mindre gavn af det.

I  og  med  at  beskrivelsen  af  revisors  arbejde  bliver  uddybet,  mener  jeg,  at  det  har  en  positiv  effekt  på

forventningskløften. Regnskabsbrugerne har mulighed for at sammenholde deres forventninger til

revisorerne med revisorernes faktiske arbejde, og nogle misforståelser i relation til forventningerne bør

kunne mindskes. Den store udfordring er dog bare, at beskrivelsen af risiciene, revisors målrettede

revisionshandlinger og den efterfølgende beskrivelse af forholdet til tider er meget teknisk, og der er en

stor risiko for, at det vil skabe nye misforståelser hos regnskabsbrugerne. Der kommer forholdsvis meget

information, så det i flere tilfælde bliver et informationsoverload, som regnskabsbrugerne simpelthen ikke

forstår,  og  dermed ikke formår at  sætte i  den rette  kontekst.  Jeg  mener,  at  der  er  en større  risiko for  at

forståelseskløften vedrørende revisionspåtegningen vil blive øget ved implementering af den nye

revisionspåtegning, og regnskabsbrugerne vil komme til at stå tilbage med flere spørgsmål end tidligere.

Brugerne af regnskaberne må stille sig selv spørgsmålene; ”Hvorfor er der så mange risici”, ”Hvilke risici er

evt. ikke beskrevet, men væsentlig ifølge min vurdering”, ”Hvorfor er den risiko der blev beskrevet sidste

år, ikke medtaget i dette års beskrivelse”, ”Har de mange risici virkelig ingen effekt på den samlede

konklusion i regnskabet”? Den samlede effekt på forventnings- og forståelseskløften har på nogle punkter

flyttet sig i den rigtige retning, men det har samtidig medført, at det er gået tilbage på nogle andre punkter.

Det  er  altså  en meget  svær balancegang hvilken,  og  ikke mindst  hvor  meget  information revisorerne skal

medtage  i  den  nye  revisionspåtegning,  og  i  sidste  ende  er  det  mest  væsentlige,  at  revisor  får  afgivet  en

korrekt konklusion på regnskabet, da det er konklusionen som regnskabsbruger har mest fokus på.

I forhold til implementeringsovervejelserne af den nye revisionspåtegning i Danmark, er det væsentligt at

bemærke, at der er forholdsvis stor variation på udformningen af de engelske revisionspåtegninger. Den

nye revisionspåtegning har medført mere frie rammer for, hvilken beskrivelse revisor giver

regnskabsbrugerne. Antallet af KAM har vist sig at være forholdsvist varierende i de enkelte årsregnskaber,

og revisionspåtegningerne afhænger af både kompleksiteten, branchen og forholdene i de enkelte

virksomheder. Ud fra min gennemgang af revisionspåtegningerne og de udvalgte KAM, tyder det på, at der

er en vis usikkerhed omkring hvordan KAM skal udvælges og behandles, ligesom der er stor spredning på

antallet af de KAM som bliver beskrevet. Analysen viser også, at der er stor spredning på antallet af KAM,

ligesom det fremgår, at der er stor spredning i måden revisorerne sorterer i KAM. Denne forskel kan være

med til at gøre regnskabsbrugerne usikre, ligesom detaljeringsgraden i de enkelte beskrivelser af KAM også

har en stor indflydelse på både forventnings- og forståelseskløften. Efter ISA 700 og 701 er det ikke et krav,
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at  revisor  beskriver  hvorfor  sammensætningen  af  KAM  har  ændret  sig  fra  et  år  til  et  andet,  men  det  er

foretaget i flere af de engelske revisionspåtegninger, hvilket jeg mener, er med til at eliminere nogle af de

spørgsmål, som regnskabsbrugerne kan stå tilbage med. I stedet for at regnskabsbrugerne skal gætte sig til

hvorfor  en  risiko  er  med  det  ene  år  og  væk  det  næste  år,  eller  omvendt,  så  er  det  blot  at  læse  revisors

forklaring herom.

Et af de vigtigste elementer i en succesfuld implementering af den nye revisionspåtegning er

kommunikationen til både revisorer og regnskabsbrugere. Da strukturen og en stor del af indholdet i den

nye revisionspåtegning er markant ændret, kræver det en stor mængde information og oplæring, før både

revisorer og regnskabsbrugere vil blive fortrolige med den nye revisionspåtegning. Det er FSR – danske

revisorer, som primært står for dette i Danmark, og det er en kæmpe opgave, som de er kommet på, og de

er endnu ikke kommet i mål. Kendskabet til den nye revisionspåtegning skal fortsat udbredes, hvis der skal

være en mulighed for, at forståelsen for revisionspåtegningen skal ud til alle brugerne.
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5. Konklusion	
IAASB  har  vedtaget  en  ny  standard  for  revisionspåtegningen  ISA  700  (revised)  som  træder  i  kraft  for

revisioner  af  regnskaber  for  perioder,  der  slutter  15.  december  2016  eller  senere.  I  den  nye

revisionspåtegning er der for børsnoterede virksomheder et nyt afsnit vedrørende Key Audit Matters. Jeg

har i denne afhandling undersøgt hvad effekten af indførslen af KAM i den nye revisionspåtegning er set i

forhold til forventnings- og forståelseskløften, med særligt fokus på implementeringsovervejelser i

Danmark.

For at kunne besvare dette, er det vigtigt først at kende til teorien bag både revision, revisionspåtegningen

og forventnings- og forståelseskløften samt den lovregulering, som revisor er underlagt. Det er flere

forskellige elementer, som er med til at danne grundlag for den nye revisionspåtegning, der skal

implementeres i Danmark i 2016.

Principal-  og  agentteorien  er  med  til  at  forklare  det  forhold,  der  er  mellem  de  forskellige  aktører  i  et

revisionsforhold. Det gælder både ejeren af virksomheden (principalen) og bestyrelsen eller direktion

(agenten), der fungerer, som den daglige ledelse. Både principalen og agenten har forskellig interesse ved

aflæggelsen af et årsregnskab, da de begge anses for at være nyttemaksimerende, og det er med til at

skabe en interessekonflikt. Interessekonflikten er især tydelig ved aflønning af agenten, da agentens

incitament til fx at indregne omsætning, kan være påvirket af den aflønning, som indregningen medfører.

Denne situation bliver også kaldt for en målkonflikt, og det er blandt andet derfor at revisor bliver ansat til

at give sin uafhængige konklusion på årsregnskabet. Specielt for de børsnoterede virksomheder er der

tilknyttet en revisionskomité, der er et uafhængigt organ, hvis opgave er at varetage bestyrelsens

kommunikation med den eksterne revisor. Herudover er det også revisionskomitéens opgave, at føre tilsyn

med rigtigheden af de finansielle oplysninger i årsrapporten og vurdere det interne kontrolmiljø, ligesom

revisionskomitéen er med til at sikre, at der ikke er nogen ledende medarbejdere, som får indflydelse på

selve revisionen.

Selve teorien bag revision er blandt andet beskrevet af David Flint og Mautz og Sharaf, som begge gør brug

af  postulater  til  at  beskrive  revisors  rolle,  og  for  at  kunne udvikle  de teoretiske koncepter,  der  ligger  bag

ved revisionen. Det er en grundlæggende forudsætning for teoriernes betydning, at revisor i sin natur er

uafhængig, og til forskel fra principal- og agentteorien, tager Davids Flints teori udgangspunkt i samfundet

som helhed, hvilket blandt andet bliver synliggjort ved, at revisor har et socialt ansvar for at leve op til krav

fra samfundets interesser. Det betyder, at revisor skal fremstå troværdigt, for at revisionspåtegningen skal

være troværdig, og for at revisor kan opretholde den tillid samfundet har til revisors profession. David Flint
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mener,  at  det  er  helt  essentielt  at  både  revisor  og  lovgivere  har  fokus  på  at  tilrettelægge  og  tilpasse  en

revision til samfundets behov og samfundets forventninger til revisor, hvilket blandt andet er medvirkende

til, at der er blevet udarbejdet en ny standard for revisionspåtegninger.

En af årsagerne til at IAASB har indført en ny standard for revisionspåtegningen, er ønsket om at øge

gennemsigtigheden for revisors arbejde, samt ønsket om at mindste forventnings- og forståelseskløften.

Forventningskløften beskrives helt overordnet som de forskelle, der er mellem revisors faktiske ydelser og

de forventninger, som offentligheden har til revisors udførte ydelser. Et element i dette er at

offentligheden kan tilegne sig en viden om revisors arbejde, hvilket er med til at opretholde tilliden til

revisorhvervet. Forståelseskløften omfatter den forskel der er mellem de forventninger, som

offentligheden har til udførelse af revisionsydelsen, og revisors egen opfattelse af de udførte ydelser.

 Forventnings- og forståelseskløften er med til at skildre de forskelle, der er mellem revisors udførte

arbejde, og de forventninger som offentligheden har til revisors udførte arbejde. Det kan både være i

forhold til mangelfuldt arbejde fra revisors side, eller forkerte forventninger fra regnskabsbrugers side. Det

er  ikke  muligt  at  komme  forventnings-  eller  forståelseskløften  helt  til  livs.  Hvis  der  er  urimelige

forventninger til revisors arbejde, kan det risikere at undergrave revisors rolle som offentlighedens

tillidsrepræsentant, uanset om revisor faktisk har udført det nødvendige arbejde i henhold til lovgivningen,

og tilliden til  revisor  kan forsvinde.  Det  er  derfor  essentielt,  at  revisor  kommunikerer  omkring de udførte

ydelser  til  offentligheden,  for  at  gøre  det  klart  hvad  revisors  rolle  er  og  dermed  mindske

forventningskløften. Det er vigtigt at måden der kommunikeres på i revisionspåtegningen er klar og

forståelig, da for meget kommunikation også kan være med til at forvirre regnskabsbrugerne, og øge selve

forståelseskløften.

De danske revisorer er underlagt både Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen, når de skal afgive en

revisionspåtegning på et årsregnskab, og det er ifølge Revisorloven et krav at revisor agerer som

offentlighedens tillidsrepræsentant og udviser god revisorskik. God revisorskik bygger på flere elementer,

herunder blandt andet integritet, professionel adfærd og fornøden omhu ved udførelse af opgaver. Alle

elementer, der ligger tæt op af David Flints revisionsteori, og er kendetegnet ved at de hele tiden udvikles i

takt med at samfundet og revisorhvervet udvikles. Erklæringsbekendtgørelsen, der er udarbejdet med

afsæt  i  ISA  700,  indeholder  de  specifikke  retningslinjer,  som  revisor  er  underlagt,  når  der  afgives

erklæringer på reviderede årsregnskabet, og det er dermed Erklæringsbekendtgørelsen, som har fastlagt de

enkelte afsnit og rækkefølgen heraf i den nuværende revisionspåtegning.
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Regnskabsbrugerne har længe ydret et ønske om en ændret i revisionspåtegningen, således at

gennemsigtigheden af revisors arbejde øges. Dette har efter en lang årrække med research, udkast,

høringssvar mv. medført implementering af en ny ISA 700 standard og en ny revisionspåtegning, som skal

implementeres i Danmark i 2016. Denne standard er udarbejdet med henblik på at gøre

revisionspåtegningen mere informativ, og med forhåbning om at kunne mindske forventnings- og

forståelseskløften. I den nye revisionspåtegning er strukturen markant anderledes end i den nuværende

revisionspåtegning. Konklusionen i revisionspåtegningen er blevet fremrykket, og er nu det første afsnit

regnskabsbrugeren  vil  støde  på.  Herudover  er  der  kommet  flere  nye  afsnit,  der  skal  være  med  til  at  øge

informationsniveauet fra revisor til regnskabsbrugerne. Det betyder blandt andet, at der er indført afsnit

vedr. grundlaget for konklusionen, som skal indeholde en beskrivelse af, at revisionen er udført i

overensstemmelse med de gældende standarder, at revisor er uafhængig, og at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for konklusionen. Herudover er der kommet et afsnit vedr.

KAM og usikkerhed ved virksomhedens fortsatte drift. Afsnittet vedr. både ledelsens ansvar og revisors

ansvar er blevet uddybet og gjort mere specifikke, så regnskabsbrugeren har en mulighed for at få

tydeliggjort, hvem der har ansvaret for hvad.

Den største ændring i den nye revisionspåtegning er tilføjelsen af det nye afsnit vedr. Key Audit Matters,

der omhandler de centrale forhold i årsrapporten, som revisor har vurderet har størst betydning for

revisionen.  I  dette  afsnit  vil  det  typisk  være  forhold  i  revisionen,  som  er  påvirket  af  væsentlige  skøn,  og

dermed ofte er tilknyttet med en væsentlig risiko for usikkerhed i ledelsens vurdering, og revisor skal

kommunikere om hvert enkelt forhold under en passende underoverskrift. Afsnittet er et delelement i at

øge gennemsigtigheden af revisors arbejde, da revisor bliver tvunget til at tydeliggøre de områder i

regnskabet, som revisor har haft øget opmærksomhed på, ligesom revisor skal beskrive hvilke handlinger,

der er tilknyttet.

I forbindelse med at IAASB har udarbejdet den nye revisionspåtegning, er forslaget til indholdet blevet

sendt til høring af flere omgange. Fælles for langt de fleste høringssvar, som omfatter både revisorer og

øvrige regnskabsbrugere, er, at der er en generel positiv holdning til den nye revisionspåtegning. Alle er

enige om, at der er et behov for ændring af den nuværende revisionspåtegning, og alle mener, at den nye

revisionspåtegning bidrager til en øget informationsværdi til regnskabsbrugerne.  Dog er der i flere tilfælde

givet udtryk for en generel bekymring for hvordan KAM skal udvælges, hvor mange der skal udvælges, og

hvordan KAM skal beskrives. Der er især fokus på at beskrivelsen af KAM ikke må blive

standardformuleringer, da nytteværdien så vil falde, ligesom de er bekymrede for at variationen i
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beskrivelsen af KAM vil blive for stor, således at revisionspåtegningerne fremadrettet bliver for svære for

regnskabsbrugerne at læse og forstå.

De engelske revisorer har allerede stiftet bekendtskab til den nye revisionspåtegning, hvor de nye ISA

standarder er blevet tilpasset og implementeret i de lokale engelske revisionsstandarder. Ligheden med de

ISA standarder, som vi skal implementere i Danmark i 2016, er dog stor, hvorfor det er interessant at se på

hvordan KAM er blevet implementeret og beskrevet i de engelske revisionspåtegninger. Der er ved

analysen af de udvalgte revisionspåtegningerne forholdsvis stor forskel på hvordan KAM er blevet anvendt.

I Rolls-Royce Holdings plc., er beskrivelsen meget detaljeret og opdelingen af de enkelte KAM er anderledes

end de øvrige udvalgte selskaber i analysen. Beskrivelsen er lavet ud fra en tydelig tredelt disposition, og

der  hvor  der  er  ændringer  i  forhold  til  året  før,  har  revisor  forklaret  årsagen  til  ændringen  i  KAM.  Den

underskrivende revisor har høstet anderkendelse for udformningen af revisionspåtegning og særligt for

udarbejdelsen af afsnittet vedr. KAM, og denne revisionspåtegning vil derfor danne et godt grundlag for

udarbejdelsen af de danske revisionspåtegninger.

Jeg har herudover også analyseret fire selskaber i teleselskabsbranchen for at identificere, om der er en

begyndende standardisering på både udvælgelse og beskrivelsen af KAM. I den udvalgte population er der

nogle enkelte standardformuleringer, men udviklingen fra første til  andet år med KAM er, at der laves en

mere uddybende og målrettet beskrivelse af KAM, hvilket de danske revisorer bør tage med ved

implementeringen i Danmark. Jo mere specifik beskrivelsen er, jo mere informativ er afsnittet for

regnskabsbrugerne, dog med det forbehold at beskrivelsen ikke må være for teknisk.

I de engelske regnskaber er der nogle enkelte forhold, der går igen i de fleste revisionspåtegninger, men

både beskrivelsen i de enkelte selskaber og antallet af KAM er rimeligt varierende, hvilket betyder at

regnskabsbrugerne skal kunne læse og forholde sig til flere forskellige måder at beskrive KAM. Det kan

skabe forvirring hos nogle af regnskabsbrugerne, og dermed påvirke forståelseskløften negativt.

Jeg ser flere positive tiltag ved implementeringen af KAM i den nye revisionspåtegning, og der er også flere

elementer, som enkeltvis påvirker forventnings- og forståelseskløften positivt. I og med at revisors arbejde

bliver uddybet, mener jeg, at det har en positiv effekt på forventningskløften. Regnskabsbrugerne har

mulighed for at sammenholde deres forventninger til revisorerne med revisorernes faktiske arbejde, og

nogle misforståelser i relation til forventningerne bør kunne mindskes. Den store udfordring er dog bare, at

beskrivelsen af risiciene, beskrivelsen af revisors målrettede revisionshandlinger og den efterfølgende

beskrivelse  af  forholdet  til  tider  er  meget  teknisk,  og  der  er  en  stor  risiko  for,  at  det  vil  skabe  nye

misforståelser hos regnskabsbrugerne. Der kommer et informationsoverload, som vi risikerer at

regnskabsbrugerne misforstå, og ikke formår at sætte i den rette kontekst. Jeg mener derfor, at der er en
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større risiko for at forståelseskløften vedrørende revisionspåtegningen vil blive øget, og regnskabsbrugerne

vil komme til at stå tilbage med flere spørgsmål end tidligere, og på et overordnet niveau tror jeg derfor at

den samlede nye revisionspåtegning ikke formår at få mindsket forventnings- og forståelseskløften. Der er

nogle dele, som er blevet forbedret, men det har medført at nye problemer opstår, og sammenholdt med

det arbejde der ligger foran os med implementeringen i  Danmark, virker det som alt for ressource tungt i

forhold til den effekt, der kommer ud af implementeringen.

I forbindelse med implementeringen af den nye revisionspåtegning, er det vigtigt at de danske revisorer

bliver uddannet og får et godt kendskab til regelsættet bag den nye revisionspåtegning. Der skal

kommunikeres meget og ofte til både revisorer og regnskabsbrugerne, så begge parter opnår et så bredt

kendskab til den nye revisionspåtegning som muligt, og bliver i stand til at følge en fælles udvikling. Det er

helt essentielt for en succesfuld implementering, at det er et indgående kendskab til både formålet med og

mekanismen bag den nye revisionspåtegning. Hvis ikke revisorerne forstår den nye revisionspåtegning, så

vil regnskabsbrugerne heller ikke forstå den, og revisorerne vil ikke kunne anvende de nye redskaber på en

optimal  måde.  Det  er  FRS  –  danske  revisorer,  som  står  for  at  få  kommunikationen  om  den  nye

revisionspåtegning ud til revisorer og regnskabsbrugere, og der er allerede blevet kommunikeret en del

herom. Jeg  mener  at  der  fortsat  er  behov for  kommunikation og oplæring,  hvis  implementeringen i  2016

skal blive en succes.

Helt overordnet mener jeg, at den nye revisionspåtegning er et positivt skridt i den rigtige retning mod en

øget gennemsigtighed for revisors arbejde. Især forventningskløften mellem regnskabsbrugerne og revisor

synes  at  blive  mindre,  som  følge  af  det  øgede  informationsniveau.  Desværre  vil  det  øgede

informationsniveau med stor sandsynlighed også skabe flere misforståelser hos regnskabsbrugerne, og set

sammen med en markant ændring i strukturen, mener jeg, at forståelseskløften i relation til den nye

revisionspåtegning bliver øget. Regnskabsbrugerne bliver ramt af et informationsoverload, som kan være

svært at overskue. Den nye revisionspåtegning kommer derfor ikke i mål i forhold til den ønskede hensigt.

Den har flyttet på niveauet for kommunikationen fra revisor ved indførslen af afsnittet vedr. KAM, men det

har skabt nogle nye udfordringer, som regnskabsbrugerne kommer til  at stå overfor, og samlet set mener

jeg  derfor  ikke  at  den  nye  revisionspåtegning  kommer  til  at  have  en  positiv  effekt  på  forventnings-  og

forståelseskløften i Danmark.
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6. Perspektivering	

Indførslen af den nye revisionspåtegning har, som anført i nærværende afhandling, haft en afledt effekt på

alle øvrige selskabers revisionspåtegning. Indtil videre er Key Audit Matters kun et krav for børsnoterede

virksomheder, men det står revisorer for øvrige typer af virksomheder frit for at vælge at medtage KAM i

revisionspåtegningen.  Jeg  mener  dog,  at  det  kan  og  bør  diskuteres,  om  det  er  et  relevant  afsnit  for  alle

øvrige typer af virksomheder. Informationerne vedrørende de væsentlige forhold i regnskabet, vil måske

bidrage til at regnskabslæserne får et bedre indblik i forståelsen af virksomhedens regnskab, men for de

mindre virksomheder, er det begrænset hvor mange, der bruger regnskabet ud over banken og ledelsen, og

det  er  spørgsmålet  om  informationerne  bliver  læst  korrekt?  Et  informationsoverload  i

revisionspåtegningerne for de mindre virksomheder vil formegentlig, ligesom på de store børsnoterede

selskaber, skabe mere forvirring end de gavner.

I  denne  diskussion  er  det  desuden  også  væsentligt  at  tage  med  i  overvejelserne,  at  der  for  en  del  af

virksomhederne kun vil være nogle få risikofyldte områder, og informationen om disse områder kan i nogle

tilfælde  være  en  hjælp  til  regnskabsbrugeren,  til  at  forstå  de  enkelte  risici,  og  se  hvor  de  essentielle

områder for virksomhedens regnskab er. Omvendt er det, for de mindre virksomheder især, kun ejerne og

revisor som læser regnskabet, og banken får det udleveret ved forespørgsler på fx finansiering. Her kan

bankerne måske misbruge KAM og ud fra de anførte risici misbruge oplysningerne, således at der opnås en

dårligere finansiering end ved en almindelig blank påtegning.

Det  er  kun  tiden  der  kan  vise,  om  KAM  er  et  redskab,  som  revisorerne  vil  gøre  brug  af  i

revisionspåtegningen på andre typer af regnskaber end for de børsnoterede virksomheder, men ud fra at

det er en meget stor forandring af revisionspåtegningen, synes jeg, at det er fornuftigt at KAM indtil videre

kun er obligatorisk for børsnoterede virksomheder, og kan vælges til af øvrige virksomheder. På den måde

holdes revisionspåtegningerne så simple som muligt for de mindre virksomheder, hvilket er det både

revisorer og virksomheder typisk ønsker.

Ud over ændringerne til  den nye ISA 700 (revised) og ISA 701 er blevet vedtaget og skal implementeres i

den nye revisionspåtegning i Danmark, så er der også en hel del afledte effekter, som kommer til at påvirke

de danske revisorer og regnskabsbrugere. Den nye revisionspåtegning er målrettet og tilpasset de

børsnoterede virksomheder, men implementeringen medfører, at alle øvrige virksomheders

revisionspåtegninger også skal ændres. Herudover har den nye revisionspåtegning også medført ændringer

i  en  række  andre  ISA’er,  også  ISA’er  som  ikke  direkte  er  berør  at  ændringerne  til  den  nye

revisionspåtegning. Det gælder bl.a. ISA 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600 og 710, ligesom der er blevet
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sendt et Exposure Draft til høring vedrørende ISA 800 og 805122, som omhandler erklæringer med særlige

formål. Der ligger et kæmpe arbejde bag ved forslagene, og der kommer til at ligge et endnu større arbejde

foran, med at få de nye standarder implementeret. Både international og i den nationale lovgivning, i

vurderingsberetninger mv.. Implementeringen af både den nye revisionspåtegning og de øvrige ISA’er

kræver massive ændringer og oplysninger, og det er endnu ikke dokumenteret, at der er en væsentlig

effekt ved implementeringen. Det kommer til at koste en masse ressourcer og sager i Revisornævnet, før

der kommer helt klare retningslinjer for brugen af de nye standarder i praksis.

122 ED vedr. ISA 800 og 805
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”Delivering the value of the audit - New insightful audit reports”
PWC, januar 2015

“Analysis of Auditor Reporting on Key Audit Matters (KAM) in the UK and the Netherlands”
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, juni 2015

“Betænkning 1478: Revisorlovgivning – I internationalt perspektiv
Revisorkommisionen, 1. udgave 1. oplag, oktober 2006
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”Extended auditor’s reports - A review of experience in the first year”
FRC, marts 2015

“Auditor reporting – Momentum builds towards more informative reports”
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/pwc-auditor-reporting-momentum-builds-
june-2014.pdf

PWC, juni 2014

Undervisningsmateriale: 	

Undervisningsslides omkring forventningskløften, Kim Klarskov Jeppesen

Undervisningsslides omkring agentteori, Caroline Aggestam Pontoppidan

Årsregnskaber:	

Rolls-Royce Holdings plc. for regnskabsåret 2012, 2013 og 2014

Vodaphone Group plc. for regnskabsåret 2013, 2014 og 2015

TalkTalk Telecom Group plc. for regnskabsåret 2014 og 2015

J Sainsbury plc. for regnskabsåret 2014 og 2015

BT Group plc. for regnskabsåret 2014 og 2015 	
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8. Bilag	

1. Eksempel	 på	 revisionspåtegning	 efter	 ISA	 700	 (revised)	 inkl.	 forslag	 til	

oversættelse	
Nedenstående eksempel viser revisors erklæring på en børsnoteret virksomheds regnskab, der er
udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme for regnskaber, der givet et retvisende billede.
Markeret med udkast, da der endnu ikke er udarbejdet en endelig oversættelse. Udkastet er udarbejdet og
sendt til høring af FSR.
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2. Oversigt	over	forskel	mellem	IAASB	og	FRC	rapporteringsmodeller	
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3. Revisionspåtegning	Rolls-Royce	Holdings	plc	–	2012-2014	

Revisionspåtegning 2012:
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Revisionspåtegning 2013:
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Revisionspåtegning 2014:
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4. Oversigt	over	beskrivelse	og	fordeling	af	Key	Audit	Matters	i	2014	
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5. Oversigt	over	beskrivelse	og	fordeling	af	Key	Audit	Matters	i	2015	
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6. FRC	analyse	(United	Kingdom)	–	Typen	af	KAM	
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7. FRC	analyse	(United	Kingdom)	–	Antallet	af	KAM	
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8. FRC	analyse	(United	Kingdom)	–	Formulering	af	KAM	


