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Executive summary 

The financial crisis has resulted in a debate about what the auditors’ role is and about the purpose of the 

auditor’s report. The debate resulted in the European Commission’s proposal for a new improved 

auditor’s report in the Green Paper on audit policy in 2010 and IAASB started working on proposals for  

new standards to the auditor’s report. Standards that should provide the financial statement  users with 

more relevant information.That led to the approval of the new ISA 701 and it also led to a number of 

revisions to existing standards. The auditor shall communicate those matters that required most 

significance in the audit of the financial statements of the current period and therefore are the Key Audit 

Matters (KAM). The auditor shall take into account areas of higher assessed risk of material 

misstatement, significant management judgement, significant events or transactions that occurred during 

the period. The purpose of auditors communicating KAM is to enhance the communicative value of the 

auditor’s report by providing more transparency about the audit that was carried out. Communicating 

KAM may also assist users in understanding the entity and areas of significant management judgement 

in the financial statements.This thesis has investigated the reactions to the new standards in Denmark by 

interviewing Danish analysts. The reactions have been positive and the analysts welcome the new 

standards and the more informative auditor’s reports.  Furthermore, an interview with a Danish auditor 

at PwC, who is responsible for the implementation of KAM in PwC Denmark, and an interview with 

Novo Nordisk have been completed. In addition, we have analysed audit reports from England where a 

similar standard to the auditor’s report has been rolled out. The reactions from stakeholders have also 

been positive, referring to “sea change” in auditor reporting. 

We believe the new reports will stimulate enhanced conversations among auditors, companies, audit 

committees, stakeholders and regulators. Our expectation of the new auditor’s report is that the more 

informative reports and dialogue will demonstrate more visibly the value and relevance of audit and 

hereby reduce the expectation gap between users and the auditors. We believe that the new audit reports 

can be a game changer for stakeholders and the profession. It is a necessary step in trying to reduce the 

expectation gap. It is important that auditors are committed to producing informative and insightful 

reports that reflect the spirit of the reforms. This is extremely important to ensure that audit reports bring 

the most value to the users and to ensure that communicating KAM does not become a generic 

boilerplate. 
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1. Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 

”Revisionsbranchen er nødt til at gå offensivt ud og forklare medierne og den brede befolkning, hvad 

revisor faktisk laver, og hvilken betydning revisionen har for samfundet. Ansvaret for at bygge bro over 

forventningskløften er først og fremmest revisorernes”1 

Ovenstående citat er fra Jesper Koefoed, der som daværende adm. direktør for KPMG i 2012 udtrykte 

behov for, at revisorerne igangsatte nye tiltag, der kunne medvirke til at mindske forventningskløften 

mellem regnskabsbrugerne og revisor. Det understreges i citatet, at det først og fremmest er revisorernes 

ansvar at få mindsket forventningskløften til regnskabsbrugerne. Denne udtalelse kom i kølvandet på den 

tiltagende kritik af revisors arbejde, som var afledt af den finansielle krise og et stigende antal konkurser, 

hvilket medførte øget opmærksomhed på revisors påtegning. Revisorerne fik særligt kritik for at have 

udført et utilstrækkeligt arbejde, såfremt der var afgivet en blank2 påtegning, hvor virksomheden kort 

efter regnskabsaflæggelse går konkurs. EU-Kommissionen udsendte i 2010 en grønbog til offentlig 

høring, omkring hvordan revisorfunktionen kunne styrkes for at skabe øget finansiel stabilitet. EU-

Kommissionen undrede sig over, at en række banker, som havde store tab i perioden 2007-2009, kunne 

modtage blanke påtegninger. Endvidere blev grønbogen udgivet med et ønske om at starte en debat om, 

hvorvidt de gældende lovrammer var hensigtsmæssige og tilstrækkelige. I grønbogen havde aktører givet 

udtryk for bekymring omkring revisionens relevans under den finansielle krise, mens andre aktører havde 

vanskeligt ved at forstå, at et regnskab kan være rimeligt og formelt rigtigt på trods af, at virksomheden 

har økonomiske problemer. Disse aktører blev anset for at være uvidende om begrænsningerne i revisors 

arbejde ved den udførte revision, hvorfor det fremkalder forskellige forventninger til det arbejde, revisor 

udfører.3 

                                                 

 

1 Lokaliseret 08.06.2015 på: http://revisor.karnovgroup.dk/document/7000504212/1?versid=954-1-2013,    
2 Se forklaring under afsnit 2.3.2 
3 Lokaliseret 08.06.2015 på: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_da.pdf 

http://revisor.karnovgroup.dk/document/7000504212/1?versid=954-1-2013
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_da.pdf
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Revisorer har ofte været i mediernes søgelys som følge af den økonomiske krise og et stigende antal 

konkurser, heriblandt større omtalte sager som Memory Card, Roskilde Bank og IT Factory. Revisorerne 

for Memory Card havde afgivet en blank påtegning, hvor Højesteret efterfølgende konstaterede, at 

revisorerne havde begået grove fejl under revisionen. Alligevel undgik revisorerne et erstatningsansvar 

som følge af manglende årsagssammenhæng mellem det dårlige revisorarbejde og konkursen. Det 

manglende erstatningsansvar til revisorerne vakte anledning til spørgsmål såsom: ”Hvad vi så i grunden 

skal med revisorerne. Når revisorerne således ikke har ultimativt ansvar, jamen hvad er så revisors 

arbejde værd? Og hvad er i grunden revisorpåtegningen værd?”4 

Ovenstående kritik af revisor virker i dette tilfælde berettiget, idet revisorerne angiveligt har udført et 

utilstrækkeligt arbejde. Der er dog visse regnskabsbrugere, som anser en blank revisionspåtegning for, 

at være en blåstempling af regnskabet eller endda en købsanbefaling, som tilfældet i medierne5 med en 

investor, der havde købt aktier i Amagerbanken efter at have læst revisionspåtegningen. Det er således 

et eksempel på den forventningskløft, som revisionsbranchen er nødt til at bygge bro over, bl.a. ved at 

forbedre kommunikationen med regnskabsbrugerne. 

Kritikken af revisors arbejde og EU-Kommissionens diskussionsoplæg om, hvordan revisorerne bedst 

muligt kunne forbedre kommunikationen med regnskabsbrugerne, forventes at have medvirket til, at 

IAASB i 20146 vedtog en ny standard ISA 701 - Communicating Key Audit Matters in the independent 

Auditors’ report og ajourførte nugældende standarder for revisionspåtegningen, som alle træder i kraft 

for regnskaber med regnskabsafslutning d. 15. december 2016.  

Formålet med den nye revisionspåtegning er at gøre revisors arbejde mere gennemsigtigt og transparent 

og herved give regnskabsbrugerne oplysninger om de centrale forhold i den udførte revision, betegnet 

som Key Audit Matters (KAM). Det nye afsnit i revisionspåtegningen har været til stor debat, hvor der 

er udtrykt mange forskellige holdninger til, hvorvidt påtegningen vil skabe merværdi for 

                                                 

 

4 Lokaliseret 08.06.2015 på: http://www.business.dk/raadgivning/hoejesteret-freder-selv-daarlige-revisorer 
5 Revision og Regnskabsvæsen nr. 1 (2012): Revisorer: Byg bro over forventningskløften 
6 Lokaliseret 15.06.2015 på: http://www.iaasb.org/meetings/new-york-usa-7 

http://www.business.dk/raadgivning/hoejesteret-freder-selv-daarlige-revisorer
http://www.iaasb.org/meetings/new-york-usa-7
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regnskabsbrugerne. Denne afhandling vil forsøge at afdække og analysere dette spørgsmål og analysere, 

hvordan det kan forventes, at afsnittet om KAM vil blive præsenteret i Danmark, og hvilken betydning 

det ventes at have på forventningskløften. 

1.2 Problemformulering 

Regnskabsbrugere har på internationalt plan givet udtryk for, at den nuværende revisionspåtegning er for 

standardiseret. I dagens globale erhvervsklima med stadigt mere komplekse regnskabskrav ønsker 

regnskabsbrugerne at få flere informationer til brug i deres økonomiske beslutningstagen. 

Regnskabsbrugernes kritik af revisors arbejde og EU-Kommissionens grønbog har således været stærkt 

medvirkende til at øge presset på IAASB om at vedtage nye standarder for revisionspåtegningen. IAASB 

godkendte således ajourføringer til de nugældende standarder for revisionspåtegningen samt den nye 

standard ISA 701. Herved har IAASB forsøgt at imødekomme forslag fra EU-Kommissionen og 

regnskabsbrugernes ønske om en revisionspåtegning, der er mere informativ og transparent i forhold til 

revisors udførte arbejde.7 

Det findes derfor interessant at vurdere standardens forventede påvirkning på revisors eksterne 

rapportering, og hvorvidt standarden må forventes at imødekomme regnskabsbrugers ønske om større 

gennemsigtighed og flere informationer om den udførte revision. Hertil, hvorvidt revisors omtale af 

KAM vil kunne skabe merværdi for regnskabsbrugerne, og hvorledes revisor kan anvende sektionen om 

KAM til at mindske forventningskløften til regnskabsbrugerne.  

Afhandlingens hovedproblemstilling er derfor følgende: 

Hvordan forventes revisor at rapportere om Key Audit Matters, og vil det nye afsnit i 

revisionspåtegningen om Key Audit Matters kunne mindske forventningskløften mellem 

regnskabsbruger og revisor? 

                                                 

 

7 Lokaliseret 13.06.2015 på: http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report 

http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report
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Den nye standard ISA 701 samt ajourføringer af de eksisterende ISA’er for revisionspåtegningen er 

endnu ikke implementeret i Danmark. Derfor er påvirkningen af den nye påtegning for revisor, 

regnskabsbruger og regnskabsaflægger endnu ikke kendt i Danmark. Indholdet i de internationale 

standarder (ISA’er) anses som værende god revisorskik8 og har en klar betydning for bedømmelsen af 

revisors udførte arbejde. I Danmark har medlemmer af FSR - danske revisorer ligeledes forpligtet sig til 

at følge de internationale revisionsstandarder.9 Afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i den nye ISA, 

og hvilken betydning ISA’en har i forhold til revisors arbejde. Herudover analyseres, hvorvidt den nye 

ISA kan skabe merværdi for regnskabsbruger og medvirke til at mindske forventningskløften mellem 

regnskabsbruger og revisor. For at besvare afhandlingens hovedproblemstilling er der opstillet 

nedenstående underspørgsmål: 

 Hvorfor skal revisor afgive en revisionspåtegning? 

Der har, som nævnt i indledningen, været meget kritik af revisors arbejde og værdien af 

revisionpåtegningen, hvorfor der vil blive set nærmere på formålet med, at der er krav om 

revision, herunder at der skal afgives en revisonspåtegning.  

 Hvad er baggrunden for den nye revisionspåtegning? 

Her inddrages en analyse af IAASB’s bevæggrunde for at implementere en ny standard og 

tilvejebringelsen af standarden. Der vil her tages udgangspunkt i kritikken af revisors arbejde og 

værdien af nuværende revisionspåtegning. Herudover, hvordan den nye standard skal forsøge at 

opfylde regnskabsbrugernes ønsker til en ny påtegning, og hvilke afledte effekter den nye 

påtegning forventes at medføre. 

 Hvornår skal revisor medtage et KAM i sin revisionspåtegning, og hvilke krav foreligger 

der i standarden til revisors beskrivelse heraf? 

For at kunne besvare dette spørgsmål vil der blive foretaget en dybdegående analyse af indholdet 

i den nye standard ISA 701. Der vil blive fokuseret på hvilke definitioner, som findes i standarden, 

                                                 

 

8 Bo, Lars m.fl (2013): Revisoransvar (8 udgave), side 304 
9 Riise Johansen, Thomas m.fl (2011): Danske perspektiver på revisorer og revision, side 231. 
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hvor omfangsrig beskrivelsen skal være, og hvordan revisor skal afgøre, hvilke forhold der er 

mest centrale og derfor skal medtages i påtegningen. 

 Hvordan forventes revisor at omtale KAM, og hvilke krav stiller det til regnskabsbrugerne? 

I England har standardsætterne FRC allerede i 2013 indført ISA 700, som er grundlæggende ens 

med ISAAB’s ISA 701. Der vil her blive taget udgangspunkt i revisionspåtegninger fra England, 

hvor der vil blive analyseret hvilke forhold, der er omtalt som centrale forhold i revisionen, og 

herefter diskuteret, hvilke krav det stiller til regnskabsbrugers forståelse af revisors arbejde. Der 

vil derfor blive analyseret udvalgte revisionspåtegninger fra England for at give perspektiver til, 

hvordan implementering vil blive i Danmark, og hvordan den nye påtegning kan forventes at 

blive modtaget.  

 Hvilken betydning vil det have for værdien af revisors protokol, at de mest centrale forhold 

i revisionen (KAM) nu offentliggøres i påtegningen? 

Der vil foreligge en analyse af sammenhængen mellem revisors protokol og afsnittet om KAM  i 

påtegningen. Det vil blive analyseret, hvilke forhold revisor ofte vil vælge, at medtage fra 

revisionsprotokollen, og det vil blive diskuteret, om revisionsprotokollen stadig har et 

eksistensgrundlag efter implementeringen af det nye afsnit om KAM i revisionspåtegningen.  

 Hvilke fordele og ulemper medfører den nye revisionspåtegning, og vil den skabe 

merværdi?  

Det vil blive analyseret og diskuteret, hvilke fordele og ulemper der efter vores vurdering er mest 

signifikante ved den nye påtegning på baggrund af vores teori samt alt vores indsamlede empiri. 

Herudover, hvilken effekt påtegningen forventes at have, og hvordan revisor i Danmark bedst 

muligt kan anvende afsnittet om KAM til at skabe merværdi. 

1.3 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig særligt til de berørte parter af den nye revisionspåtegning, herunder 

bestyrelse og revisionsudvalg, revisor og regnskabsbrugere.  

Forestående afhandling har til formål at give revisor, regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere en 

forståelse for, hvilken betydning den nye standard forventes at have for alle parter. Det vil blive 

analyseret, hvilke forhold revisor skal medtage i sin omtale af KAM, og hvordan revisor bedst muligt 



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 12 af 207 

 

kan forsøge at anvende det nye afsnit i revisionspåtegningen til at mindske forventningskløften med 

regnskabsbrugerne. Endvidere vil det blive analyseret, hvilke afledte effekter den nye standard forventes 

at have.  

1.4 Afgrænsning  

For at fastsætte rammerne for nærværende afhandling er der foretaget en række afgrænsninger for at 

behandle problemformuleringen i dybden. 

Afhandlingen afgrænses fra at omfatte mindre virksomheder og have fokus på danske børsnoterede 

virksomheder og den gældende lovgivning forbundet hermed. Denne afgrænsning foretages, idet revisors 

rapportering om KAM i henhold til ISA 701, afsnit 5, kun omfatter børsnoterede virksomheder samt 

øvrige omstændigheder, hvor revisor vurderer det nødvendigt. Herudover vil EU-Kommissionens 

forordning, som er gældende for PIE-virksomheder, herunder børsnoterede virksomheder, ligeledes have 

indvirkning på, hvilke virksomheder der er omfattet af KAM i Danmark.  Som følge heraf vil der kort 

blive redegjort for virksomheder, der er omfattet af PIE-begrebet i Danmark. 

Afhandlingen vil inddrage den engelske FRC-standard ISA 700. FRC’s standard inddrages til 

perspektivering af IAASB’s nye standard ISA 701. FRC er ikke den eneste organisation, der har udgivet 

en lignende standard for revisionspåtegningen, idet der i Holland og USA også er indført nye standarder 

for revisionspåtegningen. IAASB henviser dog til FRC’s standard i forbindelse med udgivelsen af ISA 

701, hvilket har været medvirkende til denne afgrænsning. 

Revisionsprotokollen vil blive gennemgået som en del af revisors rapportering. Der vil blive redegjort 

for krav og indhold til revisionsprotokollen men afgrænses fra en udvidet gennemgang og beskrivelse af 

indholdet i de forskellige revisionsprotokollater, der findes. Der vil primært blive fokuseret på områder 

i revisionsprotokollen, herunder oplysninger om de centrale forhold i revisionen, som har relevans i 

forhold til ISA 701. 

Afhandlingen afgrænses til kun at analysere høringssvar fra danske respondenter. Dermed afgrænses 

afhandlingen fra at se på alle de øvrige høringssvar, der har været med til at forme den endelige standard. 
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1.5 Begrebsfastsættelse 

IAASB’s nye standard: ISA 701 - Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s 

Report10. Standarden er endnu ikke oversat til dansk, hvorfor der ikke foreligger en dansk titel til 

standarden. Der tages derfor i afhandlingen udgangspunkt i IAASB’s udgivne titel. Den nye standard vil 

i afhandlingen blive refereret til som den nye standard, ISA 701 eller IAASB’s standard. 

FRC’s standard: ISA 700 (UK and Ireland) - International Standard on Auditing (UK and Ireland) 700: 

The independent auditors’ report on financial statements.11 FRC’s standard blev implementeret i 

England i 2013 og er grundlæggende identisk med IAASB’s ISA 701. FRC’s standard er gældende for 

UK og Irland. Der vil i afhandlingen blive refereret til standarden med FRC’s standard eller FRC’s 

standard ISA 700. 

EU’s forordning for revision: EU-Kommissionens forordning for revision af virksomheder med offentlig 

interessse, også kaldet PIE- (Public Interest Entities) virksomheder. EU-forordningen er vedtaget med 

ikrafttrædelse for revison af regnskaber med regnskabsår fra den 17. juli 2016. Der henvises til 

Commission Decision 2005/909/EC (the Regulation).12 EU’s forordning for revision vil i forbindelse 

med afhandlingen blive refereret til som EU-forordningen, forordningen og EU-Kommissionens 

forordning. 

1.6 Metode 

Kapitlet om metode har til formål at give læser et indblik i afhandlingens struktur og opbygning, herunder 

hvilken metode der er anvendt for at kunne besvare afhandlingens problemformulering. Metodekapitlet 

skal ligeledes sikre en korrekt og nøjagtig kombination af fremgangsmetoder til indsamling, analyse og 

tolkning af data til besvarelsen. 

                                                 

 

10 Lokaliseret 15.06.2015 på: https://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-new-and-

revised-auditor-reporting-stan 
11 Lokaliseret 22.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-

and-Ireland)-700-(Revised)-File.pdf 
12 Lokaliseret 16.06.2015 på http://ec.europa.eu/finance/auditing/docs/reform/140903-questions-answers_en.pdf 

https://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-new-and-revised-auditor-reporting-stan
https://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-new-and-revised-auditor-reporting-stan
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-and-Ireland)-700-(Revised)-File.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-and-Ireland)-700-(Revised)-File.pdf
http://ec.europa.eu/finance/auditing/docs/reform/140903-questions-answers_en.pdf
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1.6.1 Dataindsamling 

Afhandlingen tager udgangspunkt i standarden ISA 701, hvor det ønskes undersøgt, hvordan det 

forventes, at danske revisor vil rapportere om ISA 701, og hvordan det kan forventes at blive modtaget 

af regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere.   

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i den induktive metode, idet afhandlingen tager udgangspunkt i en 

ny standard, hvortil der indhentes holdninger fra tre parter med ønsket om at skabe en generel holdning 

til standarden. Herved vil det være muligt at inddrage empirien til at vurdere, hvorvidt KAM vil give 

merværdi i den nye påtegning. Der vil igennem hele afhandlingen blive fokuseret på at forholde sig 

kritisk til teorier og de data, der indsamles.  

Hertil vil der blive udarbejdet en opinionsundersøgelse13 i forhold til regnskabsbrugernes holdning til 

den nye revisionspåtegning. I undersøgelsen bliver der taget udgangspunkt i danske aktieanalytikere for 

C20-selskaberne. Endvidere vil der blive foretaget interview af en dansk revisor og en engelsk revisor, 

idet begge personer er ansvarlige for implementeringen af KAM for PwC i henholdsvis Danmark og UK. 

Herudover vil der blive foretaget et interview med Novo Nordisk, som er eneste danske virksomhed, der 

har afgivet høringssvar til udkastet Exposure Draft til den nye standard. 

Forestående afhandling tager udgangspunkt i standardens tilvejebringelse over et tidsforløb, hvorfor der 

således anvendes et dynamisk undersøgelsesdesign.13 Besvarelsen af afhandlingen vil ske på baggrund 

af en kombination af primær og sekundær empiri.  

1.6.1.1 Primær empiri 

Der indhentes primære data ved en spørgeskemaundersøgelse og interviews med enkeltpersoner. Den 

primære empiri vil bestå af dataindsamling, herunder kvalitativ metode ved benyttelse af 

semistrukturerede interviews af danske respondenter samt en opinionsundersøgelse af danske 

aktieanalytikeres holdning til den nye standard, hvilket vil blive indsamlet ved brug af et standardiseret 

                                                 

 

13 Andersen, Ib (2013): Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 101 
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spørgeskema. Der vil blive foretaget et standardiseret interview med den engelske revisor, idet den 

engelske revisor benyttes som informant i forhold til implementering af den nye påtegning, og analyse 

af  reaktionerne fra regnskabsbruger, regnskabsaflægger og revisor i England. 

Interviews vil blive foretaget igennem usystematiske kontrollerede undersøgelser, hvortil der 

forekommer en vis kontrol, idet der stilles på forhånd udvalgte spørgsmål. De tre danske 

undersøgelsesenheder, regnskabsbruger, regnskabsaflægger og revisor - vil blive udsat for en tilsigtet 

stimuluspåvirkning14, hvilket betyder, at der affødes en reaktion hos enhederne i forbindelse med at søge 

svar til at kunne besvare afhandlingens problemformulering. Der vil blive foretaget et åbent, informativt 

og personligt interview ved dataindsamling fra dansk revisor og regnskabsaflægger.15 Der vil være tale 

om et interview, som er mere åbent og uden en spørgeramme, hvilket giver mulighed for dialog uden for 

de planlagte spørgsmål, såfremt den interviewede fortæller noget nyttigt for undersøgelsen. 

Dataindsamlingen af regnskabsbrugernes mening vil ske ved besvarelse af et spørgeskema. Ved at 

udvælge aktieanalytikere for nogle af Danmarks største virksomheder anses der, at være tilstrækkelig 

inferens til at udtrykke den generelle holdning hos aktieanalytikere i Danmark.16 Der vil blive foretaget 

standardiserede postspørgeskemaundersøgelse17, hvor alle aktieanalytikere får stillet standardiserede 

spørgsmål i samme rækkefølge. Der vil blive stillet spørgsmål, som er direkte og både åbne og lukkede 

for derved at give respondanterne mulighed for at afgive deres meninger. Dette giver grundlag for, at der 

kan foretages en statisktisk analyse af de standardiserede spørgsmål og analyse af de åbne spørgsmål, 

som giver mulighed for frie besvarelser.  

1.6.1.2 Sekundær empiri 

I forhold til afhandlingens teoretiske og analyserende del vil der blive benyttet allerede eksisterende 

oplysninger, dvs. sekundær data14. Den sekundære empiri i afhandlingen består af kvalitativt offentligt 

tilgængeligt materiale fra ISA’er, artikler, bøger, rapporter og tidsskrifter. Herudover er der anvendt 

                                                 

 

14 Andersen, Ib (2013): Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 137 
15 Andersen, Ib (2013): Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 152 
16 Andersen, Ib (2013): Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 151 
17 Andersen, Ib (2013) Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 159 
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procesdata18 i form af FSR’s og IAASB’s artikler for at få belyst løbende aktiviteter i samfundet og 

organisationer i forhold til afhandlingens problemstilling. Der benyttes registerdata18 i form af udgivne 

årsrapporter fra England, mens der indledningsvist er benyttet forskningsdata i forhold til at se på, hvorfor 

der var et behov for en ny revisionspåtegning.  

1.6.2 Kildekritik 

Ved dataindsamlingen er der taget kritisk stilling til de søgninger, der er foretaget efter sekundær empiri. 

Der er fokuseret på at benytte lovgivninger, internationale reguleringer, artikler og rapporter fra 

anerkendte organisationer inden for revision, såsom FSR, IFAC og FRC, der vurderes at have en høj 

troværdighed. Under indsamlingen af data er der fokuseret på at bevare en objektiv holdning til de fundne 

kilder, hvilket skal sikre en neutral og ikke forudindtaget holdning til den nye revisionspåtegning. Der 

vil i afhandlingen blive refereret til engelske citater, idet der anvendes materiale fra internationale kilder, 

herunder standarder m.v. Herved mistes der ikke nuancer ved en eventuel oversættelse. Derudover 

anvendes faglitteratur, som er benyttet i undervisningen på cand.merc.aud.-studiet ved Copenhagen 

Business School, som vurderes at være pålidelig. 

De relevante data er fundet ved søgning på hjemmesider for relevante myndigheder, revisionsfirmaer, 

organisationer, søgedatabaser og CBS’ bibliotek. For at sikre validiteten19 i den sekundære data er den 

eksterne data indsamlet fra flere forskellige kilder, hvilket ligeledes sikrer en mere nuanceret synsvinkel 

til besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

 

1.6.3 Disposition 

1.6.3.1 Kapitel 2 

Afhandlingen tager indledningsvist udgangspunkt i relevant revisionsteori til at forklare revisors rolle i 

samfundet og herudover, hvordan revisor planlægger sin revision og den forventningskløft, som 

                                                 

 

18 Andersen, Ib (2013): Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 144 
19 Andersen, Ib (2013): Den skinbarlige virkelighed (5.udgave), side 84 
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eksisterer mellem regnskabsbruger og revisor. Dernæst vil afhandlingen klarlægge den lovgivning, som 

revisor er underlagt i dag, og hvilke ISA-standarder revisor skal overholde ved afgivelsen af sin 

revisionspåtegning. Afslutningsvist i kapitlet vil den nye standard ISA 701 blive præsenteret, og ISA 540 

om regnskabsmæssige skøn vil blive gennemgået, idet regnskabsmæssige skøn ofte vil blive omtalt i 

forbindelse med revisors rapportering om KAM. 

1.6.3.2 Kapitel 3 

Dette kapital vil indledningsvist behandle den historiske baggrund for den nye standard og 

tilvejebringelsen fra IAASB’s udkast til en ny standard. Indkomne høringsforslag fra danske 

regnskabsbrugere, revisor og regnskabsaflægger til udkastet vil blive analyseret og diskuteret i forhold 

til den godkendte standard.  

1.6.3.3 Kapitel 4 

Kapitlet vil behandle FRC’s standard i UK og Irland, som grundlæggende er identisk med IAASB’s nye 

standard. Der vil blive redegjort for indholdet i FRC’s standard og den vil blive sammenholdt med 

IAASB’s standard. Reaktionen fra omverdenen vil blive undersøgt ved en gennemgang af udsendte 

rapporter samt et gennemført interview med revisor Jamie Shannon, som er ansvarlig for implementering 

af det nye afsnit i påtegningen for PwC UK. 

1.6.3.4 Kapitel 5 

Engelske revisionspåtegninger, som er afgivet efter FRC’s standard, vil blive analyseret. Det vil blive 

analyset, hvordan revisorer i England har omtalt de centrale forhold i revisionen, og hvordan dette 

stemmer overens med IAASB’s nye standard og høringssvarene fra interessenterne ved sammenholdelse 

af revisorernes præsentation af de centrale forhold efter FRC’s standard ISA 700 i forhold til IAASB’s 

standard ISA 701. Dette giver mulighed for at foretage en perspektivering til, hvordan man kan forvente, 

at revisionspåtegningen vil komme til at se ud i Danmark, og hvilke forhold der kan forventes at blive 

rapporteret som KAM. 

1.6.3.5 Kapitel 6 

Dette kapitel vil omfatte revisors omtale af KAM i Danmark. Der vil blive foretaget analyse af 

regnskabsbrugernes holdning til den nye revisionspåtegning, hvor der er udsendt spørgeskema til danske 

C20-analytikere. Herudover vil der blive inddraget et interview med revisor Lars Engelund, ansvarlig for 
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implementering af KAM i PwC Danmark, for at få et indblik i revisors forventninger til den nye 

påtegning og implementering heraf. Yderligere er der foretaget interview med Novo Nordisk, idet 

selskabet var den eneste danske regnskabsaflægger, der indsendte høringssvar til det nye afsnit i 

revisionspåtegningen.  

1.6.3.6 Kapitel 7 

Afslutningsvist vil det på baggrund af den gennemgåede teori og indsamlede empiri, blive præsenteret, 

hvordan vi forventer, at KAM vil blive præsenteret i Danmark og hvilke forhold, der kan forventes at 

blive medtaget. Herudover hvilken betydning det nye afsnit får for revisionsprotokollen, og hvilke afledte 

effekter den nye påtegning kan forventes at medføre. 
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1.6.4 Afhandlingens struktur 

Figur 1: Afhandlingens struktur 
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2 Den teoretiske ramme 

Afhandlingen vil først tage udgangspunkt i relevant revisionsteori, hvor der inddrages teori, som skal 

understøtte formålet med revisors arbejde og den udførte revision. Revisionsteorien vil belyse revisors 

rolle i samfundet, og hvordan revisor skal håndtere og identificere risici for en virksomhed og herved 

planlægge revisionshandlinger, som skal sikre, at revisor opnår tilstrækkeligt revisionsbevis til  

afslutningsvist at afgive en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed. 

2.1 Revisionsteori 

I dette afsnit vil afhandlingen tage udgangspunkt i principal-agent-teorien, forventningskløften og 

revisionsrisikomodellen. De tre teorier skal belyse revisors rolle i samfundet, hvilke forventninger der 

kan være til revisor, og hvilket ansvar revisor har i forbindelse med afgivelse af konklusion på et 

årsregnskab.  

2.1.1 Principal-agent-teorien 

Agent-principal-forholdet er defineret som en relation mellem en person (principalen), som antager en 

anden person (agenten) til at udføre en service eller et arbejde på vegne af principalen.20 Denne teori er 

inddraget for at belyse, hvordan interessekonflikter mellem agenten (ledelsen) og principalen (ejerne) 

kan medvirke til, at der opstår en højere risiko for fejlinformation i regnskabet, som kan afhjælpes ved 

at indsætte en udefrakommende agent i form af en revisor. Der vil således blive redegjort for revisors 

rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant til sikring af korrekt finansiel rapportering til 

regnskabsbrugerne, samt revisors rolle som kontrolinstans for ejerne til at sikre, at ledelsen handler i 

ejernes interesse. 

2.1.1.1 Ejerne over for ledelsen 

Den samfundsmæssige udvikling med stordrifts- og specialiseringsfordele har medført, at beslutninger 

og handlinger ofte er decentraliseret til andre end dem, der ejer virksomheden. Virksomhedsejerne 

overdrager mere og mere ansvar for økonomiske beslutninger til virksomhedens ledelse. Hermed kan der 

                                                 

 

20 Rolf Elm-Larsen, Forvaltningsrevision (2013): Begreb, teori og proces (3 udgave), side 185. 
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opstå en naturlig frygt for, at ledelsen ikke varetager ejernes interesse, men derimod ledelsens egne 

interesser.  

Det er ledelsen, som varetager den daglige drift af virksomheden, hvorfor ledelsen ligger inde med 

betydelig mere information om virksomheden end ejerne. Denne forskel i information mellem ledelsen 

og ejerne betegnes som asymmetrisk information.21 Den asymmetriske information kan give 

problemstillinger, idet ledelsen kan anvende den asymmetriske viden til at disponere efter egne 

interesser, uden at ejerne vil være i stand til at opdage det.  

I økonomisk teori har denne adfærd fået betegnelsen moral hazard.21 Ejerne kan udvikle 

styringssystemer eller incitamentsordninger i et forsøg på at sikre sig, at ledelsen handler i 

overensstemmelse med ejernes interesse.22  

2.1.1.2 Styringssystemer 

Styringssystemer omfatter måder, hvorpå principalen kan opsætte kontroller eller overvåge ledelsens 

arbejde. Det kan eksempelvis være kontroller, som sikrer funktionsadskillelse, eller månedlige 

rapporteringer, som principalen skal gennemgå for at sikre, at der ikke forekommer usædvanlige 

fluktuationer i ledelsens rapportering. Den anden metode er at foretage en kraftig overvågning, hvilket 

kan medføre, at ledelsen føler sig chikaneret, hvilket kan risikere at skade samarbejdet mellem ejer og 

ledelse. Styringssystemernes implementering, vedligeholdelse og styring kan være meget 

omkostningskrævende, hvis kontrollerne skal være effektive.  

2.1.1.3 Incitamentsordninger 

Incitamenter kan være af materiel eller immateriel karakter. Materielle incitamenter omfatter 

økonomiske gevinster, hvorimod immaterielle incitamenter omfatter forfremmelse og udsigt til en højere 

stilling. 

                                                 

 

21 Rolf Elm-Larsen, Forvaltningsrevision (2013): Begreb, teori og proces (3 udgave), side 187. 
22 Rolf Elm-Larsen, Forvaltningsrevision (2013): Begreb, teori og proces, (3 udgave), side 186. 
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Incitamentsordninger er ofte en del af ledelsens lønpakke i form af bonus, provision eller tantiemer. En 

sådan ordning kan skabe interessekonflikter, idet ledelsen kan have et øget interesse i at påvirke 

regnskabsaflæggelsen og regnskabsmæssige skøn, såfremt en del af aflønningen baseres på, hvorvidt 

ledelsen har opfyldt opstillede bonusmål, f.eks. særlige nøgletal eller salgstal.  

Informationsgabet giver ledelsen mulighed for at disponere i modstrid med ejernes interesse, uden at 

ejerne har mulighed for at opdage dette. Det medfører således et behov for ejerne om at kunne kontrollere 

og overvåge ledelsens adfærd. Revisor kan derfor ansættes som en agent, der skal sikre varetagelsen af 

ejernes interesser, som i dette tilfælde er at kontrollere ledelsens handlinger og reducere risikoen for at 

have ledelsen ansat. Ejerne kan herved kompensere for den manglende kontrol ved at få en revisor til at 

revidere regnskabet og sikre, at den finansielle rapportering fra ledelse til ejer er foretaget korrekt med 

de rette informationer.  

2.1.1.4 Principal-agent-teorien 

I forhold til den mulige opståede interessekonflikt mellem ejer og ledelse er det relevant at inddrage 

principal-agent-teorien med to agenter. Ejerne ansætter ledelsen til at genere et cash-flow til 

virksomheden og samtidig en revisor til at kontrollere, at cash-flowet i virksomheden er rapporteret 

korrekt. Ledelsen vil ofte have en kontrakt, som giver andel af virksomhedens overskud, hvorimod 

revisors aflønning altid skal være ubunden af virksomhedens regnskabsmæssige resultat for at sikre 

revisors uafhængighed, hvilket uddybes i afsnit 2.2.3.  

Ifølge principal-agent-teorien har ejerne ansat ledelsen til at styre virksomheden og handle i 

overensstemmelse med ejernes interesse. Det er ledelsens opgave at styre virksomheden, foretage 

afrapportering samt regnskabsaflæggelse. Ejernes behov består i at kontrollere, at ledelsen forsvarligt 

forvalter de økonomiske ressourcer, som er blevet overdraget. Revisor bliver valgt af ejerne på 

generalforsamlingen. Revisor indsættes derfor som en agent, hvis formål er at revidere regnskabet og 

samtidig hermed kontrollere, at ledelsens rapportering til ejerne er foretaget korrekt. Revisor kan således 

fungere som en kontrolinstans for principalen (ejerne), der kan medvirke til at sikre, at agenten (ledelsen) 

handler i overensstemmelse med principalens interesser. 
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Figur 2: Den danske model for toleddet ledelsesstruktur for en børsnoteret virksomhed 

 

Kilde: Institut for Regnskab og Revision: Revision, CMA, materialesamling (2013/2014), side 70 samt egen tilvirkning  

Revisor skal som nævnt agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor en revision af et 

årsregnskab har til formål at tilfredsstille flere regnskabsbrugere, og ikke blot ejerne. Revisor skal sikre, 

at regnskabet er retvisende og aflagt i overensstemmelse med den gældende regulering, således at 

regnskabsbrugere kan basere deres økonomiske beslutninger på et korrekt grundlag. Det er i denne 

sammenhæng relevant at inddrage forventningskløften for at belyse, hvilke typer af forventningskløfter 

der kan eksistere mellem regnskabsbruger og revisor.  

2.1.2 Forventningskløften 

Begrebet forventningskløft er et udtryk for en uoverensstemmelse mellem, hvad offentligheden 

forventer, at revisor udfører i sin revision, og hvad revisor skal udføre for at leve op til god revisorskik.23 

Den internationale betegnelse for forventningskløften kaldes Expectation gap. Forventningskløftens 

historie strækker sig helt tilbage til 1900-tallet, hvor man først begyndte at foretage revision af 

                                                 

 

23 Bøg, Kjeld Chr., Kiertzner, Lars (2015): Professionsetik for revisorer, (1 udgave, 4 oplæg), s. 14 
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virksomheder. Der har i tidens løb været mange forskellige definitioner af begrebet forventningskløften. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i Brenda Porters definition af forventningskløften:  

2.1.2.1 Brenda Porters forventningskløft 

”The audit expectation – performance Gap is the gap between society’s expectations, of auditors and 

auditors’ performance as perceived by society”24  

Forventningskløften defineres som værende forskellen mellem samfundets forventninger til revisors 

arbejde, og revisors præstation vurderet af samfundet. For at forklare definitionen har Brenda Porter 

anvendt to væsentlige komponenter, som er henholdsvis en præstationskløft og en rimelighedskløft som 

illustreret i nedenstående figur: 

Figur 3: Komponenter i forventningskløften 

 

Kilde: Bøg, Kjeld Chr., Kiertzner, Lars (2015): Professionsetik for revisorer, (1 udgave, 4 oplæg), s. 15  

2.1.2.2 Præstationskløften 

Præstationskløften kan opdeles i to komponenter, som er henholdsvis mangelfuldt arbejde og mangelfuld 

regulering. 

1. Mangelfuldt arbejde omfatter forskellen mellem, hvad der kræves af revisor, og hvordan samfundet 

har vurderet revisors præstation. Der kan således være mangler i revisors arbejde, som gør, at 

                                                 

 

24 Brenda Porter (1993): An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap 
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samfundet ud fra gældende lovgivning og standarder vurderer, at revisor ikke har gjort et 

tilfredsstillende arbejde.  

2. Mangelfuld regulering omhandler forskellen mellem, hvad regnskabsbrugerne med rimelighed kan 

forvente af revisor, og hvad lovgivningen og standarder faktisk kræver af revisor. Revisor kan således 

udføre et tilfredsstillende arbejde i henhold til gældende lovgivning og standarder, men hvis kravene 

til revisor ikke er tilfredsstillende i forhold til de forventninger, som regnskabsbrugere med 

rimelighed kan forvente, så er der tale om en utilstrækkelig regulering.25  

2.1.2.3 Rimelighedskløften 

Rimelighedskløften handler om uoverensstemmelse mellem samfundets forventninger til revisors 

arbejde, og hvad der er rimeligt at forvente. En revision skal være omkostningseffektiv25 og revisor 

afgiver kun høj grad af sikkerhed, hvorfor revisor ikke gennemgår samtlige transaktioner. Såfremt noget 

går galt, er det imidlertid ofte offentlighedens urimelige opfattelse, at revisor burde have afsløret et 

forhold, som ofte kan tilskrives, at der revideres med stikprøver i overensstemmelse med gældende 

standarder.25 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og for at kunne opretholde tilliden til revisors arbejde, er 

det vigtigt, at offentligheden har viden om det arbejde, som revisor udfører. Såfremt offentlighedens 

forventninger til revisor er urimelige, vil det undergrave revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Det kunne eksempelvis være regnskabsbrugere, som har en urimelig forventning om, 

at en blank påtegning er en garanti fra revisor om, at regnskabet ikke indeholder væsentlige 

fejlinformationer. Revisor gennemgår som nævnt ikke samtlige transaktioner og vil have vanskeligt ved 

at opdage besvigelser, hvorfor revisor aldrig vil være i stand til at udstede en garanti på et regnskab. Det 

er derfor essentielt, at revisor forsøger at indgå i dialog med væsentlige regnskabsbrugere, heriblandt 

aktionærere, kreditgivere og det offentlige for at skabe bedre forståelse for det arbejde, som revisor 

udfører.  

                                                 

 

25 Bøg, Kjeld Chr., Kiertzner, Lars (2015): Professionsetik for revisorer, (1 udgave, 4 oplæg), s. 15 
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For at belyse risikoen omkring revisors arbejde er det relevant at inddrage revisionsrisikomodellen. 

Modellen inddrages til at forklare, hvordan revisor skal identificere risici for virksomheden, og hvordan 

revisor skal planlægge revisionshandlinger, som sikrer, at revisionsrisikoen holdes på et acceptabelt 

niveau.  

2.1.3 Revisionsrisikomodellen 

Revisionsrisikomodellen var tidligere grundlaget for revisionsprocessen inden vedtagelsen af 

revisionsprocesstandarderne, som i dag behandles under ISA 200. Selvom modellen i et vist omfang er 

erstattet af den nuværende ISA 200, anvendes revisionsrisikomodellen fortsat i høj grad som en del af 

revisionsprocessen og revisors risikovurdering.26 Revisionsrisikomodellen giver udtryk for 

revisionsrisikoen, dvs. risikoen for, at revisor afgiver en fejlkonklusion på et regnskab, som indeholder 

væsentlige fejlinformation.27 

2.1.3.1 Revisionsrisiko 

Revisionsrisikoen består af tre komponenter, som er henholdsvis den iboende risiko, kontrolrisiko og 

opdagelsesrisikoen.27 Revisionsrisikomodellen er illustreret i nedenstående figur: 

Figur 4: Revisionsrisikomodellen 

 

Kilde: Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 153 med egen 

tilvirkning 

Revisor skal i henhold til ISA 315 afsnit 25 identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation 

på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger. 

                                                 

 

26 Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 153 
27 ISA 200, afsnit 13c 

Revisionsrisiko Iboende risiko Kontrol risiko Opdagelses risiko

Klientrisiko



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 27 af 207 

 

Revisor skal i forbindelse med risikovurderingen fastlægge, hvorvidt de identificerede risici er betydelige 

risici. Herved menes, at der er en høj grad af sandsynlighed for, at disse risici resulterer i væsentlige fejl 

i regnskabet. Revisor skal identificere relevante revisionsmål pr. regnskabspost, og der skal planlægges 

revisionshandlinger til at imødegå risikoen pr. revisionsmål pr. regnskabspost. Risiciene for væsentlige 

fejlinformationer består af den iboende risiko og kontrolrisiko, også kaldet klientrisikoen.28 

2.1.3.2 Klientrisiko 

Klientrisikoen består af den iboende risiko og kontrolrisikoen og er et udtryk for klientens egen risiko, 

som er upåvirkelig af revisors handlinger. Såfremt revisor har vurderet en høj klientrisiko, så skal revisor 

udføre flere revisionshandlinger og derved nedbringe opdagelsesrisiko.  

 Den iboende risiko: Risikoen for, at fejl opstår i en regnskabspost eller transaktionstype uden 

hensyn til interne kontrolforanstaltninger29. Den iboende risiko er defineret i ISA 200, afsnit 29 

og vurderes på baggrund af regnskabsposternes art og kompleksitet uden hensyntagen til interne 

kontrolforanstaltninger. En høj iboende risiko vil eksempelvis forekomme ved komplekse 

beregninger eller for konti, som er sammensat af beløb, som er påvirket af regnskabsmæssige 

skøn.  

 Kontrolrisiko: Risikoen for, at fejl ikke forhindres eller rettes i det interne kontrolsystem. 

Kontrolrisiko er defineret i ISA 200, afsnit 29 og tilsigter, at revisor skal vurdere effektiviteten 

hos den daglige ledelses udformning, implementering og opretholdelse af virksomhedens interne 

kontroller. 

Revisor skal på baggrund af en vurdering af den iboende risiko og kontrolrisikoen vurdere den 

tilbageværende risiko for, at regnskabet indeholder væsentlige fejl, hvilket kaldes opdagelsesrisikoen. 

                                                 

 

28 Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 152 
29 Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 153 
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2.1.3.3 Opdagelsesrisiko 

Opdagelsesrisikoen betegnes som risikoen for, at revisors substanshandlinger ikke vil afdække opståede 

fejl, som hver for sig eller sammenlagt er væsentlige. Opdagelsesrisikoen defineres i ISA 200 og 

udtrykker risikoen for, at revisor ikke får afdækket væsentlige fejl igennem sine revisionshandlinger. 

Revisor skal således udføre flere revisionshandlinger og mindske opdagelsesrisikoen for at reducere den 

samlede revisionsrisiko, såfremt det vurderes, at der er en høj klientrisiko.30 

For at mindske opdagelsesrisikoen kan revisor udføre flere substanshandlinger, hvilket kan omfatte to 

typer af handlinger:  

1. Substansanalytisk revision omfatter revisionshandlinger, hvor virksomhedens årsregnskab 

underkastes regnskabsanalytiske undersøgelser, herunder analyse af regnskabssammenhænge og 

talmæssige sammenhænge. Der kan foretages analyser af total-, gruppe- og enkeltstørrelser i 

regnskabet med tilsvarende forhold i regnskaber for tidligere perioder. Herudover kan der 

foretages sammenligninger mellem årsregnskabets aktualtal og budgettal, samt branchetal af 

forskellige art31.  

 

2. Detailrevision indebærer, at de registrerede tal og bilagsmateriale, i hele eller dele af det 

posterings- eller optællingsmæssige grundlag for årsregnskabet, kontrolleres detaljeret. 

Detailrevision vil typisk indebære revisionshandlinger såsom optællinger, afstemninger, 

bilagsrevision og stikprøverevision.32 

Opdagelsesrisikoen vil altid være en residual af den iboende risiko og kontrolrisikoen i 

revisionsrisikomodellen. Det betyder f.eks., at hvis der ikke er etableret interne kontroller, så er der ingen 

kontrolrisiko, dvs. ingen risiko for, at kontrollen svigter eller mulighed for, at fejl i den iboende risiko 

                                                 

 

30 Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 152 
31 Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 221 
32 Sudan Sumit, m.fl. (2014): Revision i praksis – planlægning, udførelse, konklusion (1 udgave, 3 oplæg), side 239 
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vil blive fanget af de interne kontroller. Opdagelsesrisikoen bliver som følge heraf større, og der skal 

således udføres mere substansrevision, for at revisor kan afgive erklæring med høj grad af sikkerhed. 

Revisor erklærer sig med høj grad af sikkerhed, når revisor afgiver sin erklæring på den udførte revision. 

Betegnelsen høj grad af sikkerhed betragtes som værende en konklusion, der med 90-95 %33 sikkerhed 

er uden væsentlig fejlinformation34. Revisor kan herved anvende revisionsrisikomodellen til at vurdere, 

hvor mange revisionshandlinger, der skal udføres. I revisionsplanlægningen opnår revisor forståelse for 

virksomheden, dens omgivelser og interne kontrolmiljø. Revisor skal herved identificere virksomhedens 

risici, og hvorledes virksomhedens kontroller kan reducere risikoen for fejl. Revisor skal derfor vurdere 

virksomhedens forretningsgange, funktionsadskillelse og interne kontroller. Ved gennemgang heraf skal 

revisor med sin professionelle skepsis foretage en vurdering af hvor høj klientrisiko, der forekommer i 

virksomheden. Som beskrevet forventes det, at en revisionspåtegning giver 90-95 % sikkerhed for, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, hvorfor der således kun må være en revisionsrisiko 

på 5-10 %. Såfremt der er tale om en virksomhed, som ikke har implementeret nogen kontroller, skal 

revisor foretage substanshandlinger, som sikrer, at der opnås tilstrækkeligt revisionsbevis, som gør det 

muligt for revisor at afgive sin revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation.35 Det ses primært hos mindre virksomheder, hvor der er et mindre 

antal ansatte, og hvor revisor ofte har mulighed for at vende størstedelen af virksomhedens  bilag, da 

aktiviteten ligeledes er begrænset. Revisor skal derfor vurdere størrelsen og kompleksiteten af 

virksomheden for at vurdere klientrisikoen og hvilke revisionshandlinger, der skal udføres. 

Revisionsrisikomodellen kan således anvendes til at identificere og vurdere klientens risici, og hvilke 

handlinger, som revisor skal udføre for at sikre, at revisionsrisikoen er på et acceptabelt lavt niveau. 

Revisor kan herved afgive en konklusion uden forbehold med høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlige fejlinformation. 

                                                 

 

33 Füchsel, Kim, m.fl. (2009): Revisor, regulering og rapportering, 2. udgave, side 186 
34 Herved menes fejlinformationer, som kan have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutningstagen. 
35 Füchsel, Kim, m.fl. (2009): Revisor, regulering og rapportering, 2. udgave, side 187 
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2.1.4 Delkonklusion  

Principal-agent-teorien har belyst revisors rolle i samfundet. Revisor skal agere som offentlighedens 

tillidsrepræsentant36 og give troværdighed til det aflagte årsregnskab til støtte for regnskabsbrugere i 

deres økonomiske beslutningstagen. Revisor kan ligeledes fungere som en kontrolinstans for principalen 

(ejerne), som kan medvirke til at sikre, at agenten (ledelsen) handler i overensstemmelse med 

principalens interesse. Brenda Porters teori belyser, hvilke typer af forventningskløfter som kan opstå 

mellem to parter. Forventningskløftsteorien kan opdeles i to væsentlige komponenter til at forklare 

forventningskløften, som er henholdsvis en præstationskløft, herunder mangelfuldt arbejde eller 

mangelfuld regulering, og en rimelighedskløft, f.eks. såfremt regnskabsbrugernes forventninger til 

revisors arbejde er urimelige. Revisionsrisikomodellen er inddraget til at forklare, hvor risiciene i 

virksomhederne eksisterer, hvordan revisor kan identificere risici for virksomheden, og hvordan revisor 

kan planlægge revisionshandlinger, som sikrer, at revisionsrisikoen holdes på et acceptabelt niveau. 

Revisionsrisikoen udtrykker risikoen for, at revisor afgiver en forkert konklusion i sin 

revisionspåtegning. Revisor skal således være i stand til at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, som gør 

det muligt for revisor at afgive en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Såfremt revisor afgiver en fejlagtig konklusion i sin 

revisionspåtegning, vil det medvirke til at øge forventningskløften, idet regnskabsbruger vil finde 

revisors arbejde utilstrækkeligt. En korrekt konklusion kan i visse tilfælde også skabe en 

forventningskløft, idet nogle regnskabsbrugere glemmer, at konklusionen er givet ud fra det 

øjebliksbillede af virksomheden, hvorfor revisor således ikke kan sikre sig mod situationer, der kan opstå 

efter afgivelsen af konklusion. I disse tilfælde skabes forventningskløften således på baggrund af 

manglende forståelse for revisors arbejde fra regnskabsbrugerne. Der er således en klar sammenhæng 

mellem den anvendte revisionsteori, hvorfor teorien er fundet særlig relevant i forbindelse med at besvare 

problemstillingen for denne afhandling. For at belyse, hvordan revisor skal agere som offentlighedens 

                                                 

 

36 Revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelsen af en revisionsopgave jf. RL § 16 
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tillidsrepræsentant, og hvilke krav der stilles til revisor og en revisionspåtegning, vil det efterfølgende 

afsnit omhandle lovgivninger og regulering, som revisor skal efterleve i forbindelse med en revision. 

2.2 Revision 

Afhandlingens indledning belyste den kritik, der har været til revisors arbejde gennem de seneste år. 

Særligt som følge af finanskrisens mange konkurser er der blevet stillet tvivl om tilstrækkeligheden af 

revisors arbejde, og hvilken værdi en revisionspåtegning tilfører regnskabet. Derfor ses der i første 

omgang på, hvilke krav der er til virksomhederne i forhold til at få revideret deres årsregnskab. Der 

redegøres for lovkrav og vejledninger, der er gældende for revisors arbejde, herunder hvad lovgivningen 

beskriver i forhold til krav, der foreligger til revisors påtegning. Dernæst introduceres begrebet Key Audit 

Matters, som den nye sektion i påtegningen omhandler, og som er omdrejningspunktet for hele 

afhandlingen.  

Afhandlingen er afgrænset til at se på børsnoterede virksomheder, som i henhold til ÅRL § 3, stk. 1, nr. 

1, og § 2 er underlagt at skulle aflægge et årsregnskab hvert regnskabsår. Årsregnskabet skal i henhold 

til ÅRL § 2 stk. 1, nr. 1-3 suppleres med koncernregnskab, ledelsesberetning og en ledelsespåtegning. I 

henhold til ÅRL § 102 skal virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D37, udarbejde en 

årsrapport, der som minimum indeholder:  

”…ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter, herunder redegørelse 

for anvendt regnskabspraksis samt opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen, samt en 

ledelsesberetning”38. 

Yderligere skal børsnoterede virksomheder lade deres årsregnskab og eventuelle koncernregnskab blive 

revideret af én eller flere revisorer, jf. ÅRL §135, stk. 1. 

I henhold til ÅRL § 135, stk. 5, 1. pkt. omfatter revisionspligten også de dokumenter, hvori der er placeret 

tilladte oplysninger, som skal gives i årsregnskabet eller koncernregnskabet, og hvortil der henvises til 

                                                 

 

37 Børsnoterede virksomheder er omfattet af regnskabsklasse D 
38 ÅRL § 102 
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årsregnskabet eller koncernregnskabet. Revisionspligten omfatter ikke årsregnskabet eller 

koncernregnskabets indgående ledelsesberetninger og de supplerende beretninger. Revisor skal dog 

afgive en udtalelse om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet 

jf. § 135, stk. 5, 2. pkt. 

Det er i henhold til ÅRL § 135a kun statsautoriserede eller registrerede revisorer, der kan revidere 

årsregnskaber og koncernregnskaber. Mindst én af revisorerne skal være statsautoriserede, hvis der er 

tale om et årsregnskab for en børsnoteret virksomhed.  

Ud fra ovenstående lovgivninger skal børsnoterede virksomheder aflægge årsregnskab i hvert 

regnskabsår og er underlagt revision af regnskabet. I henhold til revisorloven § 19 skal revisor som led i 

afslutningen af revisionen afgive en revisionspåtegning på regnskabet omkring det udførte arbejde og en 

konklusion herpå.  

2.2.1 God revisorskik 

Revisorloven finder anvendelse i henhold til revisorloven § 1, stk. 2 ved afgivelse af 

revisionspåtegninger, udtalelser om ledelsesberetninger og ved afgivelse af andre erklæringer med 

sikkerhed.  

Revisorloven § 16 stk. 1 beskriver, at god revisorskik indebærer, at revisor udviser integritet, objektivitet, 

fortrolighed, professionel adfærd og kompetencer. Revisionsopgaverne skal udføres med fornøden 

omhu, nøjagtighed og hurtighed i forhold til, hvad opgavernes beskaffenhed tillader. 

Erhvervsstyrelsen kan i henhold til RL § 16, stk. 4 fastsætte nærmere regler og etik for revisors afgivelse 

af revisionspåtegninger. Nærmere gennemgang af indhold og krav til revisionspåtegningen er foretaget 

i afsnit 2.3. Såfremt revisor handler i strid mod god revisorskik, kan der ifaldes tre ansvarsformer39, som 

er henholdsvis erstatning-, disciplinær- og strafansvar. Hvilken ansvarsform revisor ifalder, pådrages i 

forhold til, hvor omfattende konsekvenser revisors handling har medført. Er konsekvenserne økonomisk 

                                                 

 

39 Bo, Lars m.fl (2013): Revisoransvar (8 udgave), side 312 
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tab, vil revisor typisk ifalde et erstatningsansvar, men i sådan en situation vil revisor også kunne ifalde 

disciplinæransvar eller strafansvar, hvis konsekvenserne er mere omfattende. 

Begrebet god revisorskik, anses som værende et overbegreb for de tre underbegreber god revisionsskik, 

god regnskabsskik og god rådgivningsskik. Lovmæssigt benævnes der kun god revisorskik i 

revisorlovens § 16.39 Underbegrebet god revisionsskik benævnes kort i selskabslovens § 147, stk. 1. 

Loven beskriver, at revisor skal efterkomme de krav, der stilles ved generalforsamlingen til revisionen 

af virksomhedens årsregnskab, så længe kravene ikke strider mod lovgivning, mod virksomhedens 

vedtægter eller mod revisionsskik. Der forekommer ingen yderligere uddybning af god revisionsskik og 

dermed anses den for at omfatte overbegrebet god revisorskik.39 

Hverken lovgivning eller domstole har i forbindelse med revisors arbejde stillet specifikke faglige krav 

eller detailforskrifter, men har formuleret den retslige standard god revisorskik. I forhold til 

culpavurderingen40, som anvendes, når det skal vurderes, hvorvidt en revisor skal ifalde ansvar, anses 

god revisorskik som værende tæt forbundet, om end ikke sammenfaldende med, culpa. Der ses derfor i 

ansvarssagerne på, om revisor har fulgt god revisorskik, hvilket FSR’s responsumudvalg har til formål 

at afgøre. I henhold til Forretningsorden for FSR – danske revisorers Responsumudvalg, afsnit 1.1 skal 

det ved responsa sager sikres, at god revisorskik er overholdt, herunder god revisionsskik, regnskabsskik 

og rådgivningsskik.41  

FSR og andre berørte organisationer har derfor udformet revisionsstandarderne som oversættelser af de 

internationale regnskabsstandarder, der gennemgås i nedenstående afsnit 2.3, idet overholdelse heraf 

anses som værende god revisorskik. Følges standarderne, anses der for at være en mindre grad af 

sandsynlighed for, at revisor kan ifalde ansvar. I Danmark har medlemmer af FSR - danske revisorer 

ligeledes forpligtet sig til at følge de internationale revisionsstandarder.42 Såfremt revisor ikke følger 

                                                 

 

40 Culpa overtrædes, hvis vedkommende har handlet forsætligt eller uagtsomt 
41 Lokaliseret 23.08.2015 på: 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Om%20os/Udvalg/responsumudvalget/Forretningsorden%2003%2012%202013.ashx 
42 Riise Johansen, Thomas m.fl (2011): Danske perspektiver på revisorer og revision (1. udgave), side 231. 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Om%20os/Udvalg/responsumudvalget/Forretningsorden%2003%2012%202013.ashx
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standarderne, kan dette dog ikke benyttes som eneste grundlag for, at der kan ifaldes ansvar. Revisor 

anvender et væsentlighedsniveau i forhold til revisionens omfang og risici og for at vurdere, hvorvidt 

fejlinformation skal rettes eller skal nævnes i påtegningen.  

2.2.2 Væsentlighed 

Afgiver revisor en revisionserklæring på et regnskab, er det med en høj grad af sikkerhed. Det betyder, 

at der ikke er fuld sikkerhed, men kun høj grad, da der altid er en risiko for, at der er forhold i regnskabet, 

som revisor ikke opdager, herunder besvigelser og fejlagtige regnskabsmæssige skøn. Revisor skal også 

overveje muligheden for ledelsesmæssige besvigelser i virksomheden, herunder ledelsens incitamenter 

for opfyldelse af egne interesser, hvilket blev nævnt i afsnit 2.1.1.4 ved agent-principal-teorien. Høj grad 

af sikkerhed defineres typisk som værende 90-95 %43 sandsynlighed for, at regnskabet ikke indeholder 

væsentlige fejl. Væsentlige fejl anses for at være fejl over revisors væsentlighedsniveau for regnskabet 

som helhed, der skal rettes. Hvis forholdet ikke rettes, skal revisor omtale forholdet i påtegningen som 

en modificeret konklusion, der gennemgås i afsnit 2.3.3.  

Revisor fastsætter et væsentlighedsniveau for hver revision. Væsentlighedsniveauet benævnes i ISA 320, 

og det anbefales benyttet både til revisionens planlægning og udførelse. Et væsentlighedsniveau er ikke 

omtalt i lovgivningen, men er et krav for medlemmer af FSR, og anses internationalt som god revisorskik 

at følge. Et væsentlighedsniveau defineres i ISA 320 som værende:  

”Et eller flere beløb, som revisor har fastsat, og som er mindre end væsentlighed for regnskabet som 

helhed med henblik på at reducere sandsynligheden for, at den samlede mængde ikke-korrigerede og 

uopdagede fejlinformationer overstiger væsentlighed for regnskabet som helhed, til et passende lavt 

niveau”. 44  

Et væsentlighedsniveau fastsættes dermed i forhold til, at der under planlægningen og udførelsen af 

revisionen foreligger et niveau i forhold til vurderingen af konstaterede fejlinformationer, der kan have 

                                                 

 

43 Füchsel, Kim, m.fl. (2009): Revisor, regulering og rapportering, 2. udgave, side 186 
44 Karnov Group, VEJL2011.ISA320, afsnit 9 
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indvirkning på revisionen, samt ved vurderingen af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationers 

indvirkning på regnskabet. 

I ISA 320, afsnit 6, forekommer der tre retningslinjer for, hvordan revisor danner grundlaget for 

vurderingen af væsentlighedsniveauet. 

1. fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af risikovurderingshandlinger 

2. identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation og 

3. fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger. 

Standarden beskriver derudover, at der kan forekomme flere typer væsentlighedsniveauer. Der benævnes 

tre typer, der bør fastsættes i henhold til ISA 320, afsnit 10 og 11: 

 Væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed 

 Væsentlighedsniveau/er for bestemte grupper transaktioner, balanceposter eller andre 

oplysninger 

 Væsentlighedsniveauet ved udførelsen 

Væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed kan dermed fastlægges ud fra et benchmark såsom 

resultat før skat. Det er vigtigt, at revisor har gjort sig overvejelser omkring, hvilket benchmark der 

benyttes. Revisor skal tage virksomheden i betragtning, hvad deres primære funktion er, de væsentligste 

poster i regnskabet samt virksomhedens ejerforhold, fremmedfinansiering og primære regnskabsbrugere, 

når der skal fastlægges et væsentlighedsniveau.  

Væsentlighedsniveau/er for bestemte grupper transaktioner, balanceposter eller andre oplysninger, 

benyttes med henblik på, at reducere sandsynligheden for fejl i ovenstående typer. Revisor kan i 

forbindelse med revisionen f.eks. have et ønske om, at fastlægge et væsentlighedsniveau for en bestemt 

balancepost, der anses for at være central for revisionen.   

Væsentlighed ved udførelsen fastlægges iht. ISA 320, afsnit A12 for ”at reducere sandsynligheden for, 

at de samlede ikke-korrigerede og uopdagede fejlinformationer i regnskabet ligger over væsentlighed 

for regnskabet som helhed til et passende lavt niveau”. 
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2.2.3 Uafhængighed 

Revisor skal være uafhængig ved udførelsen af en revision og for at kunne afgive en uafhængig 

revisionspåtegning. RL § 24 stiller krav til, at revisor skal være uafhængig i forhold til den virksomhed, 

som opgaverne vedrører, og at revisor ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagninger. 

RL § 24, stk. 2 beskriver de tilfælde, hvor revisor ikke anses for, at være uafhængig:  

”Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder 

revisors udtalelser om ledelsesberetninger, i henhold til årsregnskabsloven og ved revisors afgivelse af 

andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.” 

Der er endvidere lovkrav i forbindelse med revisors uafhængighed i forhold til rotation af underskrivende 

revisor samt fastlæggelse og størrelse for revisionshonoraret: 

 RL § 25: Der er krav om rotation af underskrivende revisor efter syv år, hvorefter der skal gå 

minimum to år med ny underskrivende revisor. Herefter kan første revisor igen skrive under for 

en ny syvårsperiode. Gælder dog kun virksomheder, der er nævnt i RL § 21, stk. 3, herunder 

børsnoterede virksomheder. 

 RL § 26: Revisor må ikke påtage sig en opgave, hvor honoraret udgør 20 % af den samlede 

omsætning i revisionsvirksomheden i mere end fem på hinanden efterfølgende år. 

 RL § 26, stk. 2: Revisor må ikke tage et højere vederlag, end hvad der vurderes rimeligt, ligesom 

revisionshonoraret ikke må være afhængigt af andre forhold end det udførte arbejde. 

Der er således særlige lovkrav, som revisor skal overholde, for at kunne betegnes som værende 

uafhængig. Såfremt revisor ikke opfylder betingelserne, kan det medføre, at revisor ifalder ansvar. Dette 

kan betyde en bøde i forhold til erstatningsansvar, og i værste tilfælde kan revisor risikere at miste sin 

autorisation som revisor i henhold til disciplinærloven. Revisionsvirksomheder skal derfor afstå fra at 

udføre opgaven, jf. RL § 24, stk. 3, så snart der anses at være en brud på revisors uafhængighed. 

Lovkrav for revisors uafhængighed har i de seneste år været oppe til debat, idet en virksomhed ofte 

genvælger den samme revisor år for år. Det har medført, at der ofte er stillet kritiske spørgsmål til, 

hvorvidt revisor opfylder sin uafhængighed ved gentagne kundeopgaver. EU-Kommissionen har derfor 

vedtaget en ny lov om tvungen firmarotation samt sortlistning af rådgivningsydelser, som den 
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generalforsamlingsvalgte revisor forbydes at udføre ved siden af revision. Tvungen firmarotation træder 

først i kraft i 2020, hvorimod sortlistning af rådgivningsydelser træder i kraft i løbet af 2016. De nye 

lovkrav skal sikre, at der ikke skabes tvivl om revisors uafhængighed. Firmarotationen vil medføre en 

tvungen rotation af den generalforsamlingsvalte revisor hvert 10. år. Perioden kan forlænges i yderligere 

10 år, såfremt virksomheden udbyder revisionen i konkurrence. Sortlistning af rådgivningsydelser vil 

betyde, at den generalforsamlingsvalgte revisor, som skal forestå revision af virksomhedens årsregnskab, 

ikke længere må yde visse rådgivningsydelser, herunder skatterådgivning.45 

2.2.4 Revisionsprotokol 

I henhold til RL § 16 skal revisor som afslutning på sin revision afgive sin revisionspåtegning på 

regnskabet. Derudover skal revisor i henhold til revisorloven § 20 føre en revisionsprotokol, når 

årsregnskabet revideres. Revisor udarbejder revisionsprotokollatet til virksomhedens bestyrelse, og 

såfremt virksomheden har etableret et revisionsudvalg, skal protokollen ligeledes afgives til udvalget. I 

henhold til RL § 20, stk. 4 kan protokollatet ikke erstattes af andre meddelelser. 

Revisorlovens § 20, stk. 3 indeholder de oplysninger, som revisor skal medtage i protokollen i forhold 

til den udførte revision og konklusionen herpå: 

1) ”væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller 

mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol, 

2) forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens 

stillingtagen til årsregnskabet m.v. 

3) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og 

4) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.” 

Revisionsprotokollen skal afgives til bestyrelsen, samt eventuelt revisionsudvalg, efter endt revision af 

et årsregnskab. Revisionsprotokollen skal indeholde oplysninger om væsentlige spørgsmål, forhold, 

usikkerheder, fejl eller mangler identificeret i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Revisor skal 

                                                 

 

45 Lokaliseret 15.06.2015 på: http://www.business.dk/raadgivning/nye-eu-regler-skaber-kaos-hos-revisorerne 

http://www.business.dk/raadgivning/nye-eu-regler-skaber-kaos-hos-revisorerne
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ligeledes udtale sig om at have modtaget alle de oplysninger, som der er anmodet om i forbindelse med 

revisionen. 

2.2.5 Revisortilsynet 

Det er Revisortilsynets opgave, at foretage kontrol af alle godkendte revisorvirksomheder med højst seks 

års mellemrum. En kvalitetskontrol skal udføres med højst tre års mellemrum i de revisionsvirksomheder, 

som udfører revisioner af årsregnskaber, som er underlagt RL § 21, stk. 3.  

Det er tilsynets opgave at kontrollere, om revisionsvirksomhederne lever op til kravene i revisorloven 

om uafhængighed og kvalitet i forbindelse med revision eller afgivelse af erklæringer.46 

2.2.6 Erklæringsbekendtgørelsen 

Revisor skal, som beskrevet i afsnit 2.2.1, udvise god revisorskik, hvilket indebærer, at revisor efterlever 

de nærmere regler for revisors afgivelse af revisionspåtegninger, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen, jf. 

RL § 16, stk. 4. Revisionspåtegningen er i Danmark således reguleret af erklæringsbekendtgørelsen, som 

er udstedt af Erhvervsstyrelsen. Krav til revisionspåtegningen på reviderede regnskaber reguleres i 

erklæringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 § 3-8. 

I henhold til ERKL § 3 og RL § 19 skal der afgives en revisionspåtegning på et revideret regnskab som 

udtryk for revisors erklæring om den udførte revision. Revisionspåtegningen skal jf. ERKL § 5 mindst 

indeholde følgende i nævnte rækkefølge: 

1. ”Identifikation af det regnskab, der er revideret og den regnskabsmæssig begrebsramme, der er 

anvendt ved dets udarbejdelse. 

2. Omtale af revisors ansvar for revisionen samt omtale af den udførte revision 

3. Forbehold, eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold 

4. Konklusion vedrørende den udførte revision 

5. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

                                                 

 

46 Lokaliseret 08.06.2015 på: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisortilsynet 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisortilsynet
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6. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

7. Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, skal der forekomme en udtalelse fra revisor om, hvorvidt 

revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen, baseret på den udførte revision af årsregnskabet 

og et eventuelt koncernregnskab, har givet anledning til bemærkninger.” 

Endvidere er der i erklæringsbekendtgørelsen krav om datering og underskrift, jf. § 5, stk. 9 og 10. 

Overordnet er der sammenfald mellem kravene i erklæringsbekendtgørelsen og ISA’erne for 

revisionspåtegningen, hvorfor der henvises til afsnit 2.3 for en nærmere gennemgang af indhold og form 

for revisionspåtegningen.  

2.2.7 Internationale revisionsstandarder 

I Danmark blev den danske revisionsvejledning (RV) udstedt i 1978 med grundlæggende principper for 

revision af årsregnskaber i aktieselskaber og anpartsselskaber. Revisionsvejledningen blev i 2002 

erstattet af de danske revisionsstandarder (RS) af FSR med virkning fra 1. januar 2003. 

Revisionsstandarderne blev udarbejdet i overensstemmelse med de internationale standarder udstedt af 

IFAC47 med mindre tilpasninger i henhold til dansk lovgivning. EU-Kommissionen godkendte i 2009 en 

internationalisering af ISA’erne, som trådte i kraft for regnskaber, der begyndte 15. december 2010. Det 

er ikke et EU-krav at anvende ISA’erne, men standarderne er internationalt anerkendt48 og dermed et 

udtryk for god revisorskik.49 

I april 2011 blev de internationale standarder (ISA) oversat til dansk og erstattede hermed RS med 

ikrafttrædelse for regnskaber, der afsluttede regnskabsår den 15. december 2010 og derefter. De 

internationale standarder skal anvendes som retningslinjer for, hvad FSR og berørte organisationer anser 

som værende god revisorskik inden for kvalitetsstyring og revision af årsregnskaberne. I hver af Karnovs 

                                                 

 

47 IFAC samarbejder med IAASB om udgivelse og udarbejdelse af standarderne 
48 Bo, Lars m.fl (2013): Revisoransvar (8 udgave), side 304 
49 Lokaliseret 15.06.2015 på: 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerels

er/God%20revisorskik%20-vejledninger%20og%20standarder%201978 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/God%20revisorskik%20-vejledninger%20og%20standarder%201978
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/God%20revisorskik%20-vejledninger%20og%20standarder%201978
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udgaver af de enkelte ISA’er benævnes der indledningsvist, at IAASB har udstedt standarderne for at 

sikre høj kvalitet af revisioner og andre erklæringer, der gives med sikkerhed. Standarderne skal ligeledes 

bidrage til, at der internationalt forekommer en styrkende kvalitet og ensartethed i praksis for revisorerne. 

ISA’erne medvirker således til at styrke offentlighedens og regnskabsbrugernes tillid til den globale 

revisions- og erklæringsprofession.49 

2.3 Den uafhængige revisors erklæring 

De børsnoterede virksomheder skal i henhold til årsregnskabsloven aflægge et årsregnskab for hver 

regnskabsperiode, hvilket skal revideres i henhold til ÅRL § 135. Revisionen af årsregnskabet skal 

udføres i henhold til god revisorskik, jf. RL § 16, og der stilles krav om revisors uafhængighed jf. RL § 

24. 

Revisor skal afgive en revisionspåtegning på regnskabet på baggrund af den udførte revision og 

konklusionen herpå, som beskrevet i RL § 19. Det skal angives, at revisionspåtegningen er afgivet af en 

revisor, der er uafhængig af kunden. I paragraffen nævnes yderligere, at afgivelsen af påtegningen skal 

ske af den revisor, der har påtaget sig ansvaret for revisionen af årsregnskabet. Revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant50, hvorfor revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik.   

Ved at revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant, bliver formålet med revisionspåtegningen 

at give årsregnskabet en troværdighed hos regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne har ikke mulighed for 

at foretage en selvstændig prøvelse af virksomhedens interne forhold, men har ofte behov for at kunne 

disponere i forhold til årsregnskabets indhold. Derfor skal en revisionspåtegning medvirke til at give 

årsregnskabet større troværdighed og skabe tillid hos regnskabsbrugere om, at regnskabet giver et 

retvisende billede af virksomhedens finansielle situation. Revisionspåtegningen er lovpligtig i henhold 

til revisorloven, og kravene til form og indhold er indeholdt i erklæringsbekendtgørelsen samt 

revisionsstandarderne ISA 700, 705 og 706. 

                                                 

 

50 Revisorloven § 16 
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2.3.1 Nugældende standarder for revisionspåtegningen 

De internationale standarder anses for at være revisors vejledning til at udføre revisionsopgaver efter god 

revisorskik. Revisor skal i henhold til RL § 19 udarbejde en revisionspåtegning som afslutning på en 

revision af et årsregnskab. I erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8 er der opstillet krav til 

revisionspåtegningen, og i ISA 700, 705 og 706 forekommer der vejledninger i forhold til overholdelse 

af god revisorskik. 

De nuværende ISA-standarder 700, 705 og 706 vil alle blive ajourført med ikrafttrædelse fra 15. 

december 2016, sammen med ikrafttrædelsen af den nye standard ISA 701, der behandles i kapitel 3. 

ISA 700 omhandler revisors ansvar for at udforme en konklusion for den udførte revision af 

årsregnskabet, mens ISA 705 og 706 omhandler, hvorledes form og indhold i revisors erklæring påvirkes, 

når revisor udtrykker en konklusion med modifikationer, eller der medtages en supplerende oplysning. 

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

ISA 700 omhandler udformningen af konklusionen, samt formen og indholdet i en blank 

revisionspåtegning. Herved menes en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.  

En blank påtegning skal dermed anses som en konklusion uden bemærkninger eller supplerende 

oplysninger på en udført revision, hvor revisionen er udarbejdet i overensstemmelse med alle relevante 

begrebsrammer. For at revisor kan udforme en konklusion på den udførte revision, skal der være opnået 

en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformationer, uanset om der er tale 

om besvigelser eller fejl.  

Revisor skal afgive en revisionspåtegning i henhold til RL § 19 i forbindelse med en udført revision. 

Revisor skal ved en udført revision uden identifikation af væsentlige fejl eller mangler afgive en blank 

påtegning, hvori der udformes en konklusion på, at revisionen er udført i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme.  
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2.3.3 ISA 705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 

ISA 705 omhandler modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. Der er to 

situationer, hvor det kræves, at revisor modificerer sin konklusion51: 

 når revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke 

er uden væsentlig fejlinformation, eller  

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

regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation  

Revisor skal herefter vurdere, hvordan konklusionen skal modificeres. Der er tre typer af modificerede 

konklusioner; en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion og en manglende konklusion.  

2.3.3.1 Konklusion med forbehold 

Revisor skal i henhold til ISA 705, afsnit 7, afgive en konklusion med forbehold, når:  

 Revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og konkluderer på baggrund heraf, at 

fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende for regnskabet. 

 Revisor er ikke i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis men vurderer, at de mulige 

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

ikke gennemgribende. 

Der skal således være tale om fejlinformationer, som revisor vurderer som væsentlige for regnskabet, 

men ikke gennemgribende. Et væsentligt forhold vil forekomme, såfremt revisor vurderer, at de mulige 

indvirkninger på regnskabet er større end det fastlagte væsentlighedsniveau, som revisor har fastsat, 

beskrevet i afsnit 2.2.2.  

                                                 

 

51 Karnov Group, VEJL2011.ISA705, afsnit 6 
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Et gennemgribende forhold er i henhold til ISA 705, afsnit 5 de forhold, der efter revisors vurdering 

repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet, eller er i relation til oplysninger, 

som er grundlæggende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet. 

2.3.3.2 Afkræftende eller manglende konklusion 

 Afkræftende konklusion gives i det tilfælde, hvor der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis, men 

hvor der er fundet fejlinformationer, der samlet eller enkeltvis er både væsentlige og 

gennemgribende for årsregnskabet 

 Manglende konklusion gives i det tilfælde, hvor der ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis, 

som konklusionen kan baseres på, og hvor revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på 

regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer kan være både væsentlige og 

gennemgribende. 

Påtegningens konklusion afhænger af revisors vurdering af, hvorvidt der er tale om en væsentlig 

fejlinformation, som er gennemgribende for regnskabet, og hvorvidt revisor har været i stand til at opnå 

tilstrækkeligt revisionsbevis. 

Figur 5: Revisors valg af konklusion ved en modificeret påtegning. 

 

Kilde:  ISA 705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 

2.3.4 ISA 706 – Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende 

oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen i den uafhængige revisors erklæring 

ISA 706 omfatter revisors mulighed for at afgive supplerende oplysninger i regnskabet. Der er således 

hverken tale om en blank påtegning efter ISA 700 eller en modificeret påtegning efter ISA 705. ISA 706 

omhandler revisors mulighed for at give supplerende oplysninger og herved kommunikere andre forhold, 
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som revisor ønsker at gøre regnskabsbrugerne opmærksomme på. Det kan enten være en oplysning, som 

allerede forekommer i regnskabet eller ny information, som ikke er indeholdt i regnskabet. 

I ISA 706, afsnit 1 beskrives to grunde til, at revisor kan vurdere, at det er nødvendigt med en supplerende 

oplysning i revisionspåtegningen: 

”(a) henlede brugeres opmærksomhed på et eller flere forhold, der er præsenteret eller oplyst i 

regnskabet, og som er af en sådan vigtighed, at de er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet, 

eller 

(b) henlede brugeres opmærksomhed på et eller flere forhold, der ikke er præsenteret eller oplyst i 

regnskabet, og som er relevante for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors 

erklæring” 

Standarden lægger dermed op til, at revisor kan kommunikere supplerende oplysninger til regnskabet i 

revisionspåtegningen for derved at sikre, at regnskabsbrugerne er opmærksomme på væsentlige 

elementer i årsregnskabet eller forhold, som ikke er indeholdt i regnskabet. 

2.3.5 Sammenligning af ISA og Erklæringsbekendtgørelsen  

Erklæringsbekendtgørelsen er beskrevet i afsnit 2.2.6 og indeholder en række mindstekrav til, hvad 

revisionspåtegningen skal indeholde. De internationale standarder 700, 705 og 706 anses som revisors 

vejledning i forhold til overholdelse af god revisorskik ved afgivelse af revisionspåtegningen.  

Erklæringsbekendtgørelsen og ISA’erne har dermed en del overensstemmelser. ISA’erne indeholder en 

mere udvidet beskrivelse af, hvordan de enkelte krav i bekendtgørelsen kan opstilles. 

Figur seks viser sammenhængen mellem kravene i erklæringsbekendtgørelsen § 5 og ISA’erne, som er 

gældende for revisionspåtegningen. Skemaet viser, at der forekommer en del krav til påtegningen, som 

grundlæggende er ens mellem erklæringsbekendtgørelsen og ISA’erne. Der er dog enkelte forskelle. 

Revisor skal f.eks. i henhold til ISA 700, afsnit 24-27, udarbejde et afsnit, som oplyser, at det er ledelsens 

ansvar at aflægge årsregnskabet efter relevante regnskabsmæssige begrebsrammer, og at regnskabet 

giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Det er ikke et krav i 

erklæringsbekendtgørelsen, at revisor skal beskrive ledelsens ansvar i revisionspåtegningen. Det er et 
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krav i erklæringsbekendtgørelsens, at såfremt der er udarbejdet en ledelsesberetning, så skal revisor 

udtale sig om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen har givet anledning til 

bemærkninger. Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 8 kræver et særskilt afsnit med overskriften 

Udtalelse om ledelsesberetningen med revisors kommentarer efter gennemlæsning af 

ledelsesberetningen. Det er ikke et krav efter ISA-standarderne, at revisor skal udtale sig om 

ledelsesberetningen. Standarderne omtaler dog i ISA 700, afsnit 38-41 revisors forpligtelser i forhold til 

andre erklæringer, hvori det fremgår, at ved andre forpligtelser skal der medtages et separat afsnit i 

revisors erklæring, hvorfor ledelsesberetningen skal medtages i dette afsnit. 
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Figur 6: Skema med sammenligning af erklæringsbekendtgørelsen og ISA’erne  

 

Kilde: Erklæringsbekendtgørelsen § 5 samt ISA 700, 705 og 706. 
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2.4 Præsentation af den nye standard ISA 701 – Rapportering om Key Audit Matters i den 

uafhængige revisors erklæring. 

Den nye internationale standard, ISA 701, træder i kraft for revision af regnskaber med årsafslutning den 

15. december 2016 og herefter. Standarden omhandler revisors ansvar i forhold til kommunikation af de 

centrale forhold i revisionen, som er identificeret og fremadrettet skal omtales i revisionspåtegningen for 

børsnoterede virksomheder.  

ISA 701 har i henhold til afsnit 2 til formål, at skulle øge den kommunikative værdi af 

revisionspåtegningen og derved skabe større transparans og gennemsigtighed i den udførte revision. Den 

øgede kommunikation tilsigter ligeledes at skabe bedre forståelse for regnskabsbrugerne, herunder 

forståelse for virksomhedens regnskabsmæssige skøn og områder, der har betydning for det reviderede 

årsregnskab. 

Udvidelsen af informationer i revisionspåtegningen skal i henhold til ISA 701, afsnit 4, ikke erstatte 

oplysninger i årsregnskabet eller erstatte de i forvejen gældende standarder og krav i forhold til 

påtegningen (erklæringsbekendtgørelsen og ISA 700, 705 og 706, som er omtalt i ovenstående afsnit). 

ISA 701 er heller ikke en erstatning for de gældende krav i forhold til rapportering af going concern (ISA 

570) eller andre særlige forhold, som revisor erklærer sig på.  

Den nye standard skal ses som en tilføjet sektion i revisors påtegning, hvori der skal gives informationer 

omkring de centrale forhold i revisionen, også kaldet Key Audit Matters. Der vil blive foretaget en 

uddybbende gennemgang af ISA 701 i kapitel 3. 

2.4.1 Introduktion til Key Audit Matters-begrebet 

I indledningen blev den kritik, der har været til revisors arbejde og værdien af revisionspåtegningen i de 

seneste år, præsenteret. Regnskabsbrugernes kritik og EU-Kommissionens grønbog forventes at være 

medvirkende til, at IAASB i 2013 udsendte et høringsudkast til en ny revisionspåtegning.  

Høringssvarene begyndte i 2013, hvor den nye sektion i påtegningen om Key Audit Matters (KAM), som 

skal omhandle de centrale forhold i revisionen, blev præsenteret i Danmark.  

I den godkendte standard ISA 701 forekommer der i afsnit 10 en præsentation af, at det er revisors 

vurdering af, hvad der er de mest centrale forhold for revisionen i perioden for årsregnskabet, som skal 
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fremgå i KAM-afsnittet. Revisor skal foretage sin vurdering ud fra de tre punkter præsenteret i ISA 701, 

afsnit 9: 

1) Områder, hvor der er vurderet at forekomme en høj risiko for væsentlig fejlinformationer eller 

væsentlige risici identificeret i forbindelse med gennemgangen af virksomhedens 

forretningsgange52 og kontroller. 

2) Områder, hvor der er foretaget et ledelsesmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn, som 

vurderes at indeholde estimering med høj usikkerhed.  

3) Revisionens påvirkning af væsentlige begivenheder eller transaktioner, som er opstået i perioden 

for årsregnskabet.  

Den nye standard beskriver dermed KAM som forhold, der ofte vedrører regnskabsmæssige skøn, særlige 

risikobetonede regnskabsposter eller væsentlige transaktioner og begivenheder i regnskabsåret. Det 

synes derfor interessant kort at berøre, hvordan revisor skal forholde sig til regnskabsmæssige skøn i 

forhold til ISA 540, da det ofte vil omtales som et KAM. 

2.4.2 ISA 540 - Regnskabsmæssige skøn  

I forhold til afhandlingens omdrejningspunkt, den nye standard (ISA 701) Key Audit Matters, så er 

regnskabsmæssige skøn et område, der kræver særlig opmærksomhed fra revisors side. Det skyldes, at 

der ofte foreligger en høj skønsmæssig usikkerhed for regnskabsværdien, som ofte er påvirket af 

subjektive vurderinger fra ledelsen og afhængig af usikre faktorer i fremtiden. Det er således ofte et 

forhold, som indebærer stor usikkerhed og særlig opmærksomhed hos revisor, idet væsentlige 

regnskabsmæssige skøn kan medføre væsentlige fejlinformationer i regnskabet53 og derfor ofte vil blive 

omtalt som et KAM af revisor. 

                                                 

 

52 Virksomhedens forretningsgange og kontroller skal i henhold til god revisorskik i ISA 315, gennemgås i 

planlægningsfasen af revisionen 
53 Karnov Group, VEJL2011.ISA540, afsnit 2 
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2.4.2.1 Definitionen 

ISA 540 definerer et regnskabsmæssigt skøn på følgende måde:   

“…en tilnærmet angivelse af et monetært beløb i mangel på præcis målemetode”54.  

Denne definition forholder sig imidlertid kun til et beløb, der er målt til dagsværdi. Et skøn sættes som 

udgangspunkt for at kunne forudsige udfaldet af én eller flere transaktioner, begivenheder eller forhold, 

der medfører et behov for et regnskabsmæssigt skøn55.   

Som beskrevet vil et KAM-forhold ofte omfatte et regnskabsmæssigt skøn, hvorfor nedenstående afsnit 

vil omhandle god revisorskik i henhold til standarden ISA 540 for at belyse, hvilket ansvar der foreligger 

hos revisor i forhold til revision af regnskabsmæssige skøn. 

Standarden for regnskabsmæssige skøn definerer et skøn som et beløb målt til dagsværdi i de tilfælde, 

hvor der foreligger en skønsmæssig usikkerhed, eller andre beløb, hvortil der foreligger et krav om, at 

der skal skønnes. Regnskabsmæssige skøn er således en tilnærmet angivelse af et monetært beløb i 

mangel af en præcis målemetode. 

2.5 Delkonklusion 

I afhandlingens teoretiske del er der fastlagt den teoretiske ramme for forholdet mellem regnskabsbruger, 

revisor, ejer og ledelse. Børsnoterede virksomheder har ikke mulighed for at fravælge revision af 

årsregnskabet, da det er et lovkrav for virksomheder i regnskabsklasse D. Revisor har til formål at agere 

offentlighedens tillidsrepræsentant og sikre, at de reviderede regnskaber giver et retvisende billede. 

Revisor skal medvirke til at give tillid og troværdighed til årsregnskabet til støtte for regnskabsbrugernes 

økonomiske beslutningstagen. Revisor skal derfor efterleve god revisorskik, hvilket indebærer, at revisor 

skal efterleve de regler og lovkrav, som er gældende for revisors hverv, og i henhold til RL § 16 udvise 

den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Som afslutning på revisionen stilles 

der krav til revisor om at udarbejde en protokol og revisionspåtegning på baggrund af den udførte 

                                                 

 

54 Karnov Group, VEJL2011.ISA540, afsnit 7 a 
55 Karnov Group, VEJL2011.ISA540, afsnit 3 
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revision. Revisionsprotokollen afgives til bestyrelsen samt revisionsudvalg, såfremt et udvalg er 

etableret. Revisionspåtegningen indgår derimod i virksomhedernes årsrapport og er således revisors 

mulighed for at kommunikere med offentligheden og virksomhedens regnskabsbrugere. Revisor skal 

være uafhængig ved en revisionsopgave, hvorfor det er et krav, at overskriften for påtegningen kaldes 

den uafhængige revisors erklæringer. Revisor skal tage stilling til, hvorvidt der skal afgives en blank 

påtegning, en påtegning med supplerende oplysninger eller en modificeret konklusion. Der er tre typer 

af modificerede konklusioner, som er henholdvis et forbehold, en afkræftende konklusion eller en 

manglende konklusion. Revisor skal på baggrund af det indsamlede revisionsbevis tage stilling til, 

hvilken type konklusion der skal afgives. Revisor skal vurdere, hvorvidt der er eller kan være mulighed 

for, at fejlinformation i regnskabet er både væsentlig og gennemgribende. Såfremt revisor ikke har 

bemærkninger til årsregnskabet og konkluderer, at regnskabet er retvisende og overholder loven, vil 

revisor afgive en blank påtegning. Det er her vigtigt at understrege, at en blank påtegning ikke er en 

garanti for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation, idet revisor kun har mulighed for at udtale 

sig med høj grad af sikkerhed, da revisor ikke gennemgår samtlige transaktioner og vil have vanskeligt 

ved at opdage besvigelser. Det er ledelsens ansvar at udarbejde et årsregnskab, som giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de internationale regnskabsstandarder IFRS. 

Revisor har derimod ansvar for at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af den udførte 

revision og herved udtale sig om, hvorvidt regnskabet er retvisende og overholder loven.   

3 Den nye standard  

Indledningsvist blev der i afhandlingen præsenteret en hård kritik mod revisorhvervet og værdien af 

revisionspåtegningen, hvor der blev stillet kritiske spørgsmål til, hvilken værdi en revisor og 

revisionspåtegningen egentlig giver offentligheden.  

Afhandlingen omhandler børsnoterede virksomheder, hvorfor det lovmæssigt ikke er muligt at fravælge 

revision af årsregnskabet i henhold til årsregnskabsloven. Det er således et krav, at revisor i henhold til 

revisorloven skal afgive sin revisionspåtegning, hvorfor det dermed kan diskuteres, hvordan 

revisionspåtegningen kan udformes, så den skaber mere værdi for regnskabsbrugerne.  

IAASB har med den nye standard for revisionspåtegningen ISA 701 og ajourføringer af nugældende 

standarder forsøgt at imødekomme et øget informationsbehov hos regnskabsbrugerne. 
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Regnskabsbrugerne har længe næret et ønske om en mere informativ og transparent revisionspåtegning, 

som kan give dem et bedre indblik i den udførte revision og tydeliggøre værdien af revisionspåtegningen.  

3.1 Baggrunden for den nye standard 

Den økonomiske krise har medført et øget antal konkurser, hvilket har øget fokus på revisors arbejde og 

konklusioner i revisionspåtegningen i de seneste år. Revisors uafhængighed og professionelle skepsis er 

blevet betvivlet af regnskabsbrugerne. Der er blevet stillet kritiske spørgsmål ved troværdigheden og 

kvaliteten af revisors arbejde, især i de tilfælde hvor revisor har afgivet en blank påtegning, og 

virksomheden indtræder i en konkurs, kort efter regnskabet er offentliggjort. Revisorerne har i medierne 

forsvaret sig med, at regnskabsbrugerne skal huske, at et årsregnskab er et øjebliksbillede, hvorfor 

uforudsete begivenheder hurtigt kan ændre en situation.56 EU-Kommissionens grønbog og den offentlige 

kritik af revisors arbejde under og efter den økonomiske krise medførte et øget pres på IAASB for at 

ændre revisionsstandarderne for den nuværende revisionspåtegning, hvilket blev omtalt i indledningen. 

Det efterfølgende afsnit vil kort behandle de væsentligste elementer i EU-Kommissionens grønbog, 

herunder hvilke overvejelser og diskussioner, som blev drøftet i grønbogen og den efterfølgende debat, 

idet grønbogen i høj grad var medvirkende til, at IAASB vedtog ISA 701. 

3.1.1 EU-Kommissionens grønbog 

EU-Kommissionen udsendte i 2010 en grønbog til offentlig høring med spørgsmålet om, hvordan 

revisorfunktionen kan styrkes for at skabe øget finansiel stabilitet. I indledningen til grønbogen omtales 

kort de foranstaltninger, der blev vedtaget umiddelbart efter finanskrisen, som omfattede et koncentreret 

behov for at stabilisere finanssystemet.  EU-Kommissionen stiller ligeledes kritiske spørgsmål til, 

hvordan adskillige banker, som havde store tab i perioden 2007-2009, både på balanceførte poster og 

ikke-balanceførte poster kunne modtage blanke revisionspåtegninger i disse perioder, men også hvorvidt 

de gældende lovrammer er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. EU-Kommissionen mente derfor, at det 

                                                 

 

56 Lokaliseret 10.06.2015 på: http://www.b.dk/kommentarer/regnskabsfolket-paa-skiftesporet 

http://www.b.dk/kommentarer/regnskabsfolket-paa-skiftesporet
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var hensigsmæssigt, at revisors rolle og omfang drøftes og undersøges yderligere set i sammenhæng med 

de omfattende reformer af tilsynet med de finansielle markeder.  

Der gives i grønbogen udtryk for, at visse aktører har udtrykt bekymring over for revisionens relevans 

under den finansielle krise, og at andre aktører har vanskeligt ved at forstå, at regnskaber kan være 

rimelige og formelt rigtige på trods af, at virksomheden har økonomiske problemer. Disse aktører menes 

at være uvidende om begrænsningerne i revisors arbejde ved den udførte revision, hvorfor det fremkalder 

forskellige forventninger. Den manglende forståelse for revisors arbejde er således medvirkende til at 

skabe en forventningskløft til revisors arbejde, som i disse tilfælde vil omfatte rimelighedskløften, som 

gennemgået i afsnit 2.1.2. EU-Kommissionen udsendte derfor en grønbog til høring, som efterfølgende 

har resulteret i en lang række forslag til revisors arbejde og indholdet i revisionspåtegningen. Der er bl.a. 

stillet forslag om, at revisionspåtegningen skal indeholde beskrivelse af den anvendte revisionsmetode 

med angivelse af, hvor stor en del af balancen, der er direkte verificeret, og hvor meget der er baseret på 

systemrevision, oplysning af væsentlighedsniveau samt identificering af områder, hvor risikoen for 

væsentlig fejlinformation er størst, samt konstaterede mangler i virksomhedens interne kontroller. Det 

endelige forordningsforslag blev dog væsentligt reduceret og indeholder markant færre indholdsmæssige 

krav til revisionspåtegningen.57 EU-Kommissionens første forslag var meget omfattende, hvilket kan 

have været medvirkende til, at IAASB ligeledes følte sig presset til at udarbejde nye standarder for 

revisionspåtegningen.  

EU-Kommissionen har vedtaget en ny forordning for revision, som træder i kraft for regnskaber med 

regnskabsbegyndelse henholdvis den 1. januar 2016 og den 17. juni 2016. EU’s forslag vedrører forslag 

til en ny forordning, der blandt andet omhandler revisors påtegning. Forordningen tager ikke kun 

udgangspunkt i børsnoterede virksomheder, som ISA’en gør, men også virksomheder af særlig offentlig 

                                                 

 

57 Lokaliseret 16.06.2015: på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0283+0+DOC+XML+V0//DA 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0283+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0283+0+DOC+XML+V0//DA
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interesse, ofte betegnet som PIE58 (Public Interest Entity).59 Det vil blive analyseret, hvordan standarden 

ISA 701 stemmer overens med den EU-forordning, som EU har vedtaget i forhold til indholdet i en ny 

påtegning. Denne analyse foretages i afsnit 3.7. 

EU-Kommissionens grønbog og regnskabsbrugernes kritik af revisors arbejde og værdien af 

revisionspåtegnigen forventes i høj grad at være medvirkende til, at IAASB vedtog en ny standard og 

ajourføring af flere nugældende standarder, som skal danne grundlag for en ny revisionspåtegning fra 

15. december 2016. Den nye revisionspåtegning skal imødekomme regnskabsbrugernes ønsker om en 

mere informativ og transparent revisionspåtegning, som herved forventes at kunne være medvirkende til 

at mindske den nuværende forventningskløft.  

3.1.2 Tidshorisonten for den nye standard 

Det store pres fra regnskabsbrugerne, EU-Kommissionen og en tiltagende forventningskløft mellem 

regnskabsbruger og revisor førte til, at IAASB i 2012 udstedte et diskussionsoplæg til en ny og forbedret 

revisionspåtegning Improving the auditors’ report med høringsfrist den 7. oktober 2012.60 I 

diskussionsoplægget blev det præsenteret, at der allerede i 2006 havde været international akademisk 

forskning af brugen og opfattelsen af revisionspåtegningen.  

Diskussionsoplægget mødte stor positiv interesse, hvilket førte til, at der i juli 2013 blev udstedt de første 

udkast til ajourføring af ISA’erne, der vedrører revisionspåtegningen og revisors kommunikation. Et nyt 

afsnit kaldet Key Audit Matters blev præsenteret i en helt ny standard, ISA 701, som blev udsendt i udkast 

sammen med ajourføringen af de nugældende standarder for revisors afgivelse af en konklusion på 

regnskabet.61  

                                                 

 

58 PIE-virksomheder omfatter virksomheder i den finansielle sektor underlagt tilsyn af Finanstilsynet med få undtagelser, 

børsnoterede virksomheder, kommuner og statslige aktieselskaber samt meget store virksomheder jf. RL § 21, stk. 3. 
59 Lokaliseret 15.06.2015 på 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik 
60 Lokaliseret 13.06.2015 på: http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report 
61 Lokaliseret 13.06.2015 på: http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-

new-and-revised-international 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik
http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-international
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-international
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I september 201462 afholdt IAASB en række møder med henblik på at få godkendt den nye standard og 

ajourført de andre standarder i forhold til revisors kommunikation. Høringssvarerne blev inddraget, og 

alle rettelserne til standarderne fra juli 2013 blev herefter tilpasset, hvorefter alle standarderne blev 

godkendt. De endelige standarder blev derfor udgivet i januar 2015 med effekt for regnskaber med 

regnskabsafslutning fra den 15. december 2016. 

Figur 7: Viser tidslinjen for den nye standard ISA 701’s tilvejebringelse 

 

Kilde: IFAC’s hjemmeside, nedenstående gennemgåede artikler 

3.2 Key Audit Matters  

I juli 2013 præsenteredes Key Audit Matters-begrebet for første gang i IAASB’s oplæg til den nye 

standard ISA 701. Oplægget blev kommenteret af godt 139 foreninger, virksomheder og andre, der har 

haft interesse i at afgive et høringssvar i forbindelse med IAASB’s Exposure Draft til en ny standard.63 

KAM har udviklet sig fra først at blive præsenteret under overskriften Auditors’ Commentary i 2011 til 

Key Audit Matters i udkastet Exposure Draft i 2013. Sidstnævnte er ligeledes overskriften i den endelige 

udgivelse af ISA 701, som blev godkendt i 2014. I afhandlingens problemformulering lægges der op til 

en analyse af, hvordan revisor skal forholde sig til KAM, og hvorvidt KAM kan være med til at mindske 

forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. Det er derfor interessant at analysere, hvordan 

standardens krav til revisors omtale af KAM har udviklet sig fra 2013 til 2014 i forhold til de afgivne 

høringssvar. Herved er det muligt at vurdere, om der er taget hensyn til kommentarerne fra 

interessenterne i den endelig godkendte version af ISA 701. 

                                                 

 

62 Lokaliseret 15.06.2015 på:  http://www.iaasb.org/meetings/new-york-usa-7 
63 Lokaliseret 13.06.2015 på: http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-

new-and-revised-international 

http://www.iaasb.org/meetings/new-york-usa-7
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-international
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-international
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3.3 Første udkast af ISA 701 Exposure Draft 

Udkastet til standarden præsenterer, at revisor skal kommunikere de centrale forhold i revisionen under 

overskriften Key Audit Matters i revisionspåtegningen. I afsnit 4 i udkastet til ISA’en præciseres, at det 

nye afsnit om KAM kun er påkrævet for revisorer, som skal afgive en revisionspåtegning for en 

børsnoteret virksomhed. Yderligere skal KAM-afsnittet, jf. ISA 701, afsnit 2, anses som værende en 

ekstra oplysning til regnskabsbrugere i forbindelse med brugen af årsregnskabet. Herved skal regnskabs-

brugerne have bedre mulighed for at forstå de centrale forhold, der efter revisors professionelle 

bedømmelse anses for at have været de mest centrale for revisionen af årsregnskabet i det aktuelle 

regnskabsår.  

ISA 701, afsnit 2 og 3 omtaler ligeledes, at det nye KAM-afsnit skal hjælpe regnskabsbrugere til at forstå 

virksomheden og områder med betydelige risici. Yderligere skal rapporteringen af KAM være 

medvirkende til at give regnskabsbrugerne et bedre grundlag for at engagere sig med virksomhedens 

ledelse og de ansvarlige for virksomhedens governance. 

Det første udkast til ISA 701 opstiller i afsnit 8 tre KAM-forhold: 

a) Områder identificeret som væsentlige risici i overensstemmelse med ISA 315, eller som kræver 

revisors særlige bedømmelse. 

b) Områder, hvor revisor er stødt på betydelige vanskeligheder under revisionen i forhold til at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

c) Omstændigheder, der kræver betydelig ændring af revisors planlagte tilgang tilrevisionen, 

herunder identificering af en væsentlig mangel i intern kontrol.  

Forhold, som revisor vurderer, er omfattet af ovenstående punkter, skal rapporteres i 

revisionspåtegningen under overskriften Key Audit Matters. Revisor skal i henhold til første udkast til 

ISA 701, afsnit 10, medtage følgende i sin beskrivelse af KAM-forhold: 

 En forklaring på, hvorfor revisor har vurderet det anførte KAM til at være et af de mest centrale 

forhold underrevisionen. I det omfang, revisor finder det nødvendigt, kan KAM’s indvirkning på 

revisionen ligeledes forklares 

 En henvisning til eventuelle tilsvarende oplysninger i regnskabet. 
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Afsnittet om KAM skal indgå i et samspil med de andre elementer, der forekommer i 

revisionspåtegningen i forhold til krav i lovgivningen og standarderne ISA 700, 705 og 706. KAM skal 

derfor ikke anses for at være en erstatning for allerede gældende standarder for eksempelvis supplerende 

oplysninger (ISA 706) eller modificerede konklusioner (ISA 705). 

3.3.1 Diskussion af første udkast til KAM 

Det første udkast til den nye standard, ISA 701, præsenterer KAM som værende (a) områder, hvor revisor 

i forbindelse med gennemgang af virksomhedens forretningsgange (ISA 315) vurderer, at der 

forekommer væsentlige risici, (b) områder, hvor revisor er stødt på vanskeligheder med at opnå 

tilstrækkeligt revisionsbevis og (c) områder, der kræver, at revisor foretager betydelige ændringer i 

forhold til den planlagte revision af årsregnskabet. 

KAM-forholdet i punkt (b), som omfatter tilfælde, hvor revisor er stødt på betydelige vanskeligheder 

under revisionen i forhold til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, kan meget let forveksles med 

tilfælde, hvor revisor skal afgive en modificeret konklusion på baggrund af utilstrækkeligt revisionsbevis. 

ISA 705 kræver, at revisor foretager en modificering af sin konklusion, såfremt ”revisor ikke er i stand 

til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation”64. Det kan derfor diskuteres, hvornår revisor i givet fald skal kommunikere et 

tilfælde som et KAM-forhold eller et forhold, der kræver en modificeret konklusion. I sådanne tilfælde 

kan det derfor opfattes som om, at KAM-forholdet egentlig bare er en udvidelse af revisors i forvejen 

modificerede konklusion, som afgives ved manglende revisionsbevis. Ses der f.eks. på et tilfælde, hvor 

ledelsen tilbageholder oplysninger fra revisor, eller revisor på grund af andre omstændigheder ikke har 

været i stand til at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, skal der afgives en modificeret konklusion. Der kan 

enten være tale om en manglende eller afkræftende konklusion afhængigt af, om der er tale om et 

væsentligt forhold, der samtidig er gennemgribende.  

                                                 

 

64 Karnov Group, VEJL2011.ISA705 
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I forhold til indregning, tilstedeværelse eller værdiansættelse af en regnskabpost, kan der f.eks. være et 

tilfælde, hvor virksomheden har en igangværende retssag, hvortil ledelsen har indregnet en forpligtelse i 

årsregnskabet. I disse tilfælde kan det være vanskeligt for revisor at fremskaffe revisionsbevis for 

værdiansættelsen, hvilket kan medvirke til, at revisor skal afgive en modificeret konklusion iht. ISA 705, 

såfremt ledelsen ikke er i stand til at give revisor tilstrækkelig revisionsbevis for den hensatte forpligtelse. 

Ud fra ovenstående beskrivelse af punkt b) KAM-forholdet vil det dog ligeledes kræve, at forholdet skal 

omtales som et KAM-forhold. Det er således vanskeligt at vurdere, hvornår et forhold efter udkastet skal 

medtages efter ISA 701 eller ISA 705, eller om revisor skal medtage oplysninger om forholdet i begge 

afsnit. Det vurderes ikke at give regnskabsbrugerne mere værdi, såfremt revisor skal gentage et forhold 

begge steder. Det første udkast til ISA 701 vurderes derfor, at være noget uklart med hensyn til adskillelse 

mellem udkastet til den nye standard ISA 701 og de nugældende standarder ISA 700, 705 og 706 for 

revisionspåtegningen. 

Herudover er der nævnt to andre KAM-forhold; punkt (a) og (c), som vedrører virksomhedens 

kontrolmiljø. Punkt (a) vedrører forhold, der er identificeret ved planlægningen, mens  punkt (c) vedrører 

forhold, der er identificeret under revisionen. Det kan diskuteres, om det sidste forhold, punkt (c), ligger 

for tæt op af punkt (b)-forholdet, da manglende interne kontroller ligeledes kan medvirke til, at revisor 

ikke kan opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. Yderligere kan forholdet også ses i forbindelse med ISA 705, 

hvor der allerede i dag gives modificeret konklusion, hvis der er identificeret væsentlige 

fejlinformationer, hvilket ofte vil være en risiko i tilfælde af revisor konstaterede væsentlige mangler i 

virksomhedens interne kontroller.  

Det kan ydermere diskuteres, om første udkast til ISA 701 giver regnskabsbrugerne nogen merværdi i 

forhold til de KAM-forhold, der knytter sig til punkt (c), da væsentlige mangler i interne kontroller i et 

vist omfang allerede skal medtages i dag. Det skal medtages som et forhold i en modificeret konklusion 

efter ISA 705, såfremt kontrolsvagheden kan medføre risiko for væsentlig fejlinformation.  
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3.3.2 Høringssvar 

Det er valgt at tage udgangspunkt i høringssvar fra FSR, Dansk Aktionærforening, Novo Nordisk og 

Erhvervsstyrelsen.65 Afhandlingen omhandler bl.a., hvordan implementeringen af ISA 701 vil forventes 

at blive modtaget i Danmark. Derfor er det i afgrænsningen vurderet relevant kun at medtage disse fire 

høringssvar og se bort fra udenlandske høringssvar. De fire høringssvar afdækker synsvinkler fra alle 

relevante sider, idet der inddrages holdninger fra revisor, regnskabsbruger i form af danske private 

aktionærer og regnskabsaflægger i form af en børsnoteret virksomhed, samt Erhvervsstyrelsen.  

Alle fire høringssvar blev afgivet i slutningen af november 2013. De støtter alle op om, at der bør 

foretages en forbedring af kvaliteten af informationsindholdet i revisionspåtegningen. Det bekræftes, at 

der forekommer flere regnskabsbrugere, som har svært ved at forstå, hvad revisor laver og værdien af 

revisionspåtegningen.  

Erhvervsstyrelsen afgiver det mest positive høringssvar, hvor der gives stor opbakning til den nye 

revisionspåtegning. Erhvervsstyrelsen støtter op omkring det nye KAM-afsnit og mener, at udtalelserne 

om de centrale forhold i revisionen kan være en banebrydende måde at afgive en revisionspåtegning. De 

forventer, at der skabes en gennemsigtighed for revisionen, hvilket giver regnskabsbrugerne flere 

informationer om revisionen af årsregnskabet. Endvidere gives der udtryk for, at afsnittet også vil være 

med til at skabe et incitament for virksomhedens ledelse til at forbedre kvaliteten af de oplysninger, der 

skal oplyses i årsregnskabet.  

Udvidelsen af revisionspåtegningen har dog også skabt en bekymring for, at der kommer et Overload af 

informationer.66 Både FSR, Dansk Aktionærforening og Novo Nordisk forventer, at regnskabsbrugere, 

der ikke har en revisions- eller regnskabskyndig baggrund,  vil få svært ved at drage nytte af de ekstra 

informationer, der gives i revisionspåtegningen.  Ud fra de tre høringssvar gives der udtryk for, at 

revisionspåtegningen bør være kort og præcis. FSR og Novo Nordisk mener ikke, at 

revisionspåtegningen skal være med til at uddanne regnskabsbrugerne i revisors arbejde. Derfor gives 

                                                 

 

65 Danske høringssvar, se bilag 1 
66 FSRs høringssvar, se bilag 1 
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der også udtryk for, at der i stedet for alt for mange ekstra informationer i revisionspåtegningen bør 

udarbejdes materiale til regnskabsbrugere, der mangler revisions- og regnskabsforståelse, så de herved 

kan opnå forståelse for, hvad revisor foretager af arbejde i forbindelse med en revision af et årsregnskab. 

De to parter udtrykker også en stærk bekymring for, at KAM-afsnittet vil blive en gentagelse af 

oplysninger, der allerede er givet i årsregnskabet. Ligeledes er de bekymret for, at hvis der oplyses et 

KAM-forhold, der ikke er omtalt i regnskabet, vil det kunne forvirre regnskabsbrugerne ved at skabe 

tvivl om, hvorvidt ledelsens oplysninger i årsregnskabet er tilstrækkeligt fyldestgørende og troværdige. 

De mener herved, at den nye påtegnings indhold kan skabe tvivl om revisors ansvar og det 

grundlæggende princip om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsregnskabet. Derfor bør alle centrale 

forhold beskrives i årsregnskabet af virksomheden selv for derved at sikre, at der ikke opstår tvivl om 

ansvar og den endelige konklusion fra revisor. Erhvervsstyrrelsen bakker op om dette forslag ved at 

anbefale, at der bør forekomme tilpasninger til standarden, så revisor får passende kriterier og støttende 

vejledning, når der skal afgives kommentarer til revisionens aspekter, herunder for at afgøre, hvad der 

kan være nyttigt for regnskabsbruger at vide.  

I flere af høringssvarene gives der udtryk for, at standardens udkast mangler en klar definition på, hvornår 

et forhold skal medtages som en supplerende oplysning eller et KAM-forhold. IAASB bør udtrykke mere 

konkrete kriterier for, hvornår revisor skal medtage et KAM-forhold for at sikre større konsistens mellem 

revisionspåtegningerne. Dette ønskes ligeledes for at sikre, at der ikke opstår unødigt pres på revisor, fra 

ledelsen, om ikke at medtage et KAM-forhold på grund af følsomme oplysninger, som ledelsen gerne vil 

have udeholdt.  

3.3.3 Delkonklusion 

IAASB’s forslag til, at der foretages ændringer til revisionspåtegningen, møder positiv respons i forhold 

til, at respondenterne i de fire høringssvar tilkendegiver, at der er behov for en forbedring af 

revisionspåtegningen, som kan skabe en større forståelse for revisors arbejde.  

Afsnittet om KAM møder dog ikke kun positiv kritik. Både FSR og Novo Nordisk er enige om, at det 

nye KAM-afsnit er medtaget for at hjælpe regnskabsbrugere, der ikke har en revisions- eller 

regnskabskyndig baggrund. De mener hermed, at IAASB forsøger at opdrage og uddanne 

regnskabsbrugere i at forstå revisors arbejde igennem revisionspåtegningen. Deres holdning er, at der 
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bør foreligge særskilt materiale hertil, og at informationen derfor ikke bør være en del af virksomhedens 

årsrapport.  

Der udtrykkes ligeledes en frygt for, at KAM-afsnittet vil være en gentagelse af allerede eksisterende 

oplysninger, og at for mange oplysninger kan forvirre regnskabsbrugerne og ydermere skabe en risiko 

for tvivl omkring, hvem der egentlig har ansvaret i forhold til regnskabsaflæggelse. 

3.4 Udgivelse af den nye standard 

I afhandlingen tages der kun udgangspunkt i de høringssvar, der kommer fra danske virksomheder, 

foreninger og det fælles europæiske høringssvar, heriblandt den danske Erhvervsstyrelse. Afhandlingen 

inddrager således ikke de afgivne svar fra de øvrige 135 virksomheder og foreninger. Derfor vil 

ovenstående fire høringssvar ikke indeholde alle forslag, som kan have været årsag til ændringer, der er 

foretaget mellem udkast og den endelig godkendte standard ISA 701. De fire høringssvar giver dog et 

godt indblik i hvilke holdninger, der kom til udtryk ved udkastet fra både revisor, regnskabsaflægger og 

regnskabsbrugers side.  

3.4.1 Ændringer mellem udkast og endelig godkendt standard  

I september 201467 blev der i New York afholdt en uges møde omkring det endelige udkast til den nye 

standard.  De forskellige høringssvar til IAASB’s udkast har ført til, at der er foretaget en del ændringer 

mellem første udkast til ISA 701 og den endelig godkendte standard. 

Introduktionen i standarden er blevet ændret en smule, men den største ændring forekommer i 4. afsnit i 

den nye påtegning, hvortil der er tilføjet fire punkter med fokus på, at revisionspåtegningens opgave ikke 

er:  

 En erstatning for oplysninger i årsregnskabet eller andre regnskabsmæssige krav, som ledelsen 

skal opfylde i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for at sikre, at det giver et retvisende 

billede. 

                                                 

 

67 Lokaliseret 15.06.2015 på: http://www.iaasb.org/meetings/new-york-usa-7 

http://www.iaasb.org/meetings/new-york-usa-7


Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 61 af 207 

 

 En erstatning for den modificerede konklusion i henhold til ISA 705. 

 En erstatning for going concern-udtalelser i henhold til ISA 570, i tilfælde hvor der forekommer 

væsentlige usikkerheder om begivenheder eller forhold, der kan betvivle virksomhedens evne til 

at fortsætte driften. 

 En særskilt udtalelse omkring en sag eller bemærkning. 

Det er her tydeligt, at IAASB har fået bemærkninger til, at der har været tvivl om, hvad KAM egentlig 

er og ikke er. Derfor har de her foretaget en uddybelse, så der ikke kan opstå misforståelser. Novo 

Nordisk gav udtryk for bekymring om risiko for, at regnskabsbrugerne ville stille spørgsmål til, hvem 

regnskabsaflægger egentlig er, ved at der oplyses relevante regnskabsmæssige oplysninger i 

revisionspåtegningen, som de ville forvente at finde i ledelsens noter i årsregnskabet.  

I forhold til bestemmelserne for KAM er der foretaget ændringer mellem de tre KAM-forhold, der var 

beskrevet i afsnit 8 i det første udkast til de endelige godkendte forhold i afsnit 9. 

 Punkt a har ikke ændret sig markant og omhandler stadig KAM-forhold, der vedrører signifikante 

fejlinformationer eller væsentlige risici identificeret i forbindelse med gennemgangen af 

virksomhedens forretningsgange (ISA 315). 

 Punkt b er ændret fra at indeholde områder, hvor revisor er stødt på betydelige vanskeligheder 

under revisionen i forhold til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at indeholde 

områder med væsentlige ledelsesmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn, hvor der 

forekommer en høj usikkerhed i forhold til måling. 

 Punkt c er gået fra at omhandle omstændigheder, der krævede betydelig ændring af revisors 

planlagte tilgang til revisionen, herunder som følge af identificeringen af en væsentlig mangel i 

intern kontrol, til at omhandle en væsentlig begivenhed eller transaktion for regnskabsåret.  

To af KAM-forholdene har således ændret sig markant, idet forholdene er blevet mere konkrete i forhold 

til at vedrøre væsentlige regnskabsmæssige skøn eller en væsentlig begivenhed eller transaktion, der er 

indtruffet i regnskabsåret. Ved regnskabsmæssige skøn menes der, at revisor skal anføre et KAM-

forhold, hvis der identificeres væsentlige ledelsesmæssige skøn i årsregnskabet, hvor revisor mener, der 

kan være stor usikkerhed i forhold til målingen af skønnet. En bestemt begivenhed eller transaktion i 
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regnskabsåret er f.eks. et salg af en ejendom eller opkøb af en virksomhed. Der vil således ofte være tale 

om en engangstransaktion eller begivenhed, som ikke forekommer hvert år, men som har en væsentlig 

betydning i regnskabsåret. 

I forhold til kommunikationen af KAM-forholdene skal de fortsat rapporteres i revisionspåtegningen 

under overskriften Key Audit Matters, men kravene til beskrivelsen er ændret lidt. Revisor skal nu 

præcisere, at de beskrevne KAM-forhold er de mest centrale forhold for revisionen af årsregnskabet i 

regnskabsperioden. Derudover skal revisor nu omtale, at de beskrevne KAM-forhold er behandlet i 

forbindelse med revisionen, og at revisor derfor ikke afgiver en særskilt udtalelse omkring forholdet. 

Denne udtalelse vil formentlig blive en standardiseret introduktion i KAM-afsnittet for at sikre konsistens 

mellem revisionspåtegningerne. Det anses ikke for at være et problem, hvis revisor benytter sig af en 

standardiseret introduktion, hvori det beskrives, at de fundne KAM-forhold er de mest centrale forhold i 

årets revision. Det forventes ikke at kunne skabe større kontroverser, såfremt en indledning blev standard 

for alle KAM-afsnit. I afhandlingens perspektivering vil der blive set nærmere på udformningen af KAM-

afsnittet. Bekymringen om standardafsnit foreligger i højere grad ved de enkelte KAM-forhold, hvor det 

frygtes, at revisor vil have tendens til at bruge standardsætninger for ikke at skulle udtrykke sig forkert 

eller til skade for kunden. Et standardafsnit vil ligeledes medføre, at revisor ikke i samme omfang behøver 

afsætte ekstra tid til udformning og konsultering med en faglig afdeling, hvilket kan presse honoraret. 

I afsnit 13 præsenteres det, hvordan hvert enkelt KAM-forhold skal beskrives i revisionspåtegningen. 

Der er kun krav om, at der skal foretages en beskrivelse af, hvorfor KAM-forholdet er centralt for 

revisionen, hvordan forholdet er blevet revideret samt henvisning til oplysning i regnskabet. Da revisor 

kan finde vejledning til revisionen af regnskabsmæssige skøn i ISA 540, vil revisionen af 

regnskabsmæssige skøn i et vist omfang være præget af samme revisionshandlinger. Det kan således 

medføre, at revisor på forhånd kan foretage visse standardiserede udkast til beskrivelsen af KAM. Den 

nye revisionspåtegning er med til at gøre revisors arbejde mere transparent, hvilket kan medføre, at 

revisor vil genoverveje de planlagte revisionshandlinger, særligt i forhold til regnskabsmæssige skøn. 

Det kan her være relevant at gøre sig overvejelser omkring at inddrage interne eller eksterne eksperter 

for at sikre, at der er taget tilstrækkelig stilling til en regnskabspost. Herved kan revisor ligeledes 
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offentligt udtale i revisionspåtegningen, at der er anvendt eksperter, hvilket kan give regnsskabsbrugerne 

en ekstra sikkerhed for, at forholdet er håndteret korrekt.  

3.5 Ajourføring af nugældende standarder for revisionspåtegningen 

Den nye revisionspåtegning vil, som nævnt tidligere, medføre, at de nugældende standarder for 

revisionspåtegningen ISA 700, 705 og 706 vil blive ajourført. 

ISA 700 vil blive ajourført som følge af den nye påtegning, hvilket blandt andet indebærer fire væsentlige 

ændringer: 

 Konklusionen flyttes øverst op i revisionspåtegningen. 

 Et nyt afsnit kaldet Going Concern, som revisor skal rapportere om i overensstemmelse med ISA 

570,  er også blevet ajourført.  

 I afsnittet med ledelsens ansvar er der kommet en tilføjelse, hvor ledelsen nu også skal udtale sig 

om, at det er deres ansvar at foretage en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, 

også kaldet Going Concern. 

 Et nyt afsnit kaldet Key Audit Matters, som er omdrejningspunktet i hele afhandlingen. 

Den sidste udtalelse omkring ledelsens ansvar må antages at være afledt af de omtalte diskussioner og 

beskyldninger om, at revisor har udført et mangelfuldt arbejde, såfremt en virksomhed kort efter 

regnskabsaflæggelse går konkurs med en blank påtegning. Ligeledes vil denne sætning være med til at 

mindske den bekymring, som høringssvarene gav anledning til, om en risiko for, at ansvaret for 

regnskabsaflæggelsen flyttes over på revisor. 

De to øvrige standarder i forhold til revisionspåtegningen, ISA 705 og 706, har ikke undergået større 

ændringer. Enkelte formuleringer er ændret, og rækkefølgen er byttet lidt rundt, men selve revisors 

bemærkninger til årsregnskabet ved afgivelse af modificerede konklusioner og supplerende oplysninger, 

er uændrede. Der er dog foretaget en række tilpasninger for at undgå misforståelser omkring, hvornår et 

forhold skal rapporteres efter ISA 701, 705 eller 706. Det beskrives nærmere i ISA 705, afsnit 29:“Unless 

required by law or regulation, when the auditor disclaims an opinion on the financial statements, the 

auditor’s report shall not include a Key Audit Matters section in accordance with ISA 701.” 



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 64 af 207 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlig fejlinformation, skal der afgives en modificeret konklusion efter 

ISA 705. I disse tilfælde skal revisor ikke medtage samme forhold, som et KAM i henhold til ISA 701, 

afsnit 12: 

“The auditor shall not communicate a matter in the Key Audit Matters section of the auditor’s report 

when the auditor would be required to modify the opinion in accordance with ISA 705 (Revised) as a 

result of the matter.” 

Selvom der samtidig er tale om et KAM-forhold, vil forholdet således kun skulle præsenteres i 

forbindelse med, at revisor afgiver en modificeret konklusion i henhold til ISA 705. Er der tale om KAM-

forhold, som samtidig bør inddrages i henhold til ISA 706 som en supplerende oplysninger, er det dog 

anderledes. Såfremt et forhold er fundamentalt for forståelsen af regnskabet, er det som udgangspunkt 

en supplerende oplysning. Hvis et sådant forhold også er et KAM-forhold, fordi revisor har fokuseret på 

det i revisionen, skal det i stedet stå under KAM-afsnittet. Dette fremgår af ISA 706, afsnit 8b: 

“When ISA 701 applies, the matter has not been determined to be a key audit matter to be communicated 

in the auditor’s report. (Ref: Para. A1–A3)“ 

Det skal således ikke stå to steder i påtegningen, men kun i afsnittet om KAM, hvis virksomheden er 

omfattet af reglerne om KAM, jf. ISA 701. Det skal præsenteres på en fremtrædende måde, hvilket vil 

foregå ved, at man typisk vil medtage forholdet som det første KAM, og revisor kan ligeledes vælge at 

skrive, at det er fundamentalt for forståelsen af regnskabet. Dette fremgår af ISA 706 (revised), A2: 

”Matters that are determined to be key audit matters in accordance with ISA 701 may also be, in the 

auditor’s judgment, fundamental to users’ understanding of the financial statements. In such cases, in 

communicating the matter as a key audit matter in accordance with ISA 701, the auditor may wish to 

highlight or draw further attention to its relative importance. The auditor may do so by presenting the 

matter more prominently than other matters in the Key Audit Matters section (e.g., as the first matter) or 

by including additional information in the description of the key audit” 

Der vil således ikke være tilfælde, hvor et forhold er beskrevet flere steder i påtegningen. Såfremt et 

KAM er omfattet af ISA 706 som en supplerende oplysning, skal det i stedet oplyses som KAM. Er der 
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derimod tale om et forhold, der har betydning for revisors konklusion, hvorfor konklusionen skal 

modificeres i henhold til ISA 705, skal revisor ikke medtage forholdet som et KAM.  

3.6 Auditor Reporting—Illustrative Key Audit Matters 

IAASB har den 22. april 2015 udarbejdet en rapport med illustrationer til, hvordan revisor kan præsentere 

KAM afsnit i revisionspåtegningerne. Der gøres særligt opmærksom på, at illustrationerne kun er forslag, 

og at IAASB udtrykker, at det er vigtigt, at konceptet med afgivelse af KAM-forhold med tiden udvikler 

sig i forhold til investorernes løbende tilbagemeldinger. Illustrationen har taget udgangspunkt i allerede 

udgivne revisionspåtegninger i Holland og England, idet disse lande allerede  har udgivet egne standarder 

med lignende tilpasninger om, at revisor skal oplyse om centrale forhold i revisionen.  

IAASB mener i rapporten, at KAM-afsnittene skal være specifikke for den relevante virksomhed for at 

give værdi til regnskabsbrugerne og for at undgå standardiserede revisionspåtegninger i fremtiden. Det 

udtrykkes, at det er vigtigt, at der er fleksibilitet i forhold til at lade revisorerne være så virksomheds- og 

revisionsspecifikke som muligt i forhold til KAM-beskrivelserne. IAASB har dermed et ønske om, at 

der ligesom i England vil komme innovative og inspirerende forskellige præsentationer af KAM i de nye 

revisionspåtegninger.  

Revisor kan dog efter IAASB’s mening i beskrivelsen af, hvordan revisionen af KAM-forholdet er 

håndteret, indarbejde følgende overvejelser: 

 “a brief overview of procedures performed 

 an indication of the outcome of the auditor’s procedures 

 or key observations with respect to the matter”68 

Sidste punkt er taget fra ISA 701, afsnit A46, hvor der gives en anbefaling om, at revisor kan medtage 

findings69 i revisionen af KAM-forholdene. Yderligere gives der fra IAASB udtryk for vigtigheden af, 

                                                 

 

68  ISA 701, afsnit A46 
69 Findings: beskrives som værende observationer, der er kommet til kende under revisionen af KAM 
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at revisor ikke afgiver en beskrivelse af KAM, der kan medføre tvivl om revisors konklusion på 

regnskabet. 

3.6.1 Illustrative Key Audit Matters  

Rapporten præsenterer, at der for hver KAM-forhold skal være en overskrift for at adskille KAM-forhold 

fra hinanden, og ydermere bør de præsenteres efter væsentlighed for regnskabet.  

IAASB havde med udgivelsen af ISA 701 lovet at komme med eksempler på KAM. Der ses derfor 

nærmere på, hvordan de foreslår, at KAM-forhold præsenteres. 

Why a matter was determined to be a KAM: Revisor skal i henhold til IFRS foretage årlig test af 

impairment for goodwill. Denne test er relevant for revisionen i år, grundet balancen for goodwill er 

væsentlig for regnskabet, og fordi ledelsens kontroller i forhold til goodwill er komplekse, og der 

forekommer en høj grad af skøn.  

How the matter was addressed in the Audit: Revisionen har inkluderet benyttelse af eksperter til 

vurderingen af antagelser og metoder benyttet af virksomheden. Revisor har fokuseret på 

tilstrækkeligheden af virksomhedens oplysninger til de antagelser, der knytter sig til de mest følsomme 

værdifastsættelser af goodwill.  

Reference til related disclosured descriptions: Virksomheden har i note 3 forklaret hvilke ændringer, der 

kan forekomme til nøgleantagelser, som kan føre til impairment i fremtiden. 

I ovenstående eksempel på et KAM fra IAASB forekommer der en ret standardiseret tekst, som er baseret 

på, hvad revisor skal i henhold til regnskabsstandarderne. Yderligere er der fokus på anbefalingen om, at 

revisor skal angive findings i forhold til revisionen, og at revisor løbende selv tilpasser beskrivelsen af 

KAM i forhold til regnskabsbrugernes kommentarer.  
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3.7  EU-Kommissionens forordning i forhold til ISA 701 

EU’s forslag i forordningen for revision vedrører nye tiltag for revision af virksomheder af særlig 

offentlig interesse, ofte betegnet som PIE-virksomheder70.  

Omdrejningspunktet for afhandlingen er revisors rapportering om Key Audit Matters i henhold til ISA 

701, som er gældende for alle børsnoterede virksomheder. Afhandlingen er afgrænset til at se på KAM i 

Danmark, hvor revisorer skal indordne sig under både internationale revisionsstandarder og EU-

forordningen. Det vil derfor blive analyseret, hvordan ISA 701 stemmer overens med EU-forordningen. 

ISA 701 træder i kraft for regnskaber med afslutning den 15. december 2016, hvorimod EU-

Kommisionens forordning for revision først vil træde i kraft for regnskaber med afslutning den 16. juni 

2017. Der er således en tidsmæssig forskel på, hvornår de nye tiltag træder i kraft. Det er dog muligt at 

førtidsimplementere de nye tiltag fra EU, hvorfor det forventes, at revisorerne vil sikre sig, at 

revisionspåtegninger, der afgives efter ISA 701 allerede for 2016, ligeledes er i overensstemmelse med 

EU-forordningen. Det kan virke forvirrende for regnskabsbrugerne, såfremt der løbende sker tilpasninger 

i revisionspåtegningen, hvorfor det forventes, at revisionpåtegninger vil tage højde for de forskelle,  der 

eksisterer mellem ISA-standarderne og EU’s forordning for revision.  

3.7.1 Sammenligning af ISA 701 og EU-forordningen 

Hvad angår revisionspåtegningen er der færre forskelle i de krav, der stilles i henholdsvis ISA 701 og  

EU-forordningen. Ved at sammenligne EU-forordningens artikel 10 (2)(c) med ISA 701 kan det 

konstateres, at der grundlæggende er sammenhæng mellem den ønskede beskrivelse af de centrale 

forhold i revisionen. 

EU-forordningens artikel 10 (2)(c) beskriver, at en revisionspåtegning ud over en konklusion skal 

suppleres med:  

                                                 

 

70 Definitionen af PIE er oplyst i RL § 21, stk. 3 
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”(i) a description of the most significant assessed risks of material misstatement, including  assessed 

risks of material misstatement due to fraud; 

(ii) a summary of the auditor's response to those risks; and 

(iii) where relevant, key observations arising with respect to those risks. 

Where relevant to the above information provided in the audit report concerning each significant 

assessed risk of material misstatement, the audit report shall include a clear reference to the relevant 

disclosures in the financial statements.” 

- hvilket stemmer meget godt overens med de tre definitioner af KAM, som er gennemgået i afsnit 3.4 

og den generelle beskrivelse af KAM i ISA 701, afsnit 11a: 

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

significance in the audit of the financial statements [of the current period];” 

Standarden ISA 701 afsnit 13 kræver en forklaring på, hvorfor et forhold er at betegne som værende et 

af de mest centrale for revisionen, hvordan forholdet er håndteret i revisionen og en henvisning til 

oplysninger i regnskabet, hvis forholdet er beskrevet af ledelsen. Dette er i overenstemmelse med 

forordningen, artikel 10 (2)(c).  

3.7.1.1 Uoverensstemmelser  

Den væsentligste forskel er, at ISA 701 afsnit 5 beskriver, at standarden er gældende for alle børsnoterede 

virksomheder og i andre tilfælde, hvor revisor finder det nødvendigt, eller det er påkrævet af love og 

reguleringer at kommunikere KAM. EU-forordningen er derimod gældende for alle virksomheder af 

offentlig interesse (PIE), hvorfor det må forventes, at revisor i Danmark skal omtale KAM for alle 

virksomheder, som er omfattet af PIE-begrebet i Danmark. Revisionspåtegningerne skal fra 16. juni 2017 

være i overensstemmelse med ISA 701 og EU-forordningen. Derfor forekommer der en underliggende 

forventning om, at man i Danmark vil følge ISA 701 for alle PIE-virksomheder allerede fra 15. december 

2016, idet der ikke forekommer større forskelle mellem EU-forordningen og ISA 701’s krav til KAM. 

Det er således ikke blot børsnoterede virksomheder, som forventes at blive omfattet af rapportering om 

KAM-forhold, men ligeledes virksomheder af offentlig interesse, for at kunne overholde EU’s forordning  
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3.8 Delkonklusion 

ISA-standarderne for revisors påtegning har været i udkast af flere omgange for at inddrage høringssvar 

fra flest mulige interessenter og hermed udarbejde nye standarder, som forventes at kunne mindske 

forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. Der er vedtaget én ny standard kaldet ISA 701, 

som er kommet med i rækken af revisionsstandarder, som er gældende for revisors afgivelse af en 

revisionspåtegning. Den nye standard har modtaget meget blandet kritik i de udvalgte høringssvar, hvor 

der både er udtrykt positive og negative tilkendegivelser omkring det nye tiltag. Generelt er der bred 

enighed om, at kvaliteten af revisionspåtegning bør forbedres. Der udtrykkes dog bekymring fra Novo 

Nordisk og FSR om, at KAM vil blive en gentagelse af allerede eksisterende oplysninger i regnskabet. 

Ændringerne mellem første udkast og den endeligt godkendte standard vurderes til stadig at kunne 

medføre en diskussion om, hvorvidt KAM-forhold efter ISA 701, afsnit 9, punkt b og c kan bidrage med 

nye oplysninger, som ikke allerede står i regnskabet. Væsentlige regnskabsmæssige skøn er ofte i fokus 

ved regnskabsaflæggelse, og væsentlige begivenheder eller transaktioner i løbet af et regnskabsår 

forventes at være oplyst i noterne og eventuelt i ledelsesberetningen. FSR udtrykker ligeledes bekymring 

for, at det nye afsnit vil ende med at blive et standardafsnit, som ikke vil give merværdi for 

regnskabsbrugerne. FSR, Novo Nordisk og Dansk Aktionærforening udtaler sig ligeledes skeptisk om, 

hvorvidt almindelige regnskabsbrugere vil kunne forstå, hvad revisor udtaler sig om. Der er således 

mange forskellige holdninger til den nye revisionspåtegning, hvordan afsnittet om KAM vil blive 

udformet, og hvilken betydning afsnittet vil have for regnskabsbrugerne. Revisor skal ikke medtage et 

forhold flere steder i revisionspåtegningen. Såfremt der er tale om et forhold, som har betydning for 

revisors konklusion, skal forholdet kun omtales efter ISA 705 ved en modificeret konklusion. Er der 

derimod tale om et forhold i revisionen eller regnskabet, som revisor ønsker at henlede 

regnskabsbrugernes opmærksom på ved supplerende oplysninger i henhold til ISA 706, skal revisor i 

stedet medtage forholdet som KAM. Der er således forholdsvis klare retningslinjer for sammenhængen 

mellem standarderne for at fjerne denne tvivl, som blandt andet blev udtrykt ved høringsvarene. 

For at undersøge, hvordan KAM kan forventes at blive præsenteret i Danmark, og hvilke reaktioner 

KAM kan forventes at medføre, vil der i kapitel 4 blive foretaget en gennemgang af, hvordan KAM er 

blevet rapporteret og modtaget i England. Herved er det muligt at drage perspektiver til, hvordan KAM 

kan forventes at blive rapporteret i Danmark, og hvilke reaktioner det vil medføre. 
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4 Revisionspåtegning i England  

Den engelske standardsætter FRC mente ikke, at det var muligt at vente med at implementere nye 

standarder, som kunne afhjælpe forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger i England og 

Irland. Derfor ville FRC ikke vente, til IAASB havde været igennem hele høringsprocessen til en ny 

standard. FRC har derfor i de seneste år foretaget løbende ændringer til deres egne standarder for 

revisionspåtegningen. Allerede i 2012 blev der foretaget en ændring, men den blev vurderet for 

standardiseret rent tekstmæssigt, hvorfor der kom endnu en ændring i 2013, som er den nuværende 

standard i England og Irland, der er gældende i dag.71 

4.1 FRC’s standard ISA 700 

FRC’s standard ISA 700 er i hovedtræk ens med IAASB’s nye ISA 701 samt ajourføringerne til de 

nuværende standarder for revisionspåtegningen; ISA 700, 705 og 706, som IAASB har godkendt. FRC’s 

standard blev vedtaget over et år før, IAASB’s standard ISA 701 samt ajourføringer af de nugældende 

standarder blev vedtaget. Som nævnt er standarderne dog grundlæggende ens, men der er stadig et par 

forskelle, som kræves at blive belyst for at kunne drage paralleller til rapporteringen af KAM i Danmark. 

Sammenhængen mellem FRC’s standard og IAASB’s standarder er illustreret i nedenstående figur.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

71 Lokaliseret 13.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-

Paper-Revision-to-ISA-(UK-and-Irland/Feedback-Statement-proposed-revision-to-ISA-(UK-an.aspx) 

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-Paper-Revision-to-ISA-(UK-and-Irland/Feedback-Statement-proposed-revision-to-ISA-(UK-an.aspx)
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-Paper-Revision-to-ISA-(UK-and-Irland/Feedback-Statement-proposed-revision-to-ISA-(UK-an.aspx)
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Figur 8: Sammenligning mellem IAASB’s og FRC’s standarder 

 

Kilde: Delivering the value of the audit - New insightful audit reports, PwC fra 2015, samt egen tilvirkning 

4.1.1 Sammenligning mellem FRC’s og IAASB’s standard 

Grundlæggende for IAASB’s standard ISA 701 er, at revisionens identificerede KAM-forhold skal 

omtales under overskriften Key Audit Matters. I FRC’s standard benævnes ordene Key Audit Matters 

ikke, men FRC-standarden72 beskriver, at: 

                                                 

 

72 Lokaliseret 13.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-

Paper-Revision-to-ISA-(UK-and-Irland/Feedback-Statement-proposed-revision-to-ISA-(UK-an.aspx) 

Revisionspåtegningens indhold
IAASB's standard 

(ISA 700, 701, 705, 706)

FRC's standard 

(ISA 700)

Fremtrædende placering af revisors konklusion og andre

virksomhedsspecifikke informationer

Ajourføringen af ISA 700, 

konklusion øverst
JA

Identifikation af key audit matter/kritiske

revisionsforhold/revisionsrisici
JA JA

Beskrivelse af hvordan revisor har håndteret ovenstående 

forhold
JA JA

Beskrivelse af findings under revisionen Anbefalet Ej anbefalet eller krav, 

Væsentlighedsniveau og revisionens scoping NEJ JA

Konklusion omkring going concern Ajourføringen af ISA 700 Ej anbefalet eller krav, 

Udtalelse fra revisor om ”andre informationer” JA JA

Udtalelse fra revisor om uafhængighed JA JA

Identifikation af engagement partners navn JA JA

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-Paper-Revision-to-ISA-(UK-and-Irland/Feedback-Statement-proposed-revision-to-ISA-(UK-an.aspx)
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-Paper-Revision-to-ISA-(UK-and-Irland/Feedback-Statement-proposed-revision-to-ISA-(UK-an.aspx)


Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 72 af 207 

 

 “Describe those assessed risks of material misstatement that were identified by the auditor and 

which had the greatest effect on the overall audit strategy; the allocation of resources in the 

audit; and directing the efforts of the engagement team. 

 Provide an explanation of how the auditor applied the concept of materiality in planning and 

performing the audit; and 

 Provide a summary of the audit scope, including an explanation of how the scope was responsive 

to the assessed risks of material misstatement and the auditor’s application of the concept of 

materiality, as disclosed in the auditor’s report.” 

FRC-standarden kræver en beskrivelse af de væsentlige forhold, der har krævet størst opmærksomhed 

fra revisor under revisionen, en forklaring på det benyttede væsentlighedsniveau samt beskrivelse af, 

hvordan revisor har foretaget scopingen73 i revisionen. 

Omtalen af centrale forhold i revisionen er således også indeholdt i FRC’s standard, dog uden krav om 

at benytte overskriften Key Audit Matters som i IAASB’s standard. De centrale forhold i revisionen kan 

således have forskellige overskrifter og betegnelser i revisionspåtegninger ud fra FRC’s standard. De 

identificerede forhold skal i begge standarder beskrives i forhold til, hvordan revisor har håndteret dem 

og hvis muligt med en henvisning til, hvor ledelsen har beskrevet forholdet i regnskabet. 

Ved gennemgang af figur 8 ses der to væsentlige forskelle mellem standarderne. Det er et krav, at revisor 

ud fra FRC’s standard omtaler væsentlighedsniveau, som er anvendt under revisionen samt omfanget af 

scopingen i revisionen. Dette er ikke påkrævet efter IAASB’s standarder, hvorfor det ikke vil blive 

uddybet nærmere. Endvidere forekommer der i IAASB’s standard ISA 701 en anbefaling om, at de 

identificerede findings under revisionen omtales i revisionspåtegningen. Dette nævnes ikke direkte som 

en anbefaling efter FRC’s standard, men det er dog set i flere revisionspåtegninger, bl.a. Rolls Royces 

revisionspåtegning fra 2013, som vil blive gennemgået senere.  

                                                 

 

73 Revisionens scope omfatter alle områder/selskaber, som revisionsteamet har vurderet væsentlige at medtage i revisionen 

af selskabet.  
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Ud fra ovenstående er standarderne grundlæggende ens, hvorfor det er relevant at undersøge, hvordan 

FRC’s standard har været med til at forme revisionspåtegningerne de seneste år, og hvordan påtegningen 

er blevet modtaget i England. Afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i FRC’s rapport fra marts 2015: 

Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year74 og PwC’s rapport fra januar 2015: 

Delivering the value of the audit – New insightful audit reports75. Ovennævnte rapporter omhandler 

implementeringen af den nye revisionspåtegning i England og Irland, herunder hvilke reaktioner der har 

været til den nye revisionspåtegning de første år.  

4.2 Regnskabsbrugernes reaktion på revisionspåtegningen efter den nye FRC-standard 

Den nye ISA 701- standard er internationalt gældende fra den 15. december 2016. I England har FRC 

fulgt hele processen omkring udgivelsen af den nye standard men havde, som nævnt, ikke tålmodighed 

til at afvente, at IAASB kom med den endelige udgivelse. I oktober 2012 udgav FRC derfor en 

ajourføring af ISA 700 for England og Irland med det formål, at revisor skulle forbedre sin 

kommunikation til revisionsudvalget. Ligeledes ville FRC gerne undgå, at revisor afgav en 

revisionspåtegning med en standardiseret tekst, hvilket ville give påtegningen en mindre kommunikativ 

værdi75. I februar 2013 foreslog FRC ændringer til den nyligt udgivne ajourføring af ISA 700,  blandt 

andet pga. manglende krav til, hvad revisor skal oplyse omkring i forhold til de enkelte identificerede 

centrale forhold. FRC’s standard, ISA 700, blev derfor endnu en gang ajourført i juni 2013 og er den 

udgave, der har været medvirkende til, at revisorerne har afgivet innovative revisionspåtegninger, der 

har modtaget ros fra organisationer og regnskabsbrugere. 

                                                 

 

74 Lokaliseret 22.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-

s-reports-A-review-of-experience.pdf 
75 Lokaliseret 20.08.2015 på: http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-

insightful.pdf 

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
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4.2.1 Delivering the value of the audit – New insightful audit reports 

Rapporten Delivering the value of the audit. New insightful audit reports 76 omhandler, hvilke væsentlige 

ændringer der er i revisionspåtegningen i forhold til FRC’s ISA 700, men også hvilken indvirkning 

IAASB’s standard forventes at have på revisionspåtegningen.  

PwC har foretaget en analyse af, hvordan revisionen skal håndtere KAM, og hvordan KAM skal 

identificeres og beskrives. Yderligere har man set på, om IAASB’s standard har medført, at der skal 

foretages ændringer til revisionspåtegningen, som FRC’s standard ikke har medtaget.  

Indledningsvist fortæller Richard Sexton, Vice Chairman i PwC UK, at der generelt har været en positiv 

reaktion fra regnskabsbrugerne, der udtrykker, at revisionspåtegningen nu er mere interessant og 

informativ. De har ligeledes givet udtryk for, at det nye afsnit om centrale forhold i revisionen er det 

mest værdiskabende afsnit i den nye revisionspåtegning.  

PwC’s rapport viser, at der har været stor tilfredshed fra regnskabsbrugeres side med resultatet af de nye 

krav til revisionspåtegningerne på baggrund af det første år, hvor standarden har været implementeret. 

Det understreges dog, at der fortsat er plads til forbedringer, og at regnskabsbrugerne vurderer, at 

kvaliteten af revisionspåtegninger stadig er meget svingende. Regnskabsbrugerne har generelt været 

interesseret i at høre revisors vurdering af væsentlige skøn i virksomhedens regnskabspraksis samt hvilke 

risici, som var særlig centrale for revisionen, herunder hvorfor revisor har identificeret disse risici som 

værende centrale for revisionen, hvordan revisor reagerede på identificerede risici og hvilke findings, 

som de udførte revisionshandlinger afledte.  

Det fremhæves endvidere i rapporten , at mange regnskabsbrugere mener, at beskrivelserne af de centrale 

forhold har været mangelfulde, og at revisor burde have beskrevet findings. Det er interessant, idet 

findings ikke er et krav efter FRC’s standard og kun angivet som en anbefaling efter IAASB’s standard. 

                                                 

 

76 Lokaliseret 20.08.2015 på: http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-

insightful.pdf 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
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Der inddrages i rapporten en udtalelse fra en professionel investor, som har udtalt: “I think they are not 

only a major step forward, but actually pretty useful and interesting”77. Rapporten fremhæver, at den 

nye revisionspåtegning er blevet taget imod af revisionshusene med stor entusiasme, hvilket har været 

medvirkende til at overgå forventningerne til værdien af revisionspåtegningen. Den nye 

revisionspåtegning vurderes at være et stort fremskridt i England og Irland i forhold til at nedbryde 

forventningskløften. 

Det understreges i rapporten, at revisor i den tidligere påtegning havde benyttet sig af meget 

standardiseret tekst i revisionspåtegningen. Derfor havde mange frygtet, at den nye revisionspåtegning 

ligeledes ville blive meget standardiseret. Bruce Winter fra IAASB udtaler i den forbindelse, at hvis 

afsnittet om de centrale forhold i revisionen går hen og bliver standardiseret tekst, vil dette være et skridt 

tilbage i tilvejebringelsen af en succesfuld revisionspåtegning.  

4.2.2 Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year 

FRC’s rapport78 understøtter PwC’s udtalelser om, at regnskabsbrugerne har været tilfredse med den nye 

revisionspåtegning. Ifølge FRC’s rapport er der set flere forskellige eksempler på, hvordan 

revisionspåtegningen kan udformes. Revisorerne har fået frie tøjler, hvilket har skabt innovation og mod 

til at udforme revisionspåtegninger, som oplyser om mere, end hvad der er påkrævet. FRC’s rapport 

bygger på en undersøgelse, hvor 153 udvidede revisionspåtegninger blev undersøgt. De 147 af disse 

revisionspåtegninger var afgivet af de fire store revisionshuse79. Ifølge FRC er der stor variation i 

revisionspåtegningerne, hvilket revisorerne også blev opfordret til for at skabe innovation. For at 

fremskynde innovation i revisionspåtegningerne valgte FRC, at der ikke skulle udgives et illustrativt 

eksempel på en revisionspåtegning, hvilket har været medvirkende til at fremtvinge variation i 

revisionspåtegningerne. 

                                                 

 

77 Lokaliseret 20.08.2015 på: http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-

insightful.pdf 
78 Lokaliseret 22.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-

s-reports-A-review-of-experience.pdf 
79 EY, PwC, KPMG og Deloitte betegnes som de fire store revisionshuse 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
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4.4 Interview med engelsk revisor 

Ud fra ovenstående rapporter og revisionspåtegninger ses der en positiv reaktion på de nye krav og en 

kreativ udfoldelse fra revisorernes side i forhold til udformningen. For at skabe en bedre forståelse for 

hele modtagelsen og udarbejdelsen i England af den nye revisionspåtegning er PwC-revisor Jamie 

Shannon blevet interviewet. Jamie er  medforfatter på den tidligere gennemgåede rapport80 fra PwC og 

ansvarlig for implementering af KAM i den nye revisionspåtegning hos PwC i England. 

4.4.1 Jamie Shannon, revisor fra PwC, England. 

Interviewet med Jamie Shannon er gennemført for at høre hans reaktion på den nye revisionspåtegning 

og inddrage hans erfaring fra udformning af revisionspåtegninger hos PwC. Rapporten fra PwC og FRC 

omhandler i høj grad reaktionen fra regnskabsbrugerne, hvorfor dette interview ligeledes ønsker at 

afdække reaktionen fra virksomhederne, samt hvordan den nye påtegning har påvirket revisors arbejde. 

Nedenfor er svar fra interviewet opdelt i tre underafsnit for at belyse reaktionen fra regnskabsbrugere, 

regnskabsaflæggere samt påvirkningen på revisors arbejde.81 

4.4.1.1 Reaktion fra regnskabsbrugere 

Jamie Shannon beskriver indledningsvist, at FRC’s standard blev vedtaget med meget kort varsel, hvilket 

medførte, at der blev foretaget standardiserede beskrivelser af visse områder det første år. 

Standardbeskrivelserne medførte dog kritik fra regnskabsbrugerne, hvorfor revisionshusene 

efterfølgende erstattede teksten med mere kundespecifikke beskrivelser og blev mere innovative. Det er 

således Jamie Shannons opfattelse, at beskrivelser om centrale forhold under revisionen er blevet mere 

kundespecifikke til gavn for regnskabsbrugerne. Jamie Shannon fortæller, at regnskabsbrugerne generelt 

har været meget positive over for det nye afsnit i revisionspåtegningen. Regnskabsbrugerne har været 

imødekommende over for det nye afsnit i påtegningen og værdsat den nye indsigt i revisors arbejde. 

Jamie understreger dog, at regnskabsbrugerne altid vil have et ønske om flere informationer, men at det 

                                                 

 

80 Lokaliseret 20.08.2015 på: http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-

insightful.pdf 
81 Interview med Jamie Shannon, se bilag 2 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
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er en balance, som revisor skal overveje, og der skal tages hensyn til de forskellige typer af 

regnskabsbrugere, som alle har forskellige ønsker, og at revisor ikke kan tilfredsstille alle. 

Overordnet fremhæver Jamie ”It is however an evolution and the more open and direct dialogue between 

audit firms and investors is also proving to be a significant change and it remains to be seen how this 

further develops over time”. Han vurderer dermed, at den nye påtegning har åbnet op for en mere åben 

og direkte dialog mellem revisor og regnskabsbruger, hvilket han forventer stadig vil udvikle sig over tid 

i takt med, at påtegningen løbende tilpasses ønsker og kritik fra regnsskabsbrugerne 

4.4.1.2 Reaktion fra regnskabsaflæggere 

Jamie Shannon forklarer, at regnskabsaflæggerne ikke har virket overdrevne bekymret over det nye afsnit 

om centrale forhold i revisionen. Der har primært været ytret bekymring om længden på 

revisionspåtegningen. Jamie oplyser, at kun et fåtal af PwC’s kunder har udtrykt forbehold om visse dele 

af indholdet i revisors afsnit om de centrale forhold i revisionen. Det understreges dog, at selvom revisor 

indgår i dialog med kunden, så er det revisor, der endegyldigt bestemmer indholdet i 

revisionspåtegningen. Jamie giver udtryk for, at der har været flere drøftelser mellem revisionsteam og 

kunden om indholdet i revisionspåtegningen. Jamie fortæller, at samtidig med de nye krav til 

revisionspåtegningen om omtale af KAM, så er revisionsudvalgene i UK  nu forpligtet til at omtale de 

områder, de finder væsentlige i forbindelse  med aflæggelsen af årsregnskabet. Jamie mener, at det blandt 

andet har medført et større fokus hos revisionsudvalget i forhold til at gennemgå virksomhedens egne 

oplysninger om, hvorvidt risiko og usikkerhed er tilstrækkeligt beskrevet i regnskabet. Der er således 

større krav til oplysningsgraden både hos virksomheden og hos revisor, hvilket gør det nemmere for 

revisor at henvise til områder med usikkerhed, som virksomheden allerede har beskrevet. 

4.4.1.3 Påvirkning på revisors arbejde 

I interviewet gives der udtryk for, at revisors omtale af centrale forhold ikke har givet anledning til mere 

arbejde, hvilket virker logisk, idet revisor fortsat skal udføre samme revisionshandlinger, men nu blot 

kræves at oplyse herom i revisionspåtegningen. Jamie fortæller, at den nye påtegning har givet anledning 

til flere drøftelser med revisionsudvalg om virksomhedens centrale forhold, og hvordan revisor har valgt 

at præsentere disse.  
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I England afventer de stadig et forslag fra FRC i forhold til, at revisionspåtegningerne skal tilpasses 

IAASB’s standard, når den gør sig gældende i 2016. Jamie forventer, at der vil komme en udmelding til 

efteråret 2015, men at udmeldingen vil fastslå, at der ikke skal foretages nogle væsentlige ændringer til 

revisionspåtegningerne efter FRC’s standard.  

I afsnit 4.2.2 blev der gennemgået en rapport fra FRC, der ligesom Jamie fremhæver, at der har været 

positiv respons fra regnskabsbrugerne. FRC fremhæver yderligere, at der er set flere forskellige 

eksempler på, hvordan revisionspåtegningen kan udformes, hvilket skyldes, at FRC ønskede at 

fremskynde innovation i revisionspåtegningerne ved ikke at udgive et illustrativt eksempel på en 

revisionspåtegning. Jamie fortæller hertil, at hensigten fra FRC’s side ligeledes har været at skabe 

muligheder for revisor i forhold til konkurrencefordele. Jamie pointerer herved, at han ser muligheder 

for, at revisor kan skabe konkurrence og fremhæve sig selv ved at afgive en revisionspåtegning, der er 

innovativ og værdiskabende, så den får opmærksomhed fra regnskabsbrugere, men også nye potentielle 

kunder.  

FRC’s standard har været gældende siden 2012, dog med tilpasning i 2013, hvilket medfører, at i England 

er de nye revisionspåtegninger blevet mere normal praksis i dag. Jamie forklarer i den forbindelse, at det 

er en ny udfordring for revisor, at mange af de centrale forhold er gentaget år for år, hvilket medfører, at 

der opstår standardiserede beskrivelser. Han understreger derfor, at det er vigtigt, at revisor har den 

tankegang med, at kundernes forretningsgange sjældent er fuldstændig statiske, og at der herved altid vil 

forekomme nye eller forskellige fokusområder; at der vil være ændringer i faktorer eller økonomiske 

forhold, som kan medtages i beskrivelserne, så de undgår at blive standardtekster. Jamie fremhæver dog, 

at det er uundgåeligt, at nogle KAM-forhold er de samme som i foregående år.  

4.4.1.4 En god revisionspåtegning i England 

Det sidste spørgsmål til Jamie blev stillet i forhold til, hvad hans opfattelse af en god beskrivelse af de 

centrale forhold i revisionen skal indeholde. Hertil henviser han til Rolls Royces revisionspåtegning i 

2013, som analyseres i afsnit 5.1.1.  

I afsnit 4.4.1.1 blev det nævnt, at standardiserede påtegninger har modtaget kritik fra 

regnskabsbrugerne. Dette mener Jamie ligeledes er et tegn på en dårlig påtegning. Derudover 

fremhæver han, at beskrivelserne af KAM ikke må indeholde et blandet sprog, generiske svar og 
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mangle forklaring på, hvorfor KAM er relevant for revisionen. Jamie har modsat givet nogle punkter, 

der bør overvejes i forhold til at afgive en god beskrivelse af de centrale forhold i revisionen.  

“A good report, to us, is one that: 

 Is client and engagement specific; 

 Describes the Areas of Focus in a way that could not simply be copied to another audit 

(because it talks about specific aspects of the operations and/or locations); 

 Allows you to understand, at a minimum, the industry the client operates in (without knowing 

the name of the client). 

 Provides meaningful observations on the outcomes of our work – but does not risk 

misinterpretation by including subjective comments or terms that are undefined.  Also, the 

auditor needs to avoid the risk of giving what can be read as a piecemeal opinion on an 

individual matter.”82 

Ovenstående punkter vil blive taget i betragtning i forhold til, at der som del af afhandlingen ønskes en 

analyse af, hvordan et godt KAM-afsnit kan præsenteres i Danmark og skabe værdi for 

regnskabsbrugerne. Jamie fremhæver herved vigtigheden i, at revisor skal væk fra standardiserede 

påtegninger og afgive nogle kundespecifikke revisionpåtegninger for at formindske forventningskløften. 

Han understreger, at en god påtegning er afhængig af, hvem der læser den, hvilket kan føre til, at der 

opstår en ny forventningskløft. 

4.5 Delkonklusion 

Det nye afsnit om centrale forhold i revisionen i FRC’s ISA 700 stiller grundlæggende de samme krav, 

som IAASB’s ISA 701. Regnskabsbrugerne har udvist stor tilfredshed med resultatet af det nye afsnit 

om centrale forhold i revisionen på baggrund af de første år, hvor standarden har været implementeret i 

England. Det understreges dog, at der fortsat er plads til forbedringer, og at regnskabsbrugerne vurderer, 

at kvaliteten af revisionspåtegninger stadig er meget svingende. Det skyldes i et vist omfang, at FRC har 

                                                 

 

82 Interview med Jamie Shannon, se bilag 2 
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valgt ikke at give eksempler på udformningen af centrale forhold for at fremme innovation i 

påtegningerne.  

Regnskabsbrugerne har været særligt interesserede i at høre revisors vurdering af væsentlige skøn i 

virksomhedens regnskabspraksis samt hvilke risici, som var særligt centrale for revisionen. Endvidere 

har regnskabsbrugerne fremhævet, at særligt revisors udtalelse om findings i revisionen har givet stor 

værdi. Det er ikke et krav at oplyse om dette, hvorfor revisor i disse tilfælde har valgt at oplyse mere end 

påkrævet i standarden. Det kan således diskuteres, om revisors findings bør omtales i påtegningen, 

hvilket vil blive drøftet senere i afhandlingen. For at analysere, hvilke forhold de engelske revisorer har 

medtaget i deres påtegning, og hvordan forholdene er omtalt, vil udvalgte påtegninger fra England blive 

analyseret i afsnit 5.1. 

I interviewet med Jamie Shannon fremhæves det, at den nye revisionspåtegning har forbedret dialogen 

mellem revisor og revisionsudvalg, men ligeledes også mellem revisor og regnskabsbruger. Han 

fortæller, at regnskabsaflæggerne ikke har udvist nogen større bekymring om det nye afsnit, hvorfor det 

overordnet kan vurderes, at modtagelsen i England har været positiv. Yderligere vurderes det også 

positivt, at revisionsudvalget samtidig er blevet forpligtet til at omtale de væsentlige områder i 

regnskabet, da det hos revisionsudvalget har medført større fokus på gennemgang af virksomhedens 

risiko og usikkerhed. Der er på nuværende tidspunkt ikke et lignende krav til revisionsudvalg i danske 

virksomheder. 

Ved gennemgang af Jamies synspunkter på en god beskrivelse af de centrale forhold understreges 

vigtigheden i, at revisor er kundespecifik. Jamie fremhæver også, at det vil være værdiskabende, at 

revisor medtager findings, der er identificeret i forbindelse med revisionen, hvilket regnskabsbrugerne 

også har fremhævet som værende værdiskabende.  
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5 Analyse af revisionspåtegninger fra England  

Investment Management Association (IMA) afholdte i november 2014 en awarduddeling; Auditor 

Reporting Awards83, hvor de uddelte awards på baggrund af to kategorier; den mest indsigtsfulde og den 

mest innovative revisionspåtegning.  

Under kategorien mest indsigtsfulde blev der fra IMA lagt vægt på de revisionspåtegninger, som var 

mest kundespecifikke og havde de mest værdiskabende informationer, der var medvirkende til at skabe 

en bedre forståelse for regnskabsbrugerne i forhold til virksomheden. I kategorien den mest innovative 

blev der lagt vægt på de revisionspåtegninger, hvor revisor havde tænkt anderledes i sin præsentation af 

findings, som gjorde rapporten mere engagerende og forståelig. Der blev kåret en vinder inden for hver 

kategori i følgende tre index84: FTSE 100, FTSE 250, FTSE Small cap and AIM.  

Ved awarduddeling kom investorers holdning til den udvidede revisionspåtegninger også til udtryk, 

hvorfor FRC har gengivet følgende observationer, som blev fremhævet særlig positivt:85 

 Virksomhedsspecifik beskrivelse af de centrale forhold i revisionen  

 Kvantificering af de enkelte risici, så regnskabsbruger selv kan vurdere væsentligheden 

 Diskussioner om, hvad revisor blev opmærksom på under revisionen, og hvorvidt virksomhedens 

approach var tilfredsstillende, og hvorledes revisor udfordrede ledelsens skøn.  

 Rapporter, som indeholdte engagerende layout, herunder tabeller og diagrammer 

 Revisors findings, der blev anset som værende det mest indsigtsfulde og engagerende for 

investorerne. 

Det er interessant, at regnskabsbrugerne anser revisors findings som værende det mest indsigtsfulde og 

engagerende afsnit. Det er hverken et krav efter FRC’s standard eller IAASB’s standard, hvorfor det kan 

                                                 

 

83 Lokaliseret 18.08.2015 på: http://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2014/press-release-

2014-11-20.html 
84 Virksomhederne er inddelt i tre index afhængigt af markedsværdien af selskabernes udestående aktier 
85 Lokaliseret 22.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-

s-reports-A-review-of-experience.pdf 

http://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2014/press-release-2014-11-20.html
http://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2014/press-release-2014-11-20.html
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
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være medvirkende til at starte en debat om, hvorvidt det burde være et krav og ikke blot anbefalet, som 

tilfældet er ved IAASB’s standard. I nedenstående afsnit gennemgås revisionspåtegninger fra England.  

5.1 Revisionspåtegninger efter FRC’s standard 

I ovenstående rapporter kommer det til udtryk, at regnskabsbrugerne i England har taget godt imod den 

nye revisionspåtegning. Der er som nævnt ikke den store forskel mellem FRC’s standard ISA 700 og 

IAASB’s ISA 701, hvorfor det forventes, at en gennemgang af revisionspåtegninger fra England vil 

kunne give et indblik i, hvordan en revisor i Danmark kan vælge at omtale KAM i revisionspåtegningen. 

Det er derfor valgt at tage udgangspunkt i de mest anerkendte afsnit om centrale forhold i revisionen for 

afgivne revisionspåtegninger fra England. 

Til awarduddelingen vandt Rolls Royce Holdings Plc for mest indsigtsfulde revisionspåtegning i indeks 

FTSE 100. I samme kategori og indeks blev Vodafones revisionspåtegning også fremhævet som et godt 

eksempel. Under kategorien mest innovative revisionspåtegning vandt Smiths Group Plc. De tre nævnte 

revisionspåtegninger er afgivet af henholdvis KPMG, Deloitte og PwC, hvorfor det er valgt at tage 

udgangspunkt i disse påtegninger ved  analysen af, hvordan de tre revisionshuse hver især har udarbejdet 

en revisionspåtegning efter den nye FRC-standard. Ved at sammenholde revisors præsentation af de 

centrale forhold efter FRC’s standard ISA 700 med IAASB’s standard ISA 701 ses der på, hvilke forhold 

revisorerne i England har anset som værende KAM, og hvordan forholdet er rapporteret. Dette giver 

mulighed for at foretage en perspektivering til, hvordan man kan forvente, at revisionspåtegningen vil 

komme til at se ud i Danmark, og hvilke forhold der forventes at blive rapporteret som KAM-forhold. 

I FRC’s standard ISA 700 afsnit 19B er der krav om beskrivelse af de centrale forhold, skal gøre det 

muligt for regnskabsbrugerne at:86 

a) forstå de centrale forholds betydning i forhold til regnskabet som helhed og ikke som en særskilt 

udtalelse om et element i regnskabet  

                                                 

 

86 Lokaliseret 22.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-

s-reports-A-review-of-experience.pdf 

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Extended-auditor-s-reports-A-review-of-experience.pdf
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b) være i stand til at kunne relatere til en specifik omstændighed i virksomheden og dermed ikke 

fremstå som et generisk eller abstrakt forhold med et standardiseret sprog 

c) undgå misforståelse mellem, hvad der står noteret i regnskabet fra revisionsudvalget og hvad 

revisor oplyser. Revisor skal sikre, at der forekommer en koordinering af oplysninger for at undgå 

gentagelser, og at der kan opstå tvivl omkring ansvarsområder i forhold til regnskabsaflæggelsen. 

Til sammenligning  skal der ifølge IAASB’s standard ISA 701, afsnit 13, ved beskrivelse af Key Audit 

Matters være en beskrivelse af følgende punkter: 

 Henvisning til forbundne oplysninger i regnskabet afgivet af virksomhedens ledelse. 

a) Hvorfor KAM-forholdet anses for at være blandt de forhold med størst betydning for 

revisionen 

b) Hvordan KAM-forholdet er håndteret i revisionen 

Sættes de to standarders afsnit over for hinanden, forekommer der fra begge et krav om, at 

regnskabsbrugerne skal forstå, hvorfor det centrale forhold er taget med og har en betydning for 

revisionen af regnskabet.Yderligere kræver de begge en specifik beskrivelse af forholdet i forhold til 

virksomheden. FRC-standarden har yderligere krav til, at revisor sikrer, at der ikke opstår misforståelser 

omkring ansvaret for regnskabsaflæggelsen, i forhold til hvem udtaler sig om hvad. 

5.1.1 Rolls Royce 

Rolls Royce har solgt biler til overklassen i over 100 år. Derudover producerer de blandt andet også 

motorer til fly og både. Virksomheden er børsnoteret i England på FTSE 100 og vandt prisen for den 

mest indsigtsfulde revisionspåtegning. 

KPMG’s revisionspåtegning i Rolls Royces årsrapport for 2013 har fået meget anerkendelse og er blevet 

betragtet som Det gode eksempel87.  KPMG har i revisionspåtegningen stor fokus på at give informative 

oplysninger til gavn for regnskabsbrugerne. Derudover har revisor afgivet et afsnit med centrale forhold, 

                                                 

 

87 Lokaliseret 24.08.2015 på: http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/world-

watch/articles/auditor-reporting-summary-of-developments.jhtml 

http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/world-watch/articles/auditor-reporting-summary-of-developments.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/world-watch/articles/auditor-reporting-summary-of-developments.jhtml
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som indeholder mere end blot minimumskravene i FRC-standarden, idet der oplyses om findings i 

revisionen. Formanden for revisionsudvalget Lewis Booth CBE har i Rolls Royces årsrapport for 2014 

ligeledes kommenteret, at årsrapporten for 2013 har fået mange positive tilbagemeldinger. Derfor vil 

virksomheden også fortsat støtte KPMG i at oplyse mere end blot minimumskravene i deres omtale af 

centrale forhold i revisionspåtegningen fremover.  

5.1.1.1 Det gode eksempel 

KPMG’s revisionspåtegning for Rolls Royce i årsrapporten fra 2013 er på i alt seks sider og indeholder 

otte Assessment of risks88. Disse kan sammenlignes med ISA 701’s betegnelse for de centrale forhold i 

revisionen Key Audit Matters. 

KPMG har i revisionspåtegningen beskrevet hvert forhold med tre overskrifter The risk, Our response 

og Our findings. Revisor har for det udvalgte assessment of risk først henvist til, hvor i regnskabet 

forholdet er beskrevet af ledelsen, hvorfor det anses for at være et centralt forhold i revisionen, og 

hvordan forholdet er revideret af revisionsteamet. Ovenstående beskrivelser er i overensstemmelse med 

FRC’s ISA 700, afsnit 19B samt IAASB’s ISA 701, afsnit 13. 

KPMG har yderligere medtaget overskriften Our findings, hvor de beskriver, hvilke findings revisionen 

har medført. Denne oplysning er ikke noget krav til revisor i henhold til FRC’s ISA 700, men fordi der 

ikke har foreligget nogen guidelines for opstillingen, har det givet revisorerne mulighed for at være 

innovative og skabe den bedste forståelse for deres arbejde til gavn for regnskabsbrugerne. I ISA 701 

afsnit A46 er der en anbefaling om, at der ved beskrivelsen af KAM kan medtages afsnittet Key 

observation, hvilket kan sammenlignes med findings-afsnittet. Dette fremgår også af figur 8, i afsnit 4.1, 

med sammenligning mellem FRC-standarden og IAASB’s standarder. Det er specielt revisors afsnit om 

findings, som gør, at KPMG’s revisionspåtegning for Rolls Royce har fået særlig opmærksomhed, idet 

regnskabsbrugerne fandt afsnittet informativt og interessant af læse. Nedenfor vil der blive foretaget en 

uddybende gennemgang med udgangspunkt i ét af de otte assessment of risks, som KPMG har valgt at 

                                                 

 

88 Rolls Royces revisionspåtegning for 2013, se bilag 3 
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afgive for Rolls Royce i årsrapporten for 2013.  Det vil herefter blive analyseret, hvorvidt det udvalgte 

afsnit skaber værdi for regnskabsbrugerne.  

5.1.1.2 The measurement of revenue and profit in the Civil aerospace business 

Revisor har identificeret en risiko ved virksomhedens indregning af omsætning fra salg af maskiner og 

service for kontrakter, som vedrører aktiviteter inden for civil aerospace business.89 Indregning af 

omsætning er afhængig af ledelsens vurdering af færdiggørelsesgraden og de forventede omkostninger 

for hvert arrangement, som kan forløbe over flere perioder. Rentabiliteten af hvert arrangement beskrives 

typisk at være påvirket af væsentlige livscyklus-omkostninger. Ledelsens vurdering af disse livscyklus-

omkostninger involverer detaljerede beregninger, som indebærer store og komplekse databaser med et 

væsentlig niveau af manuel påvirkning. Revisor har reageret på risikoen ved at teste virksomhedens 

kontroller på området for at sikre, at datainput og -output i beregningerne er korrekte. Revisor udfordrede 

herefter ledelsens vurderinger ved at sammenholde med nøjagtigheden af tidligere års skøn, 

identifikation og analyse af ændringer i forudsætninger og påvirkningen heraf. Revisor anfører at have 

diskuteret de forventede omkostninger samt eventuelle hensættelser med den udvalgte valuar. Revisor 

tog stilling til, hvorvidt valuaren var objektiv og havde de rette kompetencer. Revisor har på baggrund 

af de udførte handlinger vurderet, at der er svagheder i designet og effektiviteten af de interne kontroller. 

Revisor testede som følge heraf virksomhedens planer for at imødegå denne kontrolsvaghed og øgede 

sine revisionshandlinger, herunder detail- og analytiske handlinger. Revisor fandt ingen væsentlige fejl i 

beregningerne. Den overordnede vurdering af den indregnede omsætning og de bagvedliggende 

forudsætninger er, at virksomheden har indregnet omsætning på en mild forsigtig baggrund. 

KPMG har skrevet et meget udførligt afsnit om de centrale forhold, hvilket ovenstående eksempel 

tydeligt afspejler. Det har medført, at revisionspåtegningen nu udgør seks sider, hvorimod 

revisionspåtegningen i 2012 kun udgjorde én side. Revisionspåtegningen kan herved siges at være blevet 

mere informativ. Revisor omtaler meget detaljeret, hvilke handlinger der er udført, hvilket gør, at revisors 

arbejde bliver mere transparent for regnskabsbrugerne. Det kan dog diskuteres, hvorvidt 

                                                 

 

89 Rolls Royces revisionspåtegning for 2013, se bilag 3 
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regnskabsbrugerne vil være i stand til at forstå, hvad revisor udtaler sig om, hvilket uddybes senere i 

afhandlingen. 

5.1.2 Smiths Group 

Smith Group Plc er en produktions- og servicevirksomhed inden for teknologibranchen med produkter 

både inden for medicinal-, bil- og luftfartsindustrien.  

Smith Group Plc blev børsnoteret i 2014 på FTSE 100, og revisionspåtegningen for regnskabsåret 

2013/2014 vandt en pris for mest innovative revisionspåtegning. Endvidere er påtegningen benyttet som 

det gode eksempel i PwC’s rapport Delivering the value of the audit. New insightful audit reports, som 

er gennemgået i afsnit 4.2.1. 

Revisionspåtegningen indeholder seks centrale forhold, betegnet Areas of focus, som revisor har 

identificeret under revisionen. Det omtales, at de centrale forhold er, hvor risikoen for at fejlinformationer 

vil have den største effekt på revisionen i forhold til ressourcer, kompetencer og indsats. Heriblandt 

nævnes områder med væsentlige regnskabsmæssige skøn foretaget af virksomhedens ledelse og områder, 

hvor der har været en mulig risiko for tilsidesættelse af interne kontroller.90 

De seks centrale forhold er beskrevet i en tabel i modsætning til opsætningen i Rolls Royces 

revisionspåtegning, hvor forholdene er beskrevet i kolonner som resten af teksten i årsrapporten. Det kan 

have været medvirkende til at gøre revisionspåtegningen til den mest innovative. Tabellen gør det nemt 

og overskueligt at se hvilke centrale forhold, som revisor har identificeret i regnskabsåret. Til hvert 

forhold har revisor afgivet en forklaring på, hvordan revisionen er skræddersyet til at revidere forholdet 

på bedste vis.  

Efter tabellen med areas of focus har revisor afgivet en udtalelse i forhold til identificerede fokuspunkter, 

og hvordan revisor har sikret sig, at der er udført tilstrækkeligt arbejde til at kunne udtale sig om 

                                                 

 

90 Lokaliseret 01.09.2015 på: https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/annual-report-2014.pdf, side 119-123 
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regnskabet som helhed. Det beskrives her, at der er taget stilling til den geografiske struktur i koncernen, 

regnskabsprocesser og kontroller samt industrien, som koncernen opererer i.91 

5.1.2.1 Areas of focus 2013/2014 

Smith Group Plc havde i regnskabsåret seks areas of focus.  De seks centrale forhold er opdelt i en tabel 

under to overskrifter Area of focus og How our audit addressed the area of focus. Det beskrives først, 

hvorfor forholdet er centralt for revisionen og derefter, hvordan revisor har håndteret forholdet i 

revisionen. Det er valgt at tage udgangspunkt i ét af de seks centrale forhold92 ligesom tilfældet med 

Rolls Royce. 

5.1.2.2 Revenue recognition, existence and cut off, together with long term contract accounting in the 

Smiths Detection and Smiths Interconnect Divisions 

Area of focus: Revisor har i revisionspåtegningen fremhævet omsætningen i forhold til korrekt 

periodisering og indregning af indtægter for langsigtede kontrakter. Smith Group Plc producerer til store 

virksomheder, hvorfor indregning af omsætningen er afhængig, af, at betingelserne i kontrakterne 

overholdes, herunder opnåelse af milepæle og levering.  

Revisor er særlig opmærksom på, at langsigtede kontrakter kan forløbe over flere perioder, og at der kan 

ske ændringer til betingelser og omstændigheder, som kan have indvirkning på den oprindelige kontrakt. 

Der nævnes budgetoverskridelser som et eksempel, der kan medføre, at virksomheden skal indregne en 

hensat forpligtelse. 

How our audit addressed the area of focus: Revisor beskriver, at de har været alle virksomhedens 

divisioner igennem, hvor de har vurderet og testet, om koncernens politikker for omsætningen er 

overholdt. Revisionen har haft særlig fokus på periodisering af omsætningen ved at teste transaktioner 

tæt på regnskabsafslutning. Ligeledes er der foretaget evaluering og test af it-systemet og effektiviteten 

bag de interne it-kontroller for periodisering af omsætningen. Revisor har testet manuelle posteringer på 

                                                 

 

91 Lokaliseret 01.09.2015 på: https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/annual-report-2014.pdf, side 121 
92 Smith Group Plc revisionspåtegning for 2013/14, se bilag 4 
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omsætningskonti for at sikre, at der ikke er usædvanlige posteringer. Endvidere har revisor foretaget en 

stikprøveudvælgelse af kontrakter, hvor den regnskabsmæssige behandling af opnåede milepæle er 

gennemgået, herunder indhente bekræftelser fra kunder for det udførte arbejde.  

Beskrivelsen af det centrale forhold giver en god begrundelse for, at forholdet er centralt for revisionen, 

og giver regnskabsbrugerne en forståelse for, hvilken betydning forholdet har for hele regnskabet, samt 

et indblik i revisors udførte arbejde. Revisor vurderes således at have opfyldt kravene stillet i FRC’s ISA 

700, afsnit 19B, pkt. a, b og c samt kravene i IAASB’s ISA 701, afsnit 13. Der foreligger ikke en  

henvisning til, at ledelsen har beskrevet forholdet i årsrapporten, hvorfor revisor således har udtalt sig 

om mere, end der fremgår i årsrapporten. Det kan således diskuteres, om ledelsen selv burde have oplyst 

om forholdet i regnskabet, så det ikke først kommer til regskabsbrugers kendskab ved, at revisor oplyser 

herom. Det kan medvirke til at skabe tvivl hos regnskabsbruger om ansvarsfordelingen mellem ledelse 

og revisor, hvilket vil blive uddybet senere i afhandlingen.  

Revisionspåtegningen fra PwC vurderes at være et godt og innovativt eksempel på, hvordan man kan 

udforme en revisionspåtegning med tabeller, hvorved fremstillingen af de centrale forhold bliver mere 

læsevenlig og overskuelig. 

5.1.3 Vodafone 

Vodafone er et multinationalt teleselskab med hovedsæde i London, og som er børsnoteret på FTSE 100 

i England. Virksomheden har regnskabsafslutning d. 31. marts, og revisionspåtegningen i regnskabsåret 

2013/2014 modtog anerkendelse for at være innovativ til prisuddelingen. 

Deloitte afgav revisionspåtegningen for 2013/2014 og har fået ros for, at revisor har udtrykt sig kortfattet 

og præcist om de centrale forhold i revisionen. I revisionspåtegningen er der medtaget syv Assessment 

of risks of material misstatement93, der ligesom Rolls Royces Assessment of risks og Smiths Areas of 

focus kan sammenlignes med ISAAB’s betegnelse Key Audit Matters. 

                                                 

 

93 Vodafones revisionspåtegning for 2013/14, se bilag 5. 
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De syv forhold er opstillet i et skema, hvor der forekommer to overskrifter Risk og How the scope of our 

audit responded to the risk. Deloitte har ikke udarbejdet en ensartet opstilling i forhold til beskrivelsen 

af de enkelte forhold. Fire forhold er beskrevet i punktform, hvorimod de øvrige tre forhold er beskrevet 

i et sammenhængende tekstafsnit. Revisor beskriver for alle forhold, hvorfor forholdet anses som 

værende et centralt forhold, og hvordan revisor har hånderet forholdet i revisionen. Der henvises under 

skemaet til revisionsudvalgets beskrivelse af de forhold, som er identificeret som værende centrale for 

revisionen. 

Under de enkelte beskrivelser af de centrale forhold forekommer der ikke et afsnit med findings eller 

direkte beskrivelse af, hvad revisor har fundet. Der nævnes dog i indledningen til skemaet følgende, som 

kan anses for at være revisors findings:  

”..we identified deficiencies in IT controls in relation to privileged user access which also impacted our 

audit strategy. The remaining risks were assessed as continuing risks from our audit of the previous 

years financial statements” 

Deloitte har ikke ligesom Rolls Royce valgt at medtage findings for hver af de identificerede centrale 

forhold, men afgiver i stedet en beskrivelse af, hvilken finding der negativt påvirkede revisionsstrategien, 

som i dette tilfælde uautoriseret adgang til funktionsadskillelse i it-system. Det virker umiddelbart meget 

overskueligt, idet det også kan diskuteres, hvorvidt det giver mere værdi for regnskabsbrugerne, at revisor 

som finding oplyser, at der ikke er fundet yderligere fejl. Dette vil blive diskuteret senere i afhandlingen. 

Det er valgt at tage udgangspunkt i ét af de syv centrale forhold som tilfældet med de forrige påtegninger: 

5.1.3.1 The assessment of the carrying value of goodwill and intangible assets required 

Risk: Den regnskabsmæssige værdi af goodwill og immaterielle aktiver har krævet særlig fokus under 

revisionen, idet koncernen har foretaget nedskrivninger i løbet af året som følge af udfordrende 

økonomiske vilkår og pres på priserne. 

How the scope of our audit responded to the risk: Revisor har under revisionen haft fokus på at analysere 

og udfordre de forudsætninger, som ledelsen har anvendt til at foretage nedskrivningstest. Revisor har 

blandt andet foretaget følgende: 
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 Udfordret ledelsens prognoser for fremtiden med særlig fokus på den europæiske forretning, hvor 

revisor har evalueret virksomhedens seneste resultater, foretaget trendanalyse og sammenholdt 

dem med markedets forventninger. 

 Opstillet egne forventninger til de makroøkonomiske antagelser, diskonteringssatser og 

sammenlignet med ledelsens forventninger. Det beskrives, at der er anvendt egne specialister 

inden for værdiansættelse til at forestå beregningen. 

 Sammenlignet vækstrater mod historiske og eksterne markedsdata. 

 Evalueret ledelsens følsomhedsanalyse og de oplysninger, der vedrører nedskrivningen. 

Deloittes revisionspåtegning giver en kortfattet beskrivelse af forholdet. Det giver stadig 

regnskabsbruger et godt indblik i hvilke revisionshandlinger, der er foretaget. Det kan diskuteres, om 

afsnit om centrale forhold bør være konsistente i deres skema, da de enkelte centrale forhold ikke er 

opstillet ensartet. Dette vurderes dog ikke at være væsentligt. Afhængigt af, hvilket forhold der omtales, 

så vil informationsbehovet variere, hvorfor det kan være en fordel at opstille visse forhold i punktform 

og andre med en længere beskrivelse. 

5.1.4 Delkonklusion 

De tre revisionspåtegninger, som er gennemgået, er udarbejdet af tre forskellige revisionshuse. Det 

fremgår tydeligt, at der har været stor diversitet i udformningen af påtegningerne, hvilket også blev nævnt 

som et ønske fra FRC som nævnt i afsnit 4.1. Revisorerne har således fået frie tøjler til at udforme deres 

afsnit om centrale forhold i revisionen, hvilket kan have både fordele og ulemper.  

På baggrund af de gennemgåede revisionspåtegninger vurderes overskueligheden i strukturen vigtig. Det 

vurderes, at en tabel som i Smiths og Vodafones påtegning er med til at skabe et bedre overblik og større 

fokus på de enkelte forhold. Rolls Royces afsnit om de centrale forhold er bevaret i samme struktur som 

resten af revisionspåtegningen. Revisor skal givetvis have en dialog med ledelsen omkring ønsker i 

forhold til strukturen i påtegningen, og om det tillades, at påtegningen skiller sig ud fra resten af 

årsrapporten, eller om den i stedet skal følge virksomhedens struktur i deres årsrapport. Dialogen kan 

være medvirkende til at undgå, at opsætningen af KAM-afsnit bliver standardiseret ved, at hver påtegning 

tilpasses ledelsens ønsker.  
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Som nævnt i afsnit 3.3.2 blev der i høringssvarene ytret en bekymring for, at der kan opstå forvirring i 

forhold til, hvem der har ansvaret for aflæggelsen af årsregnskabet. I Rolls Royces påtegning er der 

henvisning til ledelsens oplysninger i regnskabet. Denne oplysning vurderes at være medvirkende til at 

formindske tvivlen om ansvarsfordelingen. Henvisningerne medvirker ligeledes til, at revisor ikke 

nødvendigvis behøver at omtale sig ligeså uddybende om et forhold og i stedet kan have fokus på at 

beskrive revisonshandlingerne og eventuelle findings.  

I forhold til de afgivne revisionspåtegningers medtagne forhold  vil det blive diskuteret i nedenstående 

afsnit, om revisors omtale af de centrale forhold kan skabe værdi for regnskabsbrugerne. Disse forhold 

vil i afsnit 7.1 blive inddraget i perspektivering af, hvilke forhold der i Danmark kan forventes at blive 

præsenteret  som KAM-forhold. 

5.2 Diskussion af værdien af revisionspåtegningerne  

IAASB har med ændringerne i den nye påtegning forsøgt at få revisionspåtegningen til at have fokus på 

de tre nøglemål: indsigt, transparens og forbedret læsbarhed.94 Det vil derfor blive diskuteres, om KPMG, 

PwC og Deloitte som revisorer for de gennemgåede revisionspåtegninger har evnet at opfylde disse mål. 

Yderligere vil det blive vurderet om oplysningerne forventes at give værdi for regnskabsbrugerne. 

5.2.1 De engelske revisionspåtegninger 

De tre revisionspåtegninger viser en stor diversitet i udformningen af centrale forhold i revisionen. Det 

er forskelligt, hvordan de udvalgte revisorer har valgt at præsentere forholdene, og hvor omfattende 

forholdene er beskrevet, herunder om revisor har valgt at oplyse om findings.  

Rolls Royces revisionspåtegning er anset for at være Det gode eksempel og er tekstsmæssigt den 

revisionspåtegning, hvor revisor afgiver flest oplysninger til regnskabslæserne. Det kan diskuteres, 

hvorvidt der her er tale om information overload, idet påtegningen er gået fra én side til seks sider, hvoraf 

                                                 

 

94 Lokaliseret 20.08.2015 på: http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-

insightful.pdf 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwc-auditing-report-new-insightful.pdf
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afsnittet om centrale forhold fylder fem sider. Smiths og Vodafones påtegning fylder til sammenligning 

kun henholdvis to og halvanden side.  

Det gennemgået centrale forhold for Vodafone giver en kort og præcis forklaring på, hvorfor forholdet 

er centralt for revisionen netop i år. Rolls Royce og Smiths gennemgåede centrale forhold kan give et 

indtryk af, at forholdene er generelle for virksomhederne, og at forholdene vil gentage sig år for år. Ved, 

at et forhold gentages år for år, kan det medvirke til, at regnskabsbrugerne til sidst opfatter afsnittet som 

værende standardiseret og uden reel værdi, hvis det ikke beskrives, hvorfor forholdet er centralt netop 

for regnskabsåret. Revisor skal omtale de mest centrale forhold for revisionen, og der vil ofte være tale 

om forhold, som er blevet nævnt ved tidligere revisioner, hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt revisor bør 

begrænse oplysningerne for gentagne forhold. 

Revisors omtale af de udførte revisionshandlinger udført for at afdække risikoen ved de centrale forhold 

er ligeledes oplyst i alle tre påtegninger. Dette er som nævnt i overenstemmelse med både FRC’s ISA 

700 og IAASB’s ISA 701. Revisors omtale af udførte revisionshandlinger er medvirkende til at gøre 

revisors arbejde mere transparent over for regnskabsbrugerne. Det kan dog diskuteres, hvorvidt visse 

regnskabsbrugere vil være i stand til at forstå de handlinger, som revisor omtaler. Det vil kræve et vist 

kendskab til revisionsbranchen at kunne forstå, hvad revisor mener med, at der f.eks. er identificeret 

kontrolsvagheder, og derfor har revisor valgt at øge detail- og analytiske handlinger. Det kan ikke 

forventes, at alle regnskabsbrugere vil kunne forstå de revisionstekniske begreber, som revisor anvender, 

hvorfor det formentlig vil kræve nogle ekstra informationer til regnskabsbrugerne, så de kan forstå den 

udførte revision. Det kan også medvirke til at forværre forventningkløften, at regnskabsbruger ikke 

forstår, hvad revisor udtaler sig om, idet der herved opstår større risiko for misforståelser. Det er således 

særdeles vigtigt, at revisorerne sikrer, at revisionspåtegningen er forståelig for regnskabsbrugerne eller 

gennemfører nye tiltag, som vil kunne hjælpe regnskabsbrugernes forståelse. Den nye revisionspåtegning 

vil givetvis have størst værdi for de regnskabsbrugere, som kender til revisorbranchen og forstår, hvad 

revisor udtaler sig om, og hvorfor et forhold er centralt for revisionen, men det kan være vanskeligt at 

udarbejde en ny påtegning, som omfavner alle grupper.  

Den nye revisionspåtegning giver som nævnt en vis frihed hos revisor til at udforme afsnittet om de 

centrale forhold, hvilket kommer til udtryk i de tre udvalgte revisionspåtegninger. Det kan diskuteres, 
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hvorvidt diversiteten i revisors valg af informationsindhold i revisionspåtegningerne vil være 

medvirkende til at forvirre regnskabsbrugerne, idet den nuværende revisionspåtegning er meget 

standardiseret. Det kan eksempelvis være vanskeligt for regnskabsbruger at forstå, hvordan et forhold 

kan kommunikeres i punktform ved nogle påtegninger og fylde seks sider i andre påtegninger, og hvilken 

betydning regnskabsbruger skal tillægge dette. Forskelligheden er samtidig medvirkende til at sikre, at 

påtegningerne ikke ender med at blive standardiserede tekster, som ingen ønsker at læse. IAASB har med 

sin rapport Key Illustrative ligeledes givet udtryk for et ønske om, at revisorerne udfolder deres 

innovative side i deres omtale af KAM og forsøger at undgå en standardiseret påtegning.  

Forskelligheden mellem påtegningerne kommer også til udtryk ved, at Rolls Royce er den eneste, som 

har oplyst om findings ved alle forhold. I påtegningen for Vodafone er revisors findings til dels medtaget 

i indledningen, idet det er valgt at oplyse om en negativt finding ved uautoriseret adgang til systemerne, 

hvorimod findings helt er udeladt i påtegningen for Smiths. Revisors findings var som nævnt tidligere 

det afsnit, som regnskabsbrugerne tillagde størst værdi ved prisuddelingen, hvorfor det kan diskuteres, 

om revisor ikke bør medtage findings i revisionen. Modsat vil det også virke omsonst at nævne alle 

findings, hvis de ikke har haft indvirkning på revisionen.  

5.2.2 Diskussion af udstedte revisionspåtegninger i forhold til afgivne høringssvar 

Den nye revisionspåtegning vil med den store variation og forskellighed i udformning og indhold kræve 

mere af regnskabsbrugerne, hvis de skal være i stand til at kunne forstå revisors handlinger. Der er i 

høringssvarene udtrykt bekymring om, at revisionspåtegningen bliver et overload af informationer. Det 

kan derfor diskuteres, om den nye revisionspåtegning kan være medvirkende til at øge 

forventningskløften, hvis visse regnskabsbrugere ikke forstår, hvad revisor udtaler sig om, eller hvorfor 

påtegningen for Rolls Royce nu fylder seks sider i forhold til én side året forinden. At 

revisionspåtegningen fylder så mange sider, kan ligeledes være i modstrid med ønskerne i 

høringssvarene; en kort og præcis påtegning.  

Novo Nordisk og FSR udtrykker i deres høringssvar til første udkast af ISA 701 en bekymring for, at 

IAASB med den nye standard ønsker at uddanne regnskabsbrugerne i det arbejde, som revisor udfører. 

Ud fra de engelske påtegninger, som er gennemgået, vurderes det, at der gives en god beskrivelse af, 

hvilke handlinger revisor foretager sig ved revisionen af de enkelte centrale forhold. Dette giver den 
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ønskede gennemsigtighed fra Erhvervsstyrelsens side. Den måde, Rolls Royce og Smith præsenterer de 

centrale forhold, er meget beskrivende, og det kan herved diskuteres, om det er for detaljeret beskrevet, 

og hvorvidt det skaber værdi for regnskabsbrugerne. I de gennemgående revisionspåtegningers 

beskrivelse er der mange fagudtryk og revisionshandlinger, som kræver, at regnskabslæseren har en vis 

forståelse for revision. Det kan derfor godt opfattes som en måde, hvorpå revisorerne vil forsøge at oplære 

regnskabsbrugerne i revisors arbejde og den udførte revision. Regnskabsbrugerne i England har dog 

udtrykt tilfredshed og givet positive tilbagemeldinger omkring de mange oplysninger i den nye 

påtegning.  

FSR og Novo Nordisk udtrykker også bekymring for, at der kan opstå misforståelser i forhold til, hvem 

regnskabsaflægger er, hvis revisor begynder at afgive flere informationer eller informationer, som 

ledelsen ikke har oplyst om i regnskabet. KPMG har i revisionspåtegningen for Rolls Royces givet flere 

informationer, end ledelsen har oplyst i regnskabet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved fremhævelsen af 

kontrolsvagheder i forbindelse med Rolls Royces indregning og måling af indtægter fra Aerospace civil 

business. Dette kan medvirke til at skabe forvirring hos regnskabsbrugerne og skabe tvivl om, hvorvidt 

ledelsens oplysninger i årsregnskabet er tilstrækkeligt fyldestgørende og troværdige. Ligeledes kan det 

også skabe tvivl hos regnskabsbrugerne om ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor. Ved at revisor 

afgiver en oplysning om en idenficeret kontrolsvaghed kan det føre til en overfortolkning hos 

regnskabslæserne, hvis ledelsen ikke har kommenteret herpå. Det er således vigtigt, at revisor kraftigt 

understreger, at de beskrevne forhold under KAM-afsnittet ikke har indflydelse på deres overordnede 

konklusion for regnskabet. Dette beskrives blandt andet i Vodafones revisionspåtegning efter 

præsentationen af de centrale forhold på denne måde:  

“Our opinion on the financial statements is not modified with respect to any of the risks described above, 

and the findings we described do not express an opinion on these individual matters.”95 

                                                 

 

95 Lokaliseret 20.08.2015 på 

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.pdf, side 93 

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.pdf
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Det er en af fordelene ved, at konklusionen i den nye revisionspåtegning flyttes op som det første afsnit, 

således at revisor udtrykker, at de resterende afsnit i påtegningen ikke har indflydelse på den overordnede 

konklusion. En af ulemperne herved vil dog være, at mange regnskabsbrugerne formentlig vil undlade at 

læse den resterende del af revisionspåtegningen efter at have læst revisors konklusion på regnskabet. Der 

kan således være både fordele og ulemper forbundet hermed. 

I forhold til, at der i flere af høringssvarene udtrykkes bekymring om standardiserede tekster, ses det 

allerede nu, at dette ikke har været tilfældet for de udvalgte revisionspåtegninger. Det kan dog diskuteres, 

om Rolls Royce og Smith er mere generelle i deres beskrivelser og ikke klart understreger, hvorfor det 

centrale forhold er blandt de mest centrale forhold i  regnskabsåret. Vodafone gør f.eks. dette ved at 

skrive, at forholdet i løbet af året har været nedskrevet grundet pres på priser og økonomien i Europa. 

Det må dog forventes, at der ofte vil være tale om, at samme forhold nævnes flere år i træk, hvorfor det 

må formodes, at der vil være tale om gentagne tekster for at skabe konsistens mellem påtegninger og 

undgå forvirring hos regnskabsbrugerne.  

5.2.3 Centrale forhold efter FRC 

FRC definerer et centralt forhold som de forhold, der har haft størst indflydelse på revisionen, både i 

forhold til handlinger og inddragelse af eksperter. I de tre revisionspåtegninger, der er gennemgået fra 

England, er der i alt oplyst 21 centrale forhold.   

Fælles for alle tre revisionspåtegninger er, at der er medtaget minimum ét forhold omkring 

virksomhedens omsætning. Rolls Royce og Smith har begge langsigtede kontrakter, hvilket ofte 

indebærer komplekse beregninger, ledelsesmæssige skøn og sikring af korrekt periodisering, 

værdiansættelse og ejendomsret i forhold til indtægtsføring af omsætning fra kontrakterne. Det vil sige, 

at der her er et forhold, der kan kræve en del handlinger for revisor i forhold til at sikre, at 

virksomhedernes indtjening er korrekt, og at de er berrettiget til at medtage den indtægt, selskabet har 

indregnet. Ligeledes kan sådanne komplekse beregninger kræve, at der inddrages en ekspert på området. 

Det vurderes dermed, at forholdene er ret centrale for virksomhederne pga. deres kompleksitet. Vodafone 

omtaler derimod indregning af virksomhedens omsætning, som et særlig risikoområde, idet omsætningen 

består af en del usikre parametre inden for telebranchen. Der nævnes blandt andet; nye produkter, 
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tarifplaner, kontrakter med flere abonnementer, rabatter, kommissioner m.v., som alle er med til at gøre, 

at revisor anser omsætningen som værende et centralt forhold.  

Goodwill nævnes i Vodafone og Smiths revisionspåtegninger, og ligesom i tilfældet med omsætningen 

forekommer der en del komplekse beregninger og ofte en del ledelsesmæssige skøn. Vodafones goodwill  

er taget med i påtegningen, fordi det blev vurderet, at impairmenttesten har været påvirket af økonomien 

i Europa og prispres i branchen. Smith har goodwill med, fordi værdierne er væsentlige for regnskabet, 

og indebærer fremtidige cashflow-beregninger i forhold til værdiansættelsen, hvilket er præget af høj 

usikkerhed. Rolls Royce har ikke goodwill, men der er medtaget “Recoverability of intangible assets and 

amounts recoverable on contracts primarily in the Civil aerospace business”, som vedrører immaterielle 

anlægsaktiver, der ligesom goodwill er afhængig af mange parametre i forhold til værdiansættelsen.  

Den 1. januar 2013 blev Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH konsolideret ind i Rolls Royce 

Group, hvilket er omtalt som det fjerde centrale forhold i revisionspåtegningen i 2013. Konsolideringen 

er omtalt med tre underliggende Risk som det eneste forhold, hvor der har været vurderet at være flere 

risici involveret. I september 2013 skete en væsentlige begivenhed for Vodafone. Vodafone solgte deres 

investering i Verizon Wireless, hvilket førte til, at revisor havde ekstra arbejde med at sikre korrekt 

beregning af gevinsten ved salget, og dertil blev der også indsat en ekspert til vurderinger.  

Yderligere er der for de tre virksomheder omtalt centrale forhold som skattesager, erstatsningssager, og 

forskellige typer hensættelser, der alle kræver, at revisor gennemgår skønsmæssige beregninger og ofte 

har behov for en ekspert inden for skatteregler eller anden lovgivning. 

De tre revisionspåtegninger har både fællestræk i forhold til, hvad der ofte anses som centrale forhold i 

en virksomhed, men der forekommer også ret unikke forhold for brancherne og virksomhederne, både 

generelt men også i form af engangshændelser, såsom salg af en større investering.  

5.3 Delkonklusion 

Revisorerne i England har haft fri tøjler til at udforme afsnittet med de centrale forhold. 

Revisionspåtegningerne giver gode eksempler på, hvordan revisor i Danmark kan vælge at beskrive 

KAM-forhold. Det vurderes overordnet, at de anførte KAM-forhold giver en forståelig beskrivelse af 

revisors arbejde, så regnskabsbrugerne kan få en indsigt i, hvordan revisor har håndteret de centrale 
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forhold. I England har findings-afsnittet været omtalt meget positivt, og regnskabsbrugerne har givet 

udtryk for, at disse afsnit har givet revisionspåtegningen en ekstra værdi. Afsnittet om findings er som 

nævnt tidligere kun en anbefaling i henhold til ISA 701, men ud fra reaktionen fra regnskabsbrugerne i 

England vil det være en klar anbefaling, at revisor i Danmark medtager dette afsnit. Det er vigtigt at 

understrege, at der er et andet miljø i England med større interesse for revision og regnskab, og 

regnskabsbrugere som gerne vil have indsigt i, hvad revisionen foretager sig. Det er således ikke sikkert, 

at samme informationer nødvendigvis er, at foretrække for de danske regnskabsbrugere. Afhandlingen 

vil derfor i afsnit 6.1 inddrage holdningen fra danske aktieanalytikere. 

6 Rapportering af Key Audit Matters i Danmark 

Fra den 15. december 2016 skal revisorerne medtage det nye afsnit med Key Audit Matters i de danske 

revisionspåtegninger. På trods af, at den nye revisionspåtegning har mødt en del kritik, ses det i England, 

at der med en ny revisionspåtegning, har været en del positive reaktioner. Det forventes, at den nye 

revisionspåtegning kan være medvirkende til at mindske den forventningskløft, der eksisterer mellem 

regnskabsbruger og revisor i dag.  

Revisionspåtegningen træder først i kraft i 2016, hvorfor konsekvenserne fortsat er usikre. Der er som 

nævnt en anden kultur i England, hvorfor det ikke er nogen garanti, at påtegningen vil blive modtaget 

ligeså positivt i Danmark. I det efterfølgende afsnit vil afhandlingen tage udgangspunkt i en rundspørge 

blandt danske analytikere for C20-selskaberne, et interview med revisor Lars Engelund samt et interview 

med en intern revisor Janni Holm hos Novo Nordisk.  

6.1 Regnskabsbrugernes holdning til Key Audit Matters 

For at inddrage regnskabsbrugernes holdning anno 2015 til, at der er vedtaget en ny revisionspåtegning, 

er det valgt at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt de danske aktieanalytikere for C20-

virksomheder i Danmark. 60 danske aktieanalytikere er blevet spurgt, hvoraf 32  har valgt at deltage i 

spørgeskemaundersøgelsen. Svarene fra regnskabsbrugerne vil blive gennemgået i nedenstående afsnit 
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og blive sammenholdt med svarene fra høringssvarene. Derudover analyseres der på, hvorvidt 

regnskabsbrugerne mener, at revisor skaber værdi, og deres holdning til den nye revisionspåtegning.96 

6.1.1 Holdningen til den nuværende revisionspåtegning 

Det fremgår af de modtagne svar, at der generelt er enighed om, at en revision skaber troværdighed og 

værdi til årsrapporten, og at revision af årsregnskabet er nødvendigt. Der er henholdvis 72 % og 100 % 

af de adspurgte analytikere, der er enige herom. 

Det nye krav om, at revisor skal omtale de centrale forhold i revisionen (KAM), kan ligeledes medføre 

større fokus fra ledelsen på at give tilstrækkelige oplysninger i regnskabet, for at revisor ikke udtaler sig 

om forhold, som ledelsen ikke har beskrevet. Det kan eksempelvis medføre, at væsentlige 

regnskabsmæssige skøn foretaget af ledelsen vil blive omtalt af revisor i revisionspåtegningen. Ledelsen 

kan beskrive dette forhold i ledelsesberetningen, såfremt der vurderes at være forøget usikkerhed ved 

indregning og måling af forholdet. 

Der er kun 69 % af de adspurgte aktieanalytikere, som har svaret, at de læser revisionspåtegningen. Dette 

er et bekymrende lavt antal, idet revisors konklusion på et regnskab må forventes at have stor indvirkning 

på regnskabsbrugers økonomiske beslutningstagen, såfremt konklusionen er modificeret. Den lave 

svarprocent kan skyldes, at der er tale om børsnoterede virksomheder, hvorfor aktieanalytikerne for de 

store C20-virksomheder må forventes at være bekendt med virksomheder, som ikke har modtaget en 

blank påtegning. Uanset baggrunden for, at 31 % af de adspurgte analytikere ikke læser 

revisionspåtegningen, så er det dog en tydelig indikation på, at den nuværende revisionspåtegning ikke 

giver tilstrækkelige informationer, som analytikere mener, giver værdi at læse.  

Der er ligeledes 53 %, som mener, at revisionspåtegningen er for standardiseret, og 19 % der giver udtryk 

for, at påtegningen mangler informationer. Der er kun 22 %, som mener, at revisionspåtegningen i den 

                                                 

 

96 Spørgeskemaundersøgelse, se bilag 6 
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nuværende form er tilstrækkelig. Det kan således udledes af analytikernes svar, at der generelt er enighed 

om, at revisionspåtegningen bør udvides og være mere kundespecifik.  

Det kommenteres af en analytiker, 

”Det kunne naturligvis være spændende om revisor specifikt nævnte de områder, hvor man havde 

påkrævet ændringer eller specifikation i forhold til selskabets egen vurdering, men det kommer jo nok 

aldrig til at ske”97 

Det kan revisor fremadrettet vælge at oplyse som findings i afsnittet om centrale forhold i revisionen. 

Det er dog ikke påkrævet at oplyse om findings, men som beskrevet under gennemgangen af modtagelse 

af den nye revisionspåtegning i England, så ses det, at flere revisorer i England har valgt at medtage 

findings, hvilket engelske investorer har beskrevet som værende blandt det mest værdiskabende i 

påtegningen.  

En anden analytiker kommenterer specifikt på KAM-afsnittet og udtrykker en frygt for, at afsnittet kan 

risikere at blive endnu et standardiseret afsnit uden værdi. Som beskrevet i analysen af de engelske 

påtegninger fik det første års påtegninger ligeledes kritik for at være for standardiseret. Det er således 

vigtigt, at revisorer så vidt muligt forsøger at udtale sig kundespecifikt i deres omtale af KAM, for at 

regnskabsbrugerne mener, at afsnittet vil give værdi.  

Der er 47 % af analytikerne, som er enige i, at revisionspåtegninger skaber værdi. Det findes interessant, 

at ingen af de adspurgte har svaret meget enig. Det kan tolkes som, at analytikerne mener, at den 

nuværende revisionspåtegning skaber værdi, men at påtegningen kan skabe mere værdi. For at vurdere, 

hvad analytikerne mener, skaber mest værdi, er de blevet spurgt, hvilke dele af revisionspåtegningen, 

som giver dem værdi. 

De analytikere, som har svaret, at den nuværende påtegning skaber værdi, har vurderet, at revisors 

konklusion skaber mest værdi. Der er 56 %, der har svaret enig, og 19% der har svaret meget enig. Der 

                                                 

 

97 Fritekst besvarelse fra spørgeskemaundersøgelsen, se bilag 6.  
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er således 75 %, som er enige i, at revisors konklusion skaber værdi. De øvrige afsnit i den nuværende 

revisionspåtegning, som vurderes at give mest værdi, er henholdvis afsnittet om andre erklæringer, 

herunder ledelsesberetningen (69 %) samt revisors underskrift (63 %). Afsnittet om revisors ansvar og 

ledelsens ansvar er således de to afsnit, som analytikerne mener, giver mindst værdi. De adspurgte 

analytikere må forventes at have et godt kendskab til ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse, 

hvorfor det virker logisk, at disse afsnit giver mindst værdi for dem. Der er 34 % af analytikerne, som er 

uenige eller meget uenige i, at revisionspåtegningen giver værdi i dag, hvoraf  62 % mener, at påtegningen 

bør udvides. Det kommenteres, at påtegningen er meget generisk i den nuværende form, at 

revisionspåtegningen har været for standardiseret, og at revisor bør inddrage flere oplysninger om den 

udførte revision. En aktieanalytiker har blandt andet kommenteret i sin besvarelse: 

”Påtegningen kunne med fordel udvides, så det ikke blot er en standardiseret pass/fail påtegning, men 

hvor revisor inddrager flere oplysninger om virksomheden og den udførte revision” 

Det nye afsnit om centrale forhold i revisionen kan på baggrund af ovenstående kommentarer og svar fra 

spørgeskemaet således vurderes at imødekomme de adspurgte analytikeres ønsker til en ny påtegning 

6.1.2 Holdningen til afsnittet om KAM i den nye revisionspåtegning 

Til spørgsmålet om, hvorvidt det vil give mere værdi, at revisor oplyser om områder, hvor der er en høj 

forretningsmæssig risiko, har 25 % svaret meget enig, og 69 % svaret enig i, at afsnittet vil være 

værdiskabende. De resterende 6 % har svaret ved ikke. Der er således ingen af de adspurgte analytikere, 

som er uenige i, at afsnittet vil være værdiskabende. Der er tilsvarende 88 %, der har svaret uenig eller 

meget uenig til, at oplysningerne vil være unødvendige. Det er ligeledes interessant, at 63 % er uenige 

eller meget uenige i, at det kun er ledelsens ansvar at oplyse herom, og kun 31 % har svaret enig eller 

meget enig om, at afsnittet vil være en gentagelse af oplysninger, som forventes allerede at eksistere i 

årsrapporten. Der gives således udtryk for en generel enighed om, at det også er revisors ansvar at oplyse 

herom, og at afsnittet ikke forventes blot at være en gentagelse af ledelsens udtalelser. Dette kom til 

udtryk som en bekymring i høringssvaret fra Novo Nordisk, som mente, at det vil være en gentagelse af 

oplysningerne i regnskabet, og at det var ledelsens ansvar at oplyse om disse forhold. Analytikerne er i 

vores spørgeskemaundersøgelse således ikke enige i, at ansvaret kun bør være hos ledelsen.  
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6.1.2.1 De enkelte KAM-afsnit 

I spørgeskemaet er der præsenteret tre typer af KAM, som ISA 701 opstiller. Hertil er det fundet 

interessant at undersøge, om aktieanalytikerne mener, at informationr om de tre typer forhold giver dem 

værdi.  

Ved spørgsmålet om det vil give værdi, hvis revisor udtaler sig om områder, hvor ledelsen har foretaget 

væsentlige regnskabsmæssige skøn, var 75 % enige. Det konkluderes dermed, at regnskabsbrugerne 

finder det interessant, at revisors udtaler sig om ledelsens regnskabsmæssige skøn. Der er ligeledes 

enighed om, at det ikke kun skal være ledelsens ansvar, og at oplysninger hverken er unødvendige eller 

en gentagelse af oplysninger i regnskabet. Det er kommenteret, at det afhænger af, hvor detaljeret og 

hvor standardiserede revisors beskrivelser bliver, og der udtrykkes skepsis om, hvorvidt revisor vil oplyse 

om at have stillet kritiske spørgsmål til ledelsens impairment tests.  

Til spørgsmålet om værdien af revisors oplysninger om væsentlige transaktioner eller begivenheder 

indtruffet i regnskabsåret er der 69 %, der har svaret, at de er enige i, at oplysningerne vil være 

værdiskabende. Der er ved de øvrige spørgsmål mange analytikere, som har svaret ved ikke, hvilket kan 

skyldes, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt denne oplysning vil være relevant, idet det er 

meget afhængigt af, hvordan revisor vælger at udtale sig herom, hvilket også kommer til udtryk ved 

kommentarerne i fritekstfeltet. Der er dog enighed om, at det generelt forventes at give informationsværdi 

for påtegningen.  

6.1.2.2 Skaber afsnittet om KAM værdi? 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 75 % af analytikerne er enige i, at det vil skabe værdi, at der afgives 

en detaljeret beskrivelse af, hvorfor revisor har vurderet KAM-forholdet centralt for revisionen, eller hvis 

der afgives en detaljeret beskrivelse af resultaterne af de udførte revisionshandlinger. Analytikerne er 

ligeledes enige i, at oplysningerne om de udførte revisionshandlinger vil skabe værdi, idet der her er 65 

%, der har givet udtryk for at være enige herom. Det er interessant, at analytikerne finder resultaterne af 

de udførte revisionshandlinger (findings) til at give mest værdi. Det samme kom til udtryk hos 

regnskabsbrugerne ved prisudddelingen, som beskrevet i afsnit 5.1. Det er dog ikke et krav, at revisor 

skal udtale sig herom, hvorfor det skal være et tilvalg af revisor i dennes udtalelses om KAM i 

påtegningen.  
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For at vurdere, hvordan regnskabsbrugerne mener, at det nye afsnit om KAM vil kunne skabe værdi, 

blev der stillet spørgsmål om udformningen af KAM-afnittet. Der var 69 % af analytikerne, som mente, 

at påtegningen skulle være kundespecifik. 25 % svarede ved ikke, og kun 6 % var uenige heri. Der er 

således generel enighed om, at afsnittet bør være kundespecifikt for at kunne skabe værdi. Modsat 

svarede 62 %, at påtegningen ikke skal være standardiseret. Der var delte meninger om, hvorvidt afsnittet 

skal være kort og præcist eller modsat uddybbende og detaljeret. Lidt overraskende var det, at 44 % 

mente, at revisor bør inddrage tekniske fagbegreber og i mindre grad vægte et let forståeligt sprog. Det 

er dog vigtigt at erindre, at den adspurgte målgruppe er aktieanalytikerne for de store børsnoterede 

virksomheder i Danmark. Det må forventes, at analytikerne er bekendte med de fleste fagudtryk, hvorfor 

det ikke nødvendigvis er holdningen blandt de almindelige danske privat investorer, som ikke har samme 

baggrundsviden.  

Det vurderes at være centralt for analytikerne, at der er tale om kundespecfikke oplysninger. Revisor skal 

således forsøge at undgå at anvende standardiseret tekst i beskrivelsen af KAM. Der er større uenighed 

blandt analytikerne om, hvorvidt afsnittet skal være kort og præcist eller uddybbende og detaljeret. Det 

afhænger formentlig meget af, hvor omfattende afsnittet bliver og informationsværdien af de 

oplysninger, som afgives. Det kan således være vanskeligt at svare på, hvorvidt afsnittet skal være 

kortfattet eller meget detaljeret, førend der er en faktuel påtegning at forholde sig til. 

6.1.2.3 Revisionspåtegningens opsætning 

Analytikerne blev ligeledes spurgt om, hvilken betydning det vil have for dem, at konklusionen rykkes 

øverst i påtegningen. Dette spørgsmål blev stillet, fordi det er interessant at finde ud af, om 

regnskabsbrugerne indikerer, at når konklusionen er øverst,  vil de undlade at læse de efterfølgende afsnit, 

herunder afsnittet om KAM. Eller om regnskabsbrugerne mener, at det er medvirkende til at give et godt 

overblik, da de efterfølgende afsnit ikke har nogen betydning for konklusionen. Hovedparten af 

analytikerne (44 %) svarede til dette spørgsmål, at det ikke gjorde nogen forskel, hvor konklusionen er 

placeret. Dernæst mente 38 %, at det ville medvirke til at give et godt overblik, hvorfor der generelt kan 

konkluderes at være positive tilbagemeldinger fra aktieanalytikerne til, at konklusionen rykkes øverst i 

påtegningen.  
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Afslutningsvist  blev analytikerne spurgt til, hvilke afsnit i den nye påtegning, som de vurderer, vil give 

dem mest værdi ved at priotitere de enkelte afsnit. Hertil angav 78 % konklusionen som prioritet 1 eller 

2 og 62 % afsnittet om KAM som prioritet 1 eller 2. Analytikerne vægtede ledelsens og revisors ansvar 

som mindst værdiskabende. Det er interessant, at analytikerne vurderer det nye afsnit som blandt de mest 

værdiskabende afsnit i revisionspåtegningen. Det indikerer, at der er forventninger blandt de adspurgte 

analytikere om, at det nye afsnit vil skabe merværdi for aktieanalytikere.  

Afsnittet om KAM kan blive udformet på flere forskellige måder, hvorfor det er afgørende, hvordan 

revisorerne i Danmark vil implementere den nye revisionspåtegning for at kunne vurdere, om det nye 

afsnit om KAM vil skabe værdi. Det er særligt vigtigt, at revisor forsøger at udtale sig kundespecifikt om 

KAM-forholdene, da et standardiseret afsnit ikke forventes at give yderligere værdi til 

regnskabsbrugerne. Herudover vurderes det vigtigt, at revisor tør udfordre ledelsen og udtale sig specifikt 

om forholdene, selvom det ikke nødvendigvis vil være til gavn for virksomheden. Det er vigtigt at 

understrege, at det er revisors ansvar at medtage de centrale forhold og derfor ikke lade sig skræmme af 

ledelsen til at undlade omtale af visse KAM-forhold eller forsøge at afdække betydningen af et forhold 

igennem standardiserede beskrivelser. Afsnittet om KAM kan som nævnt udformes på flere måder, og 

det er helt op til revisor at vurdere, hvor detaljeret og kundespecifikt, revisor ønsker at udtale sig om 

KAM. Der kan drages paralleller til England, hvor der er set stor diversitet i påtegninger, og hvor 

revisorerne har udtalt sig detaljeret og kundespecifikt, som tilfældet i påtegningen for Rolls Royce, som 

er gennemgået i afsnitt 5.1.1. Der er dog en anden kultur i England, hvorfor det ikke nødvendigvis vil 

blive implementeret på tilsvarende måde i Danmark. Derfor er det valgt at inddrage synsvinklen fra PwC 

i Danmark, hvor der er foretaget et interview med Lars Engelund, partner i faglig afdeling og ansvarlig 

for implementeringen af den nye revisionspåtegning i PwC Danmark. Endvidere har Lars Engelund 

medvirket i en FSR-artikel om udkastet til den nye påtegning.98 

                                                 

 

98 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 (2014): Et synspunkt på IAASB's forslag til ny revisionspåtegning: fra standardiseret 

til virksomhedsspecifik erklæring  
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6.2  Revisors holdning til Key Audit Matters 

Dette afsnit behandler revisors holdning til KAM, hvordan revisorerne forventer, at KAM vil blive 

implementeret i Danmark, og hvilke overvejelser revisorerne allerede nu har gjort sig. Afhandlingen 

omhandler børsnoterede virksomheder, hvorfor fokus har været rettet mod de store revisionshuse, der er 

vant til at håndtere revisionen af  børsnoterede virksomheder. I Danmark er det således relevant at se på 

the Big Four, som er de største i Danmark. Her ses Deloitte, EY, KPMG og PwC. I artiklen om Big Four 

nævnes det, at PwC har den største markedsandel i top 100-segmentet, idet PwC reviderer 41 af de 100 

største danske virksomheder. Hermed har det været interessant at drage PwC’s holdning ind i 

afhandlingen og undersøge, hvordan PwC vil håndtere den nye revisionspåtegning. Det forventes, at 

PwC med deres store andel af børsnoterede virksomheder i Danmark vil have en stor indflydelse på, 

hvordan KAM vil blive præsenteret i revisionspåtegninger i Danmark.  

Der er foretaget et interview med Lars Engelund, som er partner i faglig afdeling hos PwC og ansvarlig 

for implementering af KAM i PwC Danmark.99  

6.2.1 Implementering og rapportering af ISA 701 i Danmark 

Lars Engelund fortæller, at der fra PwC’s side i Danmark allerede i august og september 2015 har været 

kursus for erfarne medarbejdere i firmaet. Lars fortæller endvidere, at de ansatte har fået besked på fortsat 

at vente med at drøfte KAM uddybende med  kunderne. Det begrundes med, at man fra PwC’s side 

ønsker at foretage en global implementering af den nye standard for herved at sikre, at implementeringen 

håndteres konsistent og på bedste vis. Der afventes således, at der opnås global enighed i PwC-netværket. 

Lars er udvalgt i PwC Danmark til at deltage i løbende møder i London sammen med repræsentanter fra 

de andre lande, for herved at skabe enighed i, hvordan PwC ønsker, at den nye revisionspåtegning skal 

udformes.   

                                                 

 

99 Interview med PwC revisor, Lars Engelund, se bilag 7 
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6.2.1.1 PwC’s implementering 

I interviewet fortæller Lars om den foreløbige plan for implementeringen i Danmark, som består i at de 

ansatte skal have kurser, der skal skabes kontakt til kunderne og afholdes møder med revisionsudvalg i 

de berørte virksomheder. Her vil revisor begynde at drøfte med kunden, hvilke KAM-forhold, der 

forventes at  være relevante for virksomheden. Herved giver revisor allerede ledelsen et ansvar for at 

gennemtænke egne noteoplysninger i regnskabet for 2015 og ligeledes, om der er forhold, som ledelsen 

allerede fra 2015 kan ændre for at undgå, at revisor tager dem med i revisionspåtegningen for 2016.  

Lars oplyser endvidere, at hvis implementeringen i PwC forløber godt, overvejes det at udforme mulige 

KAM-afsnit for virksomheden på baggrund af årsregnskabet for 2015, så virksomheden kan danne sig et 

indtryk af, hvad der vil blive oplyst næste år. Aktieanalytikerne har i spørgeskemaundersøgelsen udtrykt 

ønske om,  at den nye revisionspåtegning bliver mere kundespecifik, hvilket sikres bedre ved, at revisor 

netop starter dialogen med bestyrelsen og revisionsudvalget tidligt. 

6.2.1.2 Udformning af revisionspåtegningen 

I spørgeskemaundersøgelsen med aktieanalytikerne blev der udtrykt stor kritik af, at 

revisionspåtegningerne i dag er for standardiserede. Lars udtrykker, at der ikke er ønske om en 

standardiseret template hos PwC. Han fortæller dog, at KAM-forhold for virksomheder inden for samme 

branche i et vist omfang formentlig vil komme til at ligne hinanden. Det begrundes med, at brancherne 

ofte har samme risikofaktorer, hvilket kan være relevante at oplyse for virksomhederne, såfremt et 

forhold har været centralt for revisionen.  

Idet revisor fremadrettet i KAM-afsnittet skal til at forklare de udførte revisionshandlinger under 

revisionen, kan det medvirke til at skabe øget opmærksom mellem revisionshusene om, hvilke forhold 

der oplyses. Her kan spørgsmålet om benyttelse af eksperter komme ind. Er det relevant at inddrage en 

ekspert til et komplekst område, eller har revisionsfirmaet tilstrækkelige ressourcer internt til at håndtere 

området? Det kan medvirke til at vise, at der er taget tilstrækkelig stilling til et særligt område, hvilket 

kan være et signal til regnskabsbrugerne om, at der udført en omhyggelig revision, og skabe større tillid 

til regnskabet. Det kan således diskuteres, hvorvidt det vil medvirke til, at der vil blive inddraget flere 

eksperter, såfremt andre revisionshuse begynder at oplyse herom. Lars tør dog ikke sige, om det at have 

eksperter med ind over en opgave kan give en merværdi for regnskabet eller til regnskabsbrugerne. Det 
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er diskuteret i PwC i forbindelse med tilsynets besøg, hvor man godt kan have været i tvivl om, om 

tilsynet mente, at PwC’s kompetencer var tilstrækkelige til at løse en opgave.  

Aktieanalytikerne har givet udtryk for, at der foreligger et ønske om, at der i revisionspåtegningerne 

benyttes et fagligt og teknisk sprog. Dette viser, at der foreligger et ønske hos denne gruppe af 

regnskabsbrugere om, at revisor bruger et faglig sprog. Lars udtaler, at det kan være en god ide at tage 

sproget fra f.eks ISA’erne, idet dette anses for kvalitetssprog. Det kan dog være svært for den almindelige 

danske privatinvestor at forstå et fagligt revisionssprog, hvorfor det kan være relevant at gøre sig 

yderligere overvejelser om, hvilke tiltag der kan effektueres for at sikre bred forståelse. Lars har bl.a. 

kommenteret, at en mulig løsning kan være særskilt udgivne bøger eller hyperlinks i påtegningen.  

6.2.1.3 Revisionspåtegningens værdiskabelse 

I interviewet udtrykker Lars, at revisionspåtegningen vil skabe værdi i forhold til, at der vil blive skabt 

mere dialog og mere opmærksomhed på revisionen. Han udtrykker bekymring for, at revisionsudvalget 

kan have handlet lidt som en indkøbsafdeling, når der skal vælges revisor, og valgt det billigste alternativ. 

Den nye revisionspåtegning vil medvirke til større transparens og gennemsigtighed i revisors udførte 

arbejde, hvorfor der åbnes mere op for, hvilke revisionshandlinger der er udført.  

Ved at se på den engelske debat har investorerne givet positivt udtryk for at ville vide mere om revisors 

arbejde og udførte handlinger. Dette anser Lars som et udtryk for, at den nye revisionspåtegning må 

forventes at give mere værdi.  Som nævnt i ovenstående afsnit kan KAM forventes at blive præsenteret 

i et fagligt sprog. Det vil kræve mere af regnskabsbrugerne, idet revisionspåtegningen vil indeholde flere 

informationer i den nye revisionspåtegning, som regnskabsbrugerne skal tage stilling til. Der kan således 

argumenteres for, at revisor herved skubber et større ansvar over på regnskabsbrugerne til at forstå de 

forhold og risici, som beskrives.  

Det vil således betyde, at de 31 % af analytikerne100, som ikke læser revisionspåtegningen, ikke 

efterfølgende kan komme og give udtryk for, at revisor ikke har oplyst om et risikofyldt skøn, hvis de 

                                                 

 

100 Spørgeskemaundersøgelse, se bilag 6 
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ikke selv har åbnet påtegningen og læst de udvidede informationer. Lars Engelund udtrykker, at desto 

mere information, der presses ind i revisionspåtegningen, jo mere er regnskabsbrugerne også oplyst 

herom, hvorfor regnskabsbrugerne i større grad skal være i stand til at forstå indholdet i revisors 

påtegning.  

Lars vurderer ikke, at der forekommer en forventningskløft mellem regnskabsbrugerne og revisor, idet 

de egentlige regnskabsbrugere er dem, som forstår at læse et regnskab og gør det professionelt. Hertil 

mener han ikke, at der har været en større forventningskløft, da de altid har kunnet læse regnskaberne og 

værdiansætte en pris på aktierne. Så i forhold til de professionelle forventer han, at de med den nye 

påtegning vil nikke og sige, at det er da dejligt at vide.  

Men til de uprofessionelle mener Lars, at der bør udgives en pixiebog ved siden af regnskabet, som kan 

skabe en forståelse for regnskabet, hvis man slet ikke kan finde ud af at læse et regnskab og forstå de 

faglige begreber og udtryk, det indeholder. Den nye revisionspåtegning forventer han dermed ikke, at de 

vil læse, men at de kan drage nytte af, at konklusionen nu er rykket øverst, og at de måske dermed kan 

nøjes med at læse denne. Lars mener mere, at der er en forventningskløft mellem revisor og 

journalisterne, i forhold til at journalister ofte misforstår rigtig mange ting og afgiver forkerte 

informationer, når de skriver om et regnskab.  

6.2.1.4 Revisors protokol 

I Danmark er det påkrævet iht. revisorloven § 20, at revisor ved en udført revision skal afgive en 

revisionsprotokol, hvori der bl.a. omtales væsentlige forhold, der er identificeret under revisionen. Lars 

mener, revisionsprotokollen er en stor hjælp i Danmark, idet revisor allerede har været vant til at skulle 

skrive om væsentlige forhold til den øverste ledelse og revisionsudvalget. Forskellen er således primært, 

at  de mest væsentlige forhold fremadrettet skal kommunikeres  til offentligheden i revisionspåtegningen.   

I forhold til at revisor skal oplyse om væsentlige forhold i protokollen og ligeledes nu også i 

revisionspåtegningen, mener Lars ikke at der bør forekomme præcis de samme forhold i begge 

udgivelser, men at der bør ligge en afvejning mellem dem. Han mener, at dette vil betyde at strukturen i 

protokollen vil ændres lidt, så der under særlige forhold vil være KAM forhold og muligvis også få 

overskriften Key Audit Matters, mens andre forhold som ikke nævnes i påtegningen, vil blive nævnt 

længere ned i protokollen, under overskriften Andre forhold.   
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6.2.1.5 Revisionspåtegningens påvirkning på virksomhedernes ledelse  

I høringssvarene blev der bl.a. fra Novo Nordisks udtrykt en bekymring om, at den nye 

revisionspåtegning kan skabe tvivl om ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisors for aflæggelse af 

årsrapporten. Lars mener ikke, at det vil give problemmer, idet der fortsat oplyses om ledelsens og 

revisors ansvar i revisionspåtegningen, og KAM forhold beskrives ikke at være erstatninger for 

regnskabsoplysninger, men skal anses som  revisors faglige vurdering af de mest betydelige forhold i 

revisionen.  

Lars giver ligeledes udtryk for at den nye revisionspåtegning kan medvirke til at presse ledelsen til at 

afgive mere informative noter om eksempelvis regnskabsmæssige skøn for at undgå at revisor oplyser 

om mere end ledelsen i regnskabet. Lars udtrykker, at der er krav til ledelsen omkring afgivelse af 

tilstrækkelige noteoplysninger, som ikke altid opfyldes. Han mener, at med revisionspåtegningen er der 

kommet et nyt værktøj til revisor i forhold til at sikre, at noterne er i overensstemmelse med alle kravene.  

Den nye revisionspåtegningen vil  betyde, at de underskrivende revisorer formentlig skal afsætte mere 

tid til rapporteringen som følge af den nye påtegning. Endvidere må det forventes, at revisors omtale af 

KAM vil medføre mere dialog mellem kunderne og revisorerne. Dette må betegnes at være positivt, da 

revisorerne herved kan komme tættere på kunden og skabe sig en bedre forståelse for ledelsen og de 

centrale forhold i virksomheden. Forholdet mellem revisor og kunde må derved alt andet lige blive 

forbedret som følge af øget dialog. 

Lars virker ganske positiv over for den nye revisionspåtegning, da han mener, at revisor vil få en mere 

fremtrædende rolle og revisionen en merværdi, idet revisors arbejde nu får mere opmærksomhed ved 

belysningen af, hvad revisor foretager sig, og en udvidet dialog med virksomhederne. 

6.3 Regnskabsaflæggers holdning til Key Audit Matters 

Novo Nordisk var den eneste danske børsnoterede virksomhed, der i november 2013 afgav et høringsvar 

til ISA 701 Exposure Draft. Novo Nordisk udviste i høringssvaret bekymring for, at det kan være 

vanskeligt for regnskabsbrugerne at gennemskue ansvarsfordelingen mellem regnskabsaflægger og 

revisor i forhold til aflæggelsen af årsregnskabet. Ligeledes blev der udtrykt skepsis for, at det nye KAM-

afsnit vil sløre de grundlæggende principper for regnskabsaflæggelsen og samtidig være en gentagelse 

af oplysninger, som allerede forventes at være indeholdt i regnskabet. I forbindelse med afhandlingen er 
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der foretaget et interview med Novo Nordisk for at høre, hvorvidt deres holdning har ændret sig i forhold 

til den godkendte standard, og hvorvidt selskabet allerede har drøftet KAM med deres revisor eller gjort 

sig overvejelser omkring, hvilke KAM-forhold  de forventer at præsentere i deres regnskab.  

6.3.1 Interview med Janni Holm, Corporate Vice President, Group Internal Audit, Novo Nordisk 

Inden telefonmødet havde Janni Holm modtaget fem spørgsmål, den endelige udgivne standard og et 

kopi af deres høringssvar, der var afgivet i november 2013.101  

Janni mener ikke, at den endeligt godkendte standard har medført større ændringer i forhold til første 

udkast, som kunne gøre, at de overordnet ændrede deres mening til det nye afsnit i revisionspåtegningen. 

Novo mener således fortsat, at KAM-afsnittet vil være en gentagelse af selskabets egne oplysninger i 

regnskabet. Hun fortæller, at alle relevante oplysninger omkring centrale forhold allerede er beskrevet 

tilstrækkeligt i selskabets årsrapport. Novo Nordisk mener fortsat, at revisorerne med den nye påtegning 

vil forsøge at uddanne regnskabslæserne i forhold til revisors arbejde.  Den nye revisionspåtegning stiller 

højere krav til regnskabsbrugernes viden om regnskab og revision for at kunne forstå revisors omtale af 

KAM. Dette er set i de udstedte engelske påtegninger, og ligeledes er det en forventning fra de adspurgte 

aktieanalytikere samt revisor, at der forekommer en forventning til, at sproget i de nye påtegninger vil 

blive mere fagligt og teknisk. 

Novo Nordisk har ikke gjort sig større overvejelser omkring hvilke forhold, der vil blive omtalt som 

KAM, men Janni udtaler, at hun forventer, at det højest sandsynligt bliver de samme forhold, som Novo 

har stående som signifikante issues i regnskabet. Det forventes derfor ikke, at revisor vil oplyse om andre 

centrale forhold, som virksomheden ikke selv har set eller oplyst om. Deres forventning er således, at 

den nye regnskabspåtegning blot bliver nogle ekstra sider i regnskabet, hvor indeholdet er ren gentagelse 

af allerede oplyste forhold.  

Revisor skal i henhold til ISA 701 oplyse om de centrale forhold i revisionen, hvorfor revisor i høj grad 

kan vælge at oplyse om forhold, som ikke nødvendigvis er centrale for virksomheden, men som har været 

                                                 

 

101 Interview med intern revisor hos Novo Nordisk, Jannie Holm, se bilag 8 
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centrale i forhold til revisionen. Det vurderes således ikke, at det er samme forhold, som nødvendigvis 

vil blive oplyst. De engelske påtegning understøtter ligeledes dette, hvor kontrolsvagheder i 

virksomheden ikke nødvendigvis vil blive oplyst af selskabet i regnskabet. Dette blev bl.a. beskrevet i 

påtegningen for Rolls Royce, hvor revisor udtrykte mangler i selskabets kontroller, hvorfor der blev 

udført yderligere substanshandlinger for at afdække denne risiko. Denne information kan være nyttig for 

regnskabsbrugerne, selvom forholdet ikke nødvendigvis medvirker til væsentlig fejlinformation, da det 

giver udtryk for, at selskabets kontrolmiljø ikke er tilstrækkeligt, hvilket kan indikere, at der muligvis 

kan foreligge andre svagheder hos virksomheden.   

Janni fortæller, at de endnu ikke har drøftet selskabets KAM-forhold med deres revisor.  Hun fortæller 

endvidere, at hun ikke har nogen forventning om, at folk vil læse revisionspåtegningen, hvis der ikke er 

forbehold. Dette begrunder hun med, at investorer og aktieanalytikere, som er tilknyttet  Novo Nordisk, 

allerede er bekendt med selskabets risici, hvorfor hun ikke forventer, at påtegningen vil give dem  nye 

informationer. Dette kom ligeledes til udtryk i interviewet med Lars Engelund, hvor han gav udtryk for, 

at de egentlige aktieanalytikere er dem, som er professionelle og kender virkesomhederne. I vores 

spørgeskema til aktieanalytikere for de danske C20-selskaber kom det ligeledes til udtryk, at der var 69 

% af analytikerne, der ikke læser den nuværende revisionspåtegning i selskabernes årsrapport. Dette 

understøtter således, at aktieanalytikere ikke føler et behov for at læse revisionspåtegningen. De 

adspurgte analytikere udtrykte derimod meget positive tilkendegivelser over for afsnittet om KAM i den 

nye revisionspåtegning. Analytikerne kunne se værdi i, at revisor udtaler sig om områder med høje 

forretningsrisici, væsentlige regnskabsmæssige skøn og særlige transaktioner og begivenheder i 

regnskabsåret samt oplysninger om den udførte revision af disse områder. Det kan indikere, at analytikere 

i højere grad vil være villig til at læse revisionspåtegningen, idet der herved gives flere oplysninger, som 

kan være relevante for dem, ud over blot revisors konklusion. 

Jannie nævner afslutningsvist, at hun anser de nye oplysninger i revisionspåtegningen for at være de 

samme oplysninger, som er indeholdt i revisionsprotokollatet. Hun  forventer således, at der i høj grad 

vil være sammenhæng mellem de forhold, der omtales i revisionsprotokollen og i de nye KAM-afsnit. 

Dette er også Lars Engelunds forventning, idet revisor skal udvælge de mest centrale forhold, som er 
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afgivet til den øverste ledelse eller revisionsudvalget i virksomheden, og oplyse om disse forhold i 

påtegningen.  

6.4 Delkonklusion 

Aktieanalytikerne udtrykker ønske om, at der forekommer en udvidelse af oplysninger i 

revisionspåtegningen. Der udtrykkes positive tilkendegivelser over for de tre typer KAM-forhold, der 

fremover kan forventes at blive oplyst. Der er en stor del af aktieanalytikerne, der ikke læser 

revisionspåtegningen i dag. Dette kan indikere, at revisionspåtegningen ikke giver tilstrækkelig værdi for 

analytikerne i den nuværende form, idet det omtales kun at være revisors konklusion, der har betydning. 

PwC revisor Lars Engelund og intern revisor Janni Holm giver ligeledes udtryk for, at professionelle 

analytikere allerede er bekendte med virksomhedernes risici og derfor ikke læser påtegningen. Den 

nuværende revisionspåtegning vurderes at være for standardiseret og mangle informationer, der er 

relevante for regnskabsbrugerne. Aktieanalytikerne udtrykker sig positivt om det nye afsnit om KAM i 

revisionspåtegningen og forventer, at det vil være medvirkende til at skabe værdi for dem. 

Interviewet med Lars bidrog med oplysninger om implementering af KAM i Danmark, og hvilken 

betydning KAM vil have for revisorers arbejde samt den fremtidige relevans af revisionsprotokollen. 

Internt i PwC er revisorerne ved at forberede sig på at gå ud til virksomhederne og fortælle dem om det 

nye KAM-afsnit i revisionspåtegningen fra 15. december 2016. Lars er positiv over for den nye 

påtegning, da den kan være med til at give revisionen mere fokus og medvirke til at skabe mere 

kommunikation med kunderne. Lars forventer, at der vil blive mere interaktion med bestyrelsen, hvilket 

vil medføre, at revisorerne vil bruge mere tid og ressourcer og derfor også vil blive dyrere. Det forventes, 

at afsnittet om KAM kan medvirke til, at ledelsen vil være mere opmærksomme på at gennemgå 

selskabets noter om de centrale forhold, hvilket kan medvirke til forøgning af informationer i 

regnskaberne. Novo Nordisk forventer dog ikke, at det nye afsnit vil have nogen indvirkning på 

selskabets oplysninger, men forventer i stedet, at afsnittet blot vil være en gentagelse af oplysninger i 

regnskabet.  

Novo Nordisk og Lars Engelund giver begge udtryk for, at de oplysninger, der forekommer i protokollen 

i dag, fremover forventes at være de oplysninger, der vil blive oplyst i revisionspåtegningen. Lars 

forventer, at KAM-forhold vil blive præsenteret som særlige forhold i protokollen og ser ikke afsnittet 
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om KAM som en erstatning for protokollen. Diskussionen om KAM’s betydning for 

revisionsprotokollen vil blive analyseret og diskuteret i afsnit 7.2. 

7 Key Audit Matters i Danmark 

KAM omfatter i henhold til standarden ISA 701 alle børsnoterede virksomheder samt øvrige 

omstændigheder, hvor revisor vurderer det nødvendigt. De danske revisorer er omfattet af EU-

Kommissionens forordning, hvorfor det forventes, at revisorerne i Danmark vil forsøge at rapportere i 

overenstemmelse med ISA 701 og EU-Kommissionens forordning. Som beskrevet i afsnit 3.7.1 er der 

grundlæggende sammenhæng mellem den ønskede beskrivelse af de centrale forhold i ISA 701 og EU-

Kommissionens forordning. Det er således relevant at analysere, hvordan en dansk revisor kan forventes 

at rapportere om KAM efter ISA 701 og inddrage afhandlingens analysedel til at diskutere, hvordan 

revisor skaber mest værdi for regnskabsbrugerne på baggrund af den indsamlede empiri. 

7.1 Hvornår er et forhold centralt for revisionen? 

I standarden beskrives tre vigtige områder, som revisor særligt skal overveje ved fastlæggelsen af KAM: 

områder, hvor der eksisterer en høj risiko for væsentlige fejl, betydelige ledelsesmæssige skøn, 

væsentlige begivenheder eller transaktioner i det aktuelle regnskabsår.  

Spørgsmålet er herefter, hvordan revisor vurderer, hvilke forhold der er centrale for revisionen? ISA 701 

afsnit 10 beskriver, at centrale forhold skal være de forhold, der har haft mest betydning i revisionen. 

Men hvad ligger der i ordet mest? Og hvornår bør revisor ikke medtage et forhold?  

7.1.1 Centrale forhold 

Standardens afsnit A9 til A30 omhandler vejledning til fastlæggelsen af KAM. Afsnit A12 beskriver et 

centralt forhold som de forhold, der har krævet størst vurdering fra revisor i forhold til planlægning, 

udførelse af revisionen af forholdet samt resultatet af den udførte revision. Revisor skal opnå større 

overbevisning om et forhold, desto højere risikoen er vurderet i forhold til væsentlige fejlinformationer 

for en bestemt balancepost, transaktion eller oplysning. Dette er behandlet i afsnit 2.1.3 om 

revisionsrisikomodellen. Et KAM er således i henhold til standarden et forhold, der har krævet ekstra 

ressourcer, idet forholdet er komplekst og kræver ekstra opmærksomhed. Dette kan derfor ofte indebære, 

at revisor er nødt til at inddrage overbevisning fra tredjepart for at opnå tilstrækkelig overbevisning.  
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FRC’s ISA 700-standard udtrykker konkret, at et centralt forhold er et identificeret forhold, som revisor 

har vurderet, har haft har haft størst effekt på revisionsstrategien, allokeringen af ressourcer og 

involvering af revisionsteamet.102 Alle tre forhold, som er beskrevet i ISA 701, vil kunne knytte sig til 

FRC’s beskrivelse af et centralt forhold, da disse forhold ofte vil indebære ekstra opmærksomhed fra 

revisor, herunder mulig involvering af eksperter.  

I analysen af revisionspåtegninger fra Rolls Royce, Smith og Vodafone præsenteres forskellige centrale 

forhold, som i indhold og udformning, er meget forskellige. Der vil derfor blive set nærmere på disse 

påtegninger for at vurdere, om der kan være centrale forhold, der kan forventes at blive præsenteret som 

KAM i en dansk revisionspåtegning i overensstemmelse med ISA 701. 

7.1.1.1 Centrale forhold i England  

I IAASB’s eksempel Key Illustrative nævnes goodwill som et KAM i forhold til impairment og 

omsætning i forbindelse med indregning af langsigtede kontrakter. Begge eksempler er ligeledes 

identificeret som forhold, der omtales i de gennemgåede revisionspåtegninger fra England. 

Vodafone og Smith har begge goodwill, der anses for at indebære komplekse beregninger og væsentlige 

ledelsesmæssige skøn i forhold til vurdering af værdiansættelsen af goodwill. Det er et krav, at goodwill 

testes for værdiforringelse hvert år, hvorfor ledelsen således skal foretage en vurdering af goodwill i 

forhold til impairment.103 Der nævnes i Vodafones påtegning, at selskabet har været særligt påvirket af 

udfordrende økonomiske vilkår og pres på priserne i Europa, hvilket har medført et behov for 

nedskrivning af goodwill. Dette kan ligeledes i henhold til ISA 701 betragtes som et KAM-forhold, da 

det nævnes, at det er aktuelt for regnskabsåret og samtidig et væsenligt regnskabsmæssigt skøn. Dette 

forhold vil ikke nødvendigvis blive medtaget i fremtidige revisionspåtegninger, såfremt 

markedsvilkårene forbedres. Smiths beskrivelse af KAM omhandler indregning af omsætning fra 

langtidskontrakter og kan således anses som et generelt KAM-forhold for virksomheden. Denne type 

                                                 

 

102 Lokaliseret 22.08.2015 på: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-

and-Ireland)-700-(Revised)-File.pdf 
103 Iht. IAS 36 

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-and-Ireland)-700-(Revised)-File.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-and-Ireland)-700-(Revised)-File.pdf
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KAM-forhold kan ifølge Lars Engelund forventes at blive gentaget igen år for år, da det er væsentligt for 

revisionen i fremtidige årsregnskab.  

Standardens afsnit A11 pointerer, at KAM-forholdet skal være aktuelt for regnskabsperioden. Afsnit A11 

anbefaler, at revisor genovervejer alle forhold fra foregående år og vurderer, hvorvidt der fortsat er tale 

om forhold, som kan betegnes som KAM. Der er således ikke noget, der hindrer Smiths revisor i 

fremadrettet at tage forholdet med som KAM. Revisor bør gøre sig overvejelser om forholdene hvert år, 

hvilket bør ske allerede under planlægningen af revisionen, hvor alle signifikante forhold bringes op til 

overvejelse.  

Alle tre revisionspåtegninger fra England inddrager revision af omsætningen som et centralt forhold i 

revisionen. Smith og Rolls Royce har begge store langsigtede kontrakter, der kræver måling og skøn i 

forhold til indregning af årets omsætning. Smiths påtegning omtaler kun omsætningen i ét KAM-forhold, 

og beskrivelsen af forholdet er en overordnet forklaring af, hvordan langsigtede kontrakter påvirker en 

virksomheds omsætning, og hvordan revisor har håndteret indregningen. Rolls Royces 

revisionspåtegning præsenterer tre centrale forhold under omsætning. Alle tre centrale forhold 

vedrørende omsætningen kan anses for at være generelle forhold for virksomheden, som må forventes at 

være tilbagevendende og derfor blive gentaget som KAM. Det kan bekræftes, at forhold ofte vil blive 

gentaget, idet der bl.a. for Rolls Royces revisionspåtegning for 2014 er gentaget en række forhold med 

nærmest identiske beskrivelser. Lars Engelund giver udtryk for, at han ikke ser grund til større bekymring 

ved, at beskrivelsen af et gentaget KAM-forhold ændres i forhold til sidste årsrapport. Det kan indikere, 

at revisor er blevet klogere i forhold til sidste årsrapport. Lars Engelund mener derfor ikke, at det bør 

medføre bekymring hos regnskabsbrugerne i forhold til at tro, at revisionen ikke har været tilstrækkelig 

omfattende i året eller det foregående år. 

Vodafone nævner i et andet centralt forhold “The key judgements in respect of the transaction to dispose 

of the Group’s investment in Verizon Wireless relate to the valuation of the consideration and calculation 
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of the related gain on disposal”104, et forhold, som er meget centralt for netop regnskabsåret. På side 5 i 

Vodafones regnskab nævnes der, at de har solgt sælger deres investeringer i Verizon Wireless, hvilket 

Vodafone selv omtaler som ”..was the second largest corporate deal in history”105. I forhold til ISA 701, 

afsnit 9, nr c, må dette forhold anses som værende et KAM-forhold, da det er en væsentlig begivenhed, 

der har fundet sted i regnskabsperioden. 

Ved analyse af de forskellige centrale forhold i de engelske revisionspåtegninger fremgår det, at KAM 

kan omfatte mange forskellige type forhold, både branchespecifikke, som ofte må forventes at være 

gentagne, men også særlige begivenheder, der har været i årets løb. ISA 701, afsnit A1 beskriver, at en 

centralt forhold kan tages i betragtning ud fra kvantitative og kvalitative faktorer, såsom størrelse, art og 

indvirkning, herunder forventet betydning hos regnskabsbrugerne.  

7.1.2 Key Audit Matters og regnskabsbrugerne  

I den nye standard om KAM er der udsagn om, hvad brugerne har ønsket i forhold til den nye 

revisionspåtegning, hvilket er med til at give en forståelse for, hvornår et forhold er relevant at medtage 

som KAM.  

I ISA 701, afsnit A2, gives der udtryk for, at regnskabsbrugerne ønsker, at KAM skal være de forhold, 

som revisor har drøftet mest indgående med virksomhedens ledelse. Herved ønskes der en 

gennemsigtighed af, hvad revisor drøfter med den øverste ledelse, og hvilke handlinger revisor foretager 

sig i forbindelse med disse forhold, herunder særlige overvejelser og vurderinger. Regnskabsbrugerne 

vil således gerne have oplyst om forhold, som revisor i dag afgiver i revisionsprotokollen til bestyrelse 

samt revisionsudvalg. Såfremt danske revisorer vælger at præsentere KAM i påtegningen, som tilfældet 

er i revisionsprotokollen til ledelsen, vil det kræve en god forståelse hos regnskabsbruger for revision og 

regnskab. Lars Engelund giver udtryk for, at han forventer, at de tiltænkte regnskabsbrugere ofte vil være 

professionelle og dermed have et godt kendskab til revision og regnskab og vil være i stand til at kunne 

læse regnskaberne. I ISA 701, afsnit 4, henvises der til ISA 320, afsnit 5, som beskriver, at det er rimeligt 

                                                 

 

104 Lokaliseret 22.08.2015 på: 

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.pdf 

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.pdf
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for revisor at forudsætte, at regnskabsbrugerne har en viden om forretningsmæssige og økonomiske 

aktiviteter samt en vilje til at læse regnskaberne med omhu. Det er således en forventning, at 

regnskabsbrugerne har en vis viden om revision og regnskab samt en vilje til at læse regnskaberne.  

I afhandlingens spørgeskemaundersøgelse har 31 % af analytikerne svaret, at de ikke læser den 

nuværende revisionspåtegning. Det kan anses som værende et udtyk for den nuværende påtegning ikke 

giver tilstrækkelig værdi. Der blev i undersøgelsen givet udtryk for, at den nye påtegning forventes at 

skabe merværdi for analytikerne, hvorfor det baseret på denne spørgeskemaundersøgelse må forventes, 

at flere analytikere vil læse påtegningen. Revisors arbejde må således forventes at opnå større 

opmærksomhed, hvilket kan være medvirkende til, at tydeliggøre værdien af den udførte revision, 

herunder tydeliggøre værdien af revisionspåtegningen. Det er således forventningen blandt de adspurgte 

analytikere, at revisionspåtegning vil få mere værdi. Som nævnt i afsnit 6.4 er det relevant at diskutere, 

hvorvidt den nye påtegning vil have betydning for værdien af revisionsprotokollen.  

7.2 Revisors protokol til bestyrelsen og revisionsudvalget 

I henhold til RL § 20 skal revisor føre en revisionsprotokol, når årsregnskabet revideres. Revisorlovens 

§ 20 beskriver, at der i protokollen skal oplyses om forhold, som må forventes at have betydning i forhold 

til stillingtagen til årsregnskabet.105 Sådanne forhold  er således sammenlignelige med de forhold, der 

præsenteres som KAM, idet det må forventes, at forhold, der har mest betydning for revisionen, også 

ofte vil have størst betydning for regnskabet.  

I interviewet med Lars Engelund gives der udtryk for, at der i PwC Danmark forventes at komme 

ændringer til protokollens opstilling i forbindelse med den nye påtegning. Lars Engelund forventer, at 

der fremover vil blive implementeret et afsnit med overskriften Key Audit Matters i protokollen, som 

omhandler samme forhold som i revisionspåtegningen. De øvrige forhold, som ikke omtales i 

revisionspåtegningen, forventes at få et mindre synligt afsnit under overskriften Andre forhold. Herved 

forventer PwC Danmark, at protokollen vil indeholde en beskrivelse af Key Audit Matters, som er 

                                                 

 

105 RL § 20, stk. 3, punkt 2 
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præsenteret i påtegning. Der vil muligvis blive inddraget yderligere informationer og beskrivelser, idet 

protokollen afgives til bestyrelsen og revisionsudvalget, som forventes at kende virksomhedens risici og 

regnskabsposter.  

EU-Kommissionen har allerede i den tidligere omtalt grønbog106 foreslået, at man indfører et fælles 

regelsæt for rapporteringen til virksomhedens øverste ledelse. Hertil er der set på inspiration hos 

Danmark og Tysklands allerede gældende regler om rapportering via en revisionsprotokol.107 Det 

vurderes således ikke, at protokollen vil udgå eller miste betydning. Det fremgår ligeledes af RL § 20, 

stk. 4, at revisionsprotokollen ikke kan erstattes af andre meddelelser. Det må i øvrigt forventes, at 

bestyrelsen og revisionsudvalget vil foretrække, at revisor afgiver yderligere oplysninger end blot de 

mest centrale forhold i revisionen, som oplyst i KAM. Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt 

der vil være en sammenhæng mellem revisors valg af KAM-forhold og de forhold, som Revisortilsynet 

har omtalt som fokusområder for 2015. Det må formodes, at revisor vil være mere opmærksom på 

Revisortilsynets fokusområder, idet disse forhold forventes at få særlig opmærksom fra Revisortilsynet. 

7.3 Revisortilsynet 

Det er Revisortilsynets opgave at kontrollere, om revisionsvirksomhederne lever op til kravene i 

revisorloven om uafhængighed og kvalitet i forbindelse med revision eller afgivelse af erklæringer.108 

Såfremt Revisortilsynet finder fejl eller mangler hos en revisionsvirksomhed, skal de tage stilling til, om 

forholdet skal indbringes for Revisornævnet. Der udgives hvert år en række fokusområder fra 

Revisortilsynet i forbindelse med kvalitetskontrollen. Fokusområderne for 2015 er ført videre fra 2014 

og vedrører blandt andet områder som:109 

                                                 

 

106 Lokaliseret 22.08.2015 på: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/DA/1-2011-779-DA-F1-1.Pdf 
107 Lokaliseret 30.08.2015 på: 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Politiske%20maerkesager/fremtidens%20revisionspolitik/Divers

e/Politisk%20udspil%20-%20EU%20kommissionens%20revisionsforslag.ashx 

 
108 Lokaliseret 24.08.2015 på: http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisortilsynet 
109 Lokaliseret 08.09.2015 på: https://erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynets-fokusomraader-2015 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/DA/1-2011-779-DA-F1-1.Pdf
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Politiske%20maerkesager/fremtidens%20revisionspolitik/Diverse/Politisk%20udspil%20-%20EU%20kommissionens%20revisionsforslag.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Politiske%20maerkesager/fremtidens%20revisionspolitik/Diverse/Politisk%20udspil%20-%20EU%20kommissionens%20revisionsforslag.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Kvalitetssikring/Revisortilsynet
https://erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynets-fokusomraader-2015
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 Revisionsvirksomheders overvejelser, håndtering af og integrering i forbindelse med opkøb, 

fusioner m.v. 

 Revision af omsætning, og hvorvidt omsætning og deraf afledte regnskabsposter er risikovurderet 

tilstrækkeligt professionelt, og hvorvidt der er opnået relevant og tilfredsstillende revisionsbevis. 

 Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder 

revisors reaktion på vurderede væsentlige risici og skønsmæssig usikkerhed. 

Ved ovenstående områder forekommer der stor sammenlignelighed med de centrale forhold, som 

allerede er nævnt i de engelske revisionspåtegninger. I Rolls Royce-revisionspåtegningen ses to af  

områderne nævnt som centrale forhold; Accounting for the consolidation of Rolls-Royce Power Systems 

Holding GmbH and valuation of Daimler AG’s put option og The basis of accounting for revenue and 

profit in the Civil aerospace business. Revisortilsynets fokusområder kan forventes ofte at være områder, 

som revisor ligeledes har fokus på i revisionen. Revisortilsynets udmelding af fokusområder for de 

enkelte år kan medvirke til, at revisor genovervejer disse områder. Det kan således medføre, at områderne 

vil få mere fokus i revisionen. Det er ikke ensbetydende med, at forhold nødvendigvis er mest centrale i 

revisionen. 

I interviewet med Lars Engelund, blev der diskuteret, hvordan det kan forventes, at revisortilsynet vil 

reagere såfremt revisor ikke tager alle de mest centrale forhold fra protokollen med i påtegningen. 

Ledelsen må forventes ofte at have betænkeligheder ved, at revisor oplyser om et forhold, der vil få 

virksomheden til, at fremstå i et negativt lys. Det kan således medvirke til, at øge presset på revisor til at 

undlade, at oplyse om forhold, som må betegnes som værende KAM forhold i påtegningen. Det er 

vanskeligt at vurdere, hvilke konsekvenser det vil medføre, idet emnet fortsat er meget nyt og ikke 

konkret har været til offentlig debat. Lars Engelund mener ikke, at det vil medvirke til at revisortilsynet 

vil give større bøder for en manglende oplysning om et KAM forhold. Såfremt et forhold er væsentligt 

for regnskabet skal revisor afgive et forbehold eller en afkræftende konklusion i tilfælde af at forholdet 

samtidig er gennemgribende. KAM vil således ikke være forhold, der vil have samme betydning for 

regnskabsbrugers økonomiske beslutningstagen. Det kommer ligeledes til udtryk i stardarden, idet KAM 

beskrives, at være en ekstra oplysning til, at forstå de forhold, som revisor har vurderet som mest centrale 

i revisionen, og ikke har betydning for revisors konklusion i påtegningen.  
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Det vurderes ikke, at kunne medføre større bøder, idet det må forventes, at en manglende oplysning om 

KAM næppe vil have økonomiske konsekvenser for regnskabsbrugerne. Det vil være vanskeligt at måle 

pålideligt, hvilket tab en regnskabsbruger i givet fald ville lide. Såfremt et forhold er væsentligt for 

regnskabet skal revisor afgive et forbehold eller en afkræftende konklusion i tilfælde af at forholdet 

samtidig er gennemgribende. KAM vil således ikke være forhold, der vil have betydning for 

regnskabsbrugers økonomiske beslutningstagen. Dette kommer ligeledes til udtryk i stardarden, idet 

KAM beskrives, at være en ekstra oplysning til, at forstå de forhold, som revisor har vurderet som mest 

centrale i revisionen, og ikke har betydning for revisors konklusion i påtegningen.  

7.4 Delkonklusion 

Danske revisorer for børsnoterede virksomheder og virksomheder af offentlig interesse (PIE) vil blive 

underlagt at skulle medtage et nyt afsnit om KAM i deres revisionspåtegning. Det forventes, at danske 

revisorer vil medtage KAM for PIE-virksomheden allerede ved ikrafttrædelse af ISA 701 for at sikre 

ensartethed fra begyndelsen. Det forventes, at kommunikationen mellem ledelse og revisor vil blive 

udvidet, idet revisors omtale af de centrale forhold forventes at kræve yderligere dialog. Det er vigtigt at 

understrege, at det er revisors vurdering af virksomhedernes centrale forhold, der afgør, om et forhold 

skal medtages som KAM. Det forventes, at KAM ofte vil omfatte samme fokuspunkter, som 

revisortilsynet har omtalt, idet der ofte vil være tale om revision af de forhold, som har størst indvirkning 

på regnskabet. I analysen af engelske revisionspåtegninger kunne det konstateres, at tilsynets 

fokuspunkter ofte var samme type områder, der var medtaget i påtegningerne og at forhold ofte vil blive 

gentaget i efterfølgende årsrapporter. I Danmark omtales de centrale forhold i revisionen allerede i 

revisionsprotokollen i dag, hvilket kan medvirke til at både ledelse og revisor allerede nu kan overveje, 

hvilke forhold, der skal omtales som KAM. Det forventes ikke, at betydningen af revisionsprotokollen 

vil miste værdi ved at de mest centrale forhold i den nye påtegning tillige vil offentliggøres. 

Revisionsprotokollen giver revisor mulighed for, at udtale sig uddybende til den øverste ledelse samt 

revisionsudvalg, og om andre forhold end blot de mest centrale i revisionen  

8 Konklusion 

De seneste år har der været stillet kritiske spørgsmål til revisors arbejde og værdien af 

revisionspåtegningen. I henhold til gennemgået lovgivning i afsnit 2.2.1 skal revisor afgive en 
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revisionspåtegning som konklusion på årsregnskaberne. Netop revisors konklusion har fået særlig 

opmærksomhed i forbindelse med den økonomiske krise, idet et stigende antal konkurser medførte øget 

fokus på revisors arbejde. Der har særligt været kritik af revisors arbejde, når virksomheder kort efter 

regnskabsaflæggelse går konkurs med en blank påtegning, som eksempliceret i afsnit 2.3.2 med en 

investor, der havde anset revisors blanke påtegning som en blåstempling af regnskabet. Der er i disse 

tilfælde tale om en forventningskløft110 mellem regnskabsbruger og revisor, som i høj grad skyldes en 

manglende forståelse for revisors arbejde. Regnskabsbrugernes kritik af revisors arbejde samt EU-

Kommissionens grønbog har været medvirkende til at sætte øget pres på IAASB for at gennemføre nye 

tiltag, der kunne forbedre kommunikationen. IAASB reagerede ved at godkende en ny ISA 701 samt 

foretage ajourføringer til nugældende standarder for revisionspåtegningen. Den nye revisionsstandard er 

vedtaget for at imødekomme et stigende ønske hos regnskabsbrugerne om at få flere oplysninger i 

revisionspåtegningen om den udførte revision samt revisors vurdering af de centrale forhold. Det er vores 

holdning, at revisorerne har været nødsaget til at forbedre kommunikationen med regnskabsbrugerne, 

idet kritikken af revisors arbejde i høj grad bærer præg af en manglende forståelse for revisors arbejde 

og værdien af revisionspåtegningen. Det er således vores holdning, at afsnittet om KAM kan anses som 

et nødvendigt tiltag fra IAASB for at forsøge at forbedre kommunikationen. 

EU-Kommissionen stillede i deres grønbog111 forslag til, hvordan revisorerne kunne forbedre deres 

kommunikation med regnskabsbrugerne, og hvorvidt kravene til revisorerne var tilstrækkelige. 

Derudover var der debat om, hvorvidt revisor skulle oplyse om væsentlighedsniveau, omfang af substans 

og kontrolrevision, som revisor havde udført under revisionen. Vi mener, dette kan blive meget 

omfattende, hvis revisor skal udtale sig herom. Det er ligeledes vores opfattelse, at IAASB har haft 

samme holdning, idet den nye standard, som i høj grad er præget af forslag fra EU-Kommissionen, ikke 

stiller disse krav til revisor. 

                                                 

 

110 Se gennemgang af forventningskløftsteori i afsnit 2.1.2 
111 Se indledning, afsnit 1.2 
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Den nye standard stiller krav om, at revisorer for børsnoterede virksomheder fremadrettet skal udtale sig 

om KAM i revisionspåtegningen. Danmark er underlagt EU’s forordning, hvorfor KAM også vil omfatte 

virksomheder af offentlig interesse (PIE). Det er vores forventning, at revisor allerede vil inddrage 

bestemmelser fra forordningen i revisionspåtegninger, som afgives fra den 15. december 2016. Herved 

vil man undgå løbende tilpasninger og dermed skabe en ensartet og forståelig revisionspåtegning for alle 

parter fra begyndelsen. Vi kan ved gennemgang i afsnit 3.6 konkludere, at EU-forordningen og ISA 701 

grundlæggende stiller de samme krav til revisor. Dette indebærer jf. ISA 701, at revisor skal udtale sig 

om de mest centrale forhold i revisionen, hvordan disse forhold er håndteret og hvis muligt, en henvisning 

til ledelsens beskrivelse af forholdet i regnskabet. 

I henhold til gennemgangen af ISA 701, vores analyse af engelske påtegninger og interview med 

forskellige parter kan vi konkludere, at revisors omtale af KAM vil betyde, at revisors arbejde bliver 

mere gennemsigtigt og transparent. Idet påtegningen fremadrettet vil indeholde oplysninger om den 

udførte revision af de mest centrale forhold og en forklaring på, hvorfor forholdet er vurderet centralt for 

revisionen.  

Vi kan ligeledes konkludere, at KAM vil være de forhold, som har krævet mest tid og ressourcer fra 

revisor og har haft den største betydning under den udførte revision. Ved gennemgangen af engelske 

påtegninger forventer vi, at  KAM ofte vil omfatte revision af omsætning, goodwill i forbindelse med 

nedskrivninger, eller særlige begivenheder som f.eks. salg af en investering112. Vi forventer, at der vil 

blive præsenteret KAM-forhold, som ofte er gentagne år efter år for virksomheden. Det konkluders, at 

det kan forventes, at revisor oplyser om samme forhold flere år i træk, da KAM ofte vil være forhold, 

der gør sig gældende for branchen og dermed er relevante for revisionen. Vi mener ligeledes, at 

regnskabsbrugerne ellers vil undre sig over, at forholdet ikke er medtaget det efterfølgende år, hvorved 

der kan stilles tvivl om andre væsentlige forhold, som er undladt i påtegningen.  

                                                 

 

112 Se kapitel 5, for gennemgang af KAM i engelske påtegninger 
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Vi finder det interessant, at præcisere sammenhængen mellem ISA 701, 705 og 706, idet der i 

høringssvarene til udkastet til ISA 701 blev givet udtryk for, at adskillelsen mellem standarderne ikke 

var uddybet tilstrækkeligt, herunder hvornår et forhold skal medtages som et KAM. Vi har i afsnit 3.5 

analyseret ajourføringerne af ISA 705 og 706 og kan konkludere, at revisor ikke skal medtage et KAM, 

såfremt der er tale om et forhold, der samtidig kræver, at revisor afgiver en modificeret konklusion. Er 

der tale om et forhold, hvor revisor finder det nødvendigt at afgive supplerende oplysninger, er det dog 

anderledes. Såfremt et forhold er fundamentalt for forståelsen af regnskabet, er det som udgangspunkt 

en supplerende oplysning. Hvis et sådant forhold samtidig er vurderet som et KAM, fordi revisor har 

fokuseret på det i revisionen, skal forholdet i stedet stå under KAM-afsnittet. Revisor skal således ikke 

medtage et forhold to steder i påtegningen. Det skal dog præsenteres på en fremtrædende måde, hvilket 

vil foregå ved, at man typisk vil medtage forholdet som det første KAM, og revisor kan ligeledes vælge 

at skrive, at forholdet er fundamentalt for forståelsen af regnskabet.  

I afsnit 2.2.5 har vi gennemgået lovgivningen for, at revisor skal afgive en revisionsprotokol, der 

indeholder væsentlige forhold, som er identificeret under revisionen. Vi vurderer, at der vil være en 

sammenhæng mellem de forhold, der er nævnt som KAM i påtegningen og væsentlige forhold indeholdt 

i revisionsprotokollen. Det kan således give anledning til spørgsmålet om, hvorvidt revisionsprotokollen 

stadig er relevant, idet de mest centrale forhold nu offentliggøres i revisionspåtegningen. Vi har en 

forventning om, at offentliggørelsen af KAM-forhold kan medføre, at ledelsen vil forsøge at undgå, at 

nogle forhold fremadrettet bliver offentligt kendte og derved vil have et større incitament til at 

imødekomme revisors forslag til forbedringer. Vi forventer dermed, at dialogen mellem ledelse og 

revisor udvides. I kapitel 6 har vi foretaget, hvortil vi kan konkludere, at både regnskabsaflægger og 

revisor har en forventning om, at KAM vil være forhold, der allerede er nævnt i revisionsprotokollen i 

dag. Vi kan dermed forvente, at revisor samt regnskabsaflægger allerede har kendskab til, hvilke KAM 

der må anses at være centrale i de enkelte virksomheder. Vi anser det derfor for at være en stor hjælp for 

revisor i Danmark, at de allerede er bekendte med at beskrive KAM. EU-Kommissionen har i den 

grønbogen ligeledes foreslået, at man indfører et fælles regelsæt for rapportering til virksomhedens 

øverste ledelse, hvor der er søgt inspiration i den danske protokol. Det vurderes således ikke, at 

protokollen vil udgå eller miste betydning. Herved bekræftes vi yderligere i, at revisionsprotokollen ikke 

mister sin værdi, men vi forventer, at der kan forekomme tilpasninger både i forhold til EU-krav og i 
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forhold til protokollens struktur for så vidt angår sikring af sammenhæng mellem væsentlige forhold i 

protokollen og KAM i påtegningen.113  

Afhandlingens analyse af engelske revisionspåtegninger har gjort det muligt at perspektivere til, hvordan 

revisor i Danmark kan forventes at rapportere om KAM. Det er konstateret, at revisor ofte anvender 

fagtekniske revisionsbegreber, herunder begreber som kontrolrevision og substansrevision, der formodes 

at være vanskelige for den almindelige privatinvestor at forstå. Det er således vores konklusion, at 

revisors omtale af KAM vil stille større krav til regnskabsbrugernes forståelse af revisors arbejde. Der er 

identificeret stor diversitet mellem de udvalgte påtegninger, idet visse revisionspåtegninger er meget 

omfattende og detaljerede, hvilket ligeledes kræver større forståelse for revisors arbejde og den udførte 

revision. Regnskabsbrugerne kan således ikke forvente konsistens på tværs af revisionspåtegningerne.  

I kapitel 5 blev der gennemgået rapporter fra de første år med den nye revisionspåtegning i England og 

yderligere foretaget et interview med en engelsk revisor. Vi kan hertil konkludere, at regnskabsbrugerne 

har været positive, men vurderer, at kvaliteten af revisionspåtegninger stadig er meget svingende, hvorfor 

der stadig er plads til forbedringer. Vi finder det interessant, at regnskabsbrugerne har fremhævet, at 

revisors udtalelse om findings i revisionen har givet særlig stor værdi, hvilket ikke er et krav i henhold 

til FRC’s standard og kun en anbefaling i henhold til IAASB’s standard. Det er derfor vores opfattelse, 

at det ofte kan vise sig at være relevant og værdiskabende for revisor at medtage findings, såfremt 

resultaterne af de udførte revisionshandlinger bør komme til regnskabsbrugernes kendskab. Såfremt de 

udførte revisionshandlinger ikke har givet anledning til yderligere overvejelser eller væsentlige 

revisionshandlinger, så vurderes det ikke værdiskabende at omtale findings for alle identificerede KAM-

forhold.  

Det er vigtigt at understrege, at der er en anden kultur i England, hvorfor der ikke er garanti for, at 

regnskabsbrugerne i Danmark vil være ligeså begejstret for den nye revisionspåtegning. Ud fra vores 

                                                 

 

113 Se gennemgangen i afsnit 7.2 
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spørgeskemaundersøgelse i afsnit 6.1 kan vi dog konkludere, at danske aktieanalytikere ser positivt på, 

at der fremover vil blive medtaget oplysninger omkring revisors udførte handlinger om KAM. 

Det er vores konklusion, at ikke alle regnskabsbrugere vil være i stand til at forstå de revisionstekniske 

begreber, som revisor anvender, hvorfor det formentlig vil kræve ekstra informationer til 

regnskabsbrugerne. Det kan modsat medvirke til at forværre forventningskløften, såfremt 

regnskabsbrugerne ikke forstår, hvad revisor udtaler sig om, hvilket øger risikoen for misforståelser. Den 

nye revisionspåtegning vil givetvis have størst værdi for de regnskabsbrugere, som kender til 

revisorbranchen og forstår, hvad revisor udtaler sig om, og hvorfor et forhold er centralt for revisionen. 

Det kan være vanskeligt at lave en ny påtegning, som favner alle.  Vi mener derfor, at revisor bør 

gennemføre nye tiltag, som vil kunne hjælpe regnskabsbrugernes forståelse, hvilket eksempelvis kunne 

ske ved udgivelse af den omtalte pixiebog i afsnit 6.2. Der henvises til afhandlingens perspektivering for 

vores eget løsningsforslag.  

I kapitel 3 blev der er i høringssvarene givet udtryk for, at det nye afsnit om KAM kan medvirke til at 

forvride ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor. Vores konklusion er, at selvom revisor kan vælge 

at udtale sig om forhold, som ledelsen ikke har beskrevet i regnskabet, så bør det ikke skabe tvivl hos 

regnskabsbrugerne om ansvarsfordelingen, idet ledelsens og revisors ansvar er beskrevet i påtegningen. 

Interviewet med Novo Nordisks interne revisor i afsnit 6.3 har givet os et indtryk af, at der fortsat er 

skepsis blandt regnskabsaflæggerne, men vi forventer, at den udvidede dialog mellem revisor og 

regnskabsaflægger vil kunne mindske denne skepsis.  

Det er vores konklusion, at den nye revisionspåtegning trods mange kritiske holdninger kan medføre en 

række afledte effekter, som er positive. Den kan medvirke til skærpet fokus fra revisor om revisionen af 

de centrale forhold og skærpet fokus hos virksomhedens ledelse omkring deres oplysninger i regnskabet. 

Vi forventer, at KAM vil medføre en udvidet dialog mellem revisor og ledelse om de centrale forhold 

hos virksomheden, hvilket kan medvirke til, at ledelsen vil gennemgå noterne til regnskabet og vurdere, 

hvorvidt de centrale forhold er beskrevet tilstrækkeligt i regnskabet.  Det er således vores forventning, at 

noterne til regnskabet vil blive mere informative og give regnskabsbrugerne flere informationer, idet 

ledelsen gerne vil undgå at risikere, at oplysningerne kun er præsenteret af revisor.  
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Det er vores vurdering, at revisors rapportering af KAM kan være medvirkende til at skabe merværdi for 

regnskabsbrugerne. Vi mener, at det er særdeles vigtigt, at revisorerne forsøger at udtrykke sig 

kundespecifikt og herved gå væk fra de standardiserede revisionspåtegninger, idet dette blot vil være en 

gentagelse af oplysninger, der allerede må forventes at eksistere i årsrapporten. Vi vil ligeledes foreslå, 

at afsnittet om KAM opsættes konsistent og kommunikeres i et sprog, der indeholder fagtekniske 

begreber, men som forsat vil være forståeligt for den almindelige regnskabsbruger. Det er vores 

vurdering, at revisorerne kan udnytte den nye påtegning til at forsøge at mindske forventningskløften og 

give flere oplysninger om den udførte revision og herved skabe transparens og gennemsigtighed omkring 

de handlinger, som revisorer udfører. Det er vores forhåbning, at den nye påtegning kan være 

medvirkende til at mindske forventningskløften, så regnskabsbrugerne opnår større forståelse for revisors 

arbejde og den reelle værdi af revisionspåtegningen. Vi forventer også, at revisors rapportering om KAM 

kan medvirke til mere arbejde for revisor. Den øgede opmærksomhed på revisors arbejde, herunder 

påtegning og mere dialog med virksomhederne vil medvirke til at skabe merværdi for revisor. Det er dog 

meget afhængig af implementeringsprocessen, og hvordan revisor vælger at præsentere KAM, førend 

den nye påtegning kan opnå den ønskede værdi. 

9 Perspektivering 

EU-Forordningen kræver, at revisor for PIE-virksomheder skal medtage KAM i revisionspåtegningen. 

Det er vores holdning, at KAM vil blive for omfattende for alle PIE-virksomheder, idet der kun er et 

begrænset antal interessenter til de mindre PIE-virksomheder. PIE-begrebet omfatter i Danmark 

virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet med få undtagelser, og herudover kommuner og 

statslige selskaber samt større virksomheder. Vi forventer derfor, at KAM kan medvirke til, at PIE-

begrebet bliver indsnævret, idet KAM ikke anses for en nødvendig oplysning for så bred en vifte af 

virksomheder, som i dag er omfattet af PIE-begrebet i Danmark. 

Vi mener, at det har stor betydning, hvordan revisor vælger at præsentere KAM for at konkludere, om 

afsnittet vil give merværdi for regnskabsbrugerne. Vi mener, at det er særligt vigtigt, at revisor udtaler 

sig kundespecifikt og dermed forsøger at undgå en standardiseret påtegning, idet en standardiseret 

påtegning ikke forventes at give merværdi og var grunden til, at påtegningen skulle ændres. Vi mener, at 

det virker overskueligt at præsentere KAM i en tabeloversigt og vil anbefale revisor at medtage findings 
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i revisionen, såfremt det anses for relevant for regnskabsbrugerne, idet findings har modtaget meget 

positive reaktioner i England. Vi mener, at det vigtigt, at revisor forsøger at udtale sig kort og præcist, 

hvilket i et vist omfang vil kræve brug af faglige og tekniske begreber. Dette var også et ønske blandt 

analytikerne men kan være vanskeligt for den almindelig regnskabsbruger at forstå, hvorfor afhandlingen 

ligeledes beskrev muligheden for at udarbejde et særskilt dokument eller en pixiebog med uddybende 

forklaringer til gavn for den almindelige regnskabsbruger. Vi har overvejet denne mulighed og forsøgt 

at give vores forslag til en moderne løsning, som vil gøre det nemt for regnskabsbrugerne at tilgå disse 

ekstra informationer, der kan medvirke til at mindske en potentiel forventningskløft. Årsregnskaberne 

foreligger i dag elektronisk, hvorfor vi har forsøgt, at bidrage med en løsning i en elektronisk årsrapport 

og en årsrapport i papirform. Der kan indsættes automatiske URL-links i påtegningen til den elektroniske 

årsrapport, hvorved regnskabsbrugerne kan få en kort forklaring til et anvendt fagudtryk, såsom 

væsentlighed. Den anden løsning inddrager ny teknologi i form af en QR-kode, som kræver, at 

regnskabsbruger har adgang til en smartphone. Der kan her indsættes en QR-kode, som kan scannes fra 

en smartphone, hvorefter man direkte vil blive videresendt til eksempelvis FSR’s eller IFAC’s 

hjemmeside, hvor der kan udarbejdes en pixiebog på dansk og engelsk. Det vil sikre en nem afgang til 

ekstra oplysninger for regnskabsbrugerne uden de store anstrengelser. Dette kan medvirke til, at revisors 

rapportering om KAM rammer en større gruppe af regnskabsbrugere. Der henvises til nedenstående figur, 

hvor vi har præsenteret et KAM-afsnit, som vi mener, skaber værdi for regnskabsbrugerne samt 

anvendelse af ovenstående it-løsninger for at forbedre kommunikationen. Det er vores opfattelse, at en 

lignende præsentation af KAM vil medvirke til at mindske forventningskløften ved brug af vores 

løsningsforslag, der sikrer en bred forståelse. 
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Figur 9: Fremtidens revisionspåtegning med anvendelse af moderne løsninger 

Den uafhængige revisors erklæring 

Konklusion 

Grundlag for konklusion 

Fortsat drift 

Key Audit Matters 

Key Audit Matters er de forhold, som efter revisors professionelle vurdering var mest centrale i revisionen af 

koncernregnskabet i regnskabsperioden. Key Audit Matters er udvalgte forhold, som er kommunikeret til den 

øverste ledelse, men har ikke til hensigt at oplyse om alle forhold, som er diskuteret med dem. Vores udførte 

revisionshandlinger, som relaterer sig til disse forhold, var planlagt i revisionen af koncernen som helhed. Vores 

konklusion på koncernregnskabet er ikke modificeret i forhold til de Key Audit Matters, som er beskrevet 

nedenfor, og vi udtrykker ikke en individuel konklusion på de oplyste forhold. 

Andre informationer 

Ledelsens ansvar 

Revisors ansvar 

Revisors udtalelse om ledelsesberetningen 

Centrale forhold Håndtering af forholdet i revisionen 

1) Værdiansættelse af goodwill  

Goodwill anses som værende forbundet med stor 

usikkerhed, idet der er tale om et væsentligt 

regnskabsmæssigt skøn foretaget af ledelsen. Der er tale om 

komplekse beregninger og subjektive antagelser, som gør, 

at forudsætningerne er meget påvirket af virksomhedens 

fremtidige vækst.  

Den årlige nedskrivningstest var væsentlig for revisionen, 

idet goodwill udgør X kr. pr. 31. december 2015, hvilket er 

væsentligt for årsregnskabet. 

Vores revisionshandlinger omfatter blandt andet 

inddragelse af en ekstern ekspert, som har assisteret os i at 

værdiansætte de bagvedliggende forudsætninger og 

metoder, som er anvendt af koncernen, særligt med henblik 

på budgetteret omsætningsvækst og avancer for 

[Virksomhed A]. Der henvises til note 3 på side X for 

ledelsens beskrivelse af forholdet samt følsomhedsanalyse.  

Findings: 

Den anvendte eksperts beregninger indikerer, at ledelsen 

har anvendt en mild konservativ vurdering i den 

budgetterede omsætningsvækst.  Herved menes større end revisors anlagte væsentlighedsniveau 

for regnskabet. Der henvises til uddybende forklaring i link: 
www.fsr.dk/pixiebog 
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10 Forkortelser 

IAASB International Auditing and Assurance Standard Board 

IFAC  International Federation of Accountants 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IAS  International Accounting Standards 

ISA   International Standards on Auditing 

RL   Revisorloven 

SEL   Selskabsloven 

ÅRL   Årsregnskabsloven 

ERKL   Erklæringsbekendtgørelsesloven 

FSR FSR - Danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. 

Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk 

FRC  Financial Reporting Council  
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Bilag 2 - Interview med engelsk PwC revisor, Jamie Shannon 

Interview d. 8/7-2015 med PwC revisor Jamie Shannon, ansvarlig for implementeringen af FRC’s nye 

standard i PwC UK.  

Interviewet er foretaget på baggrund af PwCs artikel Delivering the value of the audit – New insightful 

audit reports, som omhandler implementeringen af den nye revisionspåtegning og hvordan 

omverdenen har reageret på den nye revisionspåtegning i de første to år, hvor den nye standard har 

været implementeret i UK. 

How have you experienced the implementation of the FRC standard (ISA 700 UK and Irland)?  

The FRC in the UK has never adopted ISA 700 and instead has always maintained its own ISA (UK&I) 

700.  The FRS issued a revised version of ISA (UK&I) 700 (which you can see on UK inform or from 

the FRC website) in June 2013.  This revised standard included the new requirements specifying the 

additional required content of an auditor’s report on an entity that reported how it had complied with 

the UK Corporate Governance Code (the Code).  The new requirements were applicable for financial 

statement periods ending on or after 30 September 2013. 

Therefore, the period from the new standard being issued and its implementation date was incredibly 

short.  As such there was little time for detailed training or guidance.  I suggest you have a read through 

the detailed presentation that I prepared on year 1 report implementation available on Spark (this has a 

risk and quality angle but likely still of interest to you). 

Largely the implementation has been seen as a positive thing.  Clients have not been overly worried 

about the new report content – other than the length that this has added to the reports.  Only a few 

clients have expressed reservations about aspects of the content.  The feedback from investors has also 

been largely positive.  The FRC has published its own view of the implementation which can be 

accessed here. 

Is it your impression that the new section in the auditor’s reports in general have become a standard 

template or more customer-specific? 
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Overall the initial fears of boilerplate have not really materialised.  Some aspects of our PwC reports in 

the first year were seen as being boilerplate – the inclusion of the mandatory ISA significant risks on 

fraud in revenue recognition and management override of controls, for example.  However, we 

responded to that feedback and removed those and generally across the market I think the levels of 

specificity around the Areas of Focus (effectively KAM) have been both detailed and insightful.  It is 

clear that there are ranges in detail both across firms and within the same firm.  In the latter case, his is 

almost to be expected in a model that is so closely linked to the individual client engagement.  As 

regards the differences between firms, the FRC intended, and so it has proved, that the new reporting 

model should create opportunities for the firms to seek competitive advantage.   

The challenge as the reports move into becoming normal practice, and with similar areas of focus being 

reported year after year, is how to avoid those descriptions becoming perceived as boiler plate.  Our 

thinking is that, as clients’ operations rarely remain completely static, there are likely to always be new 

or slightly different areas of focus to report and/or changes in factors, such as the economic conditions, 

that will result in descriptions remaining reasonably ‘fresh’.  That being said, there will always 

inevitably be areas of focus that do remain the same as in the prior year, so it is something that will 

need to be monitored.   

Will the final ISA 701 bring any changed to the work, performed today after the FRC standard that you 

have implemented? 

We are still awaiting the FRC’s proposals on how ISA 701 will be adopted in the UK, or if it will be 

adopted.  Given the current reporting requirements in ISA (UK&I) 700 it may well be the case the UK 

does not adopt ISA 701 consistent with the fact that ISA 700 has not historically been adopted for use 

in the UK.  We expect to see a consultation in Autumn 2015.  Regardless of what happens I do not 

expect there to be any notable change in work required.  Greater consideration will likely need to be 

given to the implementation of the EU Regulation and Directive. 

How do you think the audit and the annual report (ex. information in the notes) has been affected by 

auditors’ statement of Key Audit Matters / Key Judgements? 
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I am not sure there has been a perceptible impact.  I am aware that there have been discussions between 

engagement teams and clients about the proposed content of our auditor’s report and that may (I say 

may as I have no evidence) have caused clients to consider their own disclosures and possible enhance 

them.  What is more evident in the UK environment is the relationship between the auditor’s report and 

the report of the audit committee.  At the same time as the enhanced auditor reporting was 

implemented, audit committees were also required to provide enhanced disclosures about the 

significant issues they considered in relation to the financial statements.  The auditor is required to 

report by exception if the matters reported by the audit committee do not appropriately reflect the 

matters the auditor has reported to them.  So, there has been more direct evidence of audit committees 

amending their disclosures as a result of the proposed content of the auditor’s report.  Although it is fair 

to say that in many cases both were consistent to begin with. 

Do you think the new section about Key Audit Matters brings more value to the investors and other 

users of the financial statement? (our thesis is about how the KAM can bring more value to the users) 

Yes, see above and also the FRC review in the link above.  Overall, the reaction has been positive and 

the enhanced reporting has been welcomed by investors and they appreciate the insights.  They would 

of course like auditors to go further – giving more information on materiality and more subjective type 

comments on areas of focus – but it’s a balance – the auditor can’t make completely subjective 

statements that could be interpreted by different people in different ways.  It is however an evolution 

and the more open and direct dialogue between audit firms and investors is also proving to be a 

significant change and it remains to be seen how this further develops over time. 

How has the accounting users and the companies reactions been to the change in the auditor’s report? 

In the article New insightful audit reports, the reactions seems to be positive – do you know if there 

have been an analyze of the reaction or what the statement is based on? 

I am not aware of any detailed study and we have not done any specific client outreach.  As noted 

above, broadly clients have taken this on board without much fuss – in part because they too (through 

the audit committee) had similar enhanced reporting obligations.  The inclusion of observations (or 

findings) in the auditor’s response to an area of focus can create a little more tension as it starts to push 
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the boundaries a little more but ultimately the auditor and audit committee agree on a form of words 

that both are comfortable with (with the auditor retaining the final say as it is our report). 

Do you think that the expectation gap between the users and auditors has been/will be reduced as a 

consequence of the auditor’s statement of Key Audit Matters? 

I think the insights have been welcomed.  It is clear though that the wider challenge of the expectations 

gap still need to be further addressed. For example, the concept of materiality is still not widely 

understood and reactions to the materiality levels and benchmarks disclosed in the reports have been 

some of the more significant areas of question/’criticism’ by investors, and where they have been 

calling for more information.  Similarly, further education of the meaning of the going concern 

disclosures in our reports is needed (not all firms include these but this will change in the UK next year 

as further going concern reporting requirements come into effect for financial statements ending on or 

after 30 September 2015).  Also, when reports disclose an audit “coverage” number in the ‘scoping’ 

section, it is likely that is also not consistently understood.  So the enhanced disclosures are helpful and 

helps address what I might describe as the “information gap” but only goes so far in addressing the 

wider issue of the “expectations gap”. 

What do you think a good report shall include and are there any auditors’ reports (examples of 

bad/good reports) you recommend we look at? (We have already included the auditor report from Rolls 

Royce as a good example) 

I am not sure it is fair to talk about bad reports – and it would not be appropriate for me to highlight 

reports of other firms in that context.  The Rolls Royce report has been widely publicised and, from an 

investor perspective, received a lot of accolades.  Others may take the view that some of the comments 

contained therein are of a nature that are unduly subjective and open to interpretation – as ever there are 

differences of opinion in what makes a good report – which brings us back to the expectations gap. 

It is easier to consider the attributes of a good and bad report.  A bad report is one that: 

 Uses boilerplate language; 
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 Describes Areas of Focus (KAM) in very bland language, does not explain why it was an area 

of focus in that particular engagement; 

 Gives ‘generic’ responses that does not explain how the auditors scoping helped them address 

the matter. 

A good report, to us, is one that: 

 Is client and engagement specific; 

 Describes the Areas of Focus in a way that could not simply be copied to another audit (because 

it talks about specific aspects of the operations and/or locations); 

 Allows you to understand, at a minimum, the industry the client operates in (without knowing 

the name of the client). 

 Provides meaningful observations on the outcomes of our work – but does not risk 

misinterpretation by including subjective comments or terms that are undefined.  Also, the 

auditor needs to avoid the risk of giving what can be read as a piecemeal opinion on an 

individual matter. 

There are a number of what we would consider good PwC reports that you could look at.  For example, 

Ocado Plc, TUI Travel Plc, Newcastle Building Society.  You should be able to find all of these on the 

client’s websites. 
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Bilag 3 - Afsnit fra revisionspåtegningen for Rolls Royce Holdings Plc 2013 

http://ar.rolls-royce.com/2013/_assets/pdf/RR_Full%20Annual%20Report_smallest.pdf 

 

http://ar.rolls-royce.com/2013/_assets/pdf/RR_Full%20Annual%20Report_smallest.pdf
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Bilag 4 - Afsnit fra revisionspåtegningen for Smith Group Plc 2013/2014 

https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/annual-report-2014.pdf 

 

Bilag 5 - Afsnit fra revisionspåtegningen for Vodafone Group Plc 2013/2014 

https://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.

pdf 

 

https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/annual-report-2014.pdf
https://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.pdf
https://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/full_annual_report_2014.pdf
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Bilag 6 - Spørgeskemaundersøgelse af holdningen blandt danske aktieanalytikere 

Undersøgelse af revisionspåtegningen 

Der er udvalgt alle danske aktieanalytikere fra det danske C20 indeks, som respondenter til besvarelsen 

af vores spørgeskema til regnskabsbrugerne. Der er samlet udsendt spørgeskema til 60 aktieanalytikere, 

hvoraf 32 personer har valgt at deltage i vores undersøgelse. Listen over adspurgte analytikere er vedlagt 

til sidst i undersøgelsen. 

 

Publiceret af Ditte Jørgensen og Thomas Dalsgaard Jørgensen igennem analyseprogrammet Enalyzer.  

 

 

 

 

16

12

32

Antal respondenter i 
spørgeskemaundersøgelsen

Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført
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Spørgsmål 1 

 

Fritekstbesvarelser ved at angive ”andet” til spørgsmålet: 

”Det afhænger meget af selskabets størrelse og af revisor. Men overordnet er det nok et ja” 

”Til en vis grad, ja. Dog er det ikke betryggende, at man er gået væk fra to revisorer på børsnoterede 

selskaber og at ledelsesberetningen ej længere revideres” 

”Delvist. Nu er ledelsesberetningen jo ej længere underlagt revision, så der synes at være en stigende 

tendens til at børsnoterede virksomheder overdriver deres performance i teksten ved kun at fremhæve 

de områder, som er gået godt i det forgange år” 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

72%

19%

9%

Mener du, at revisor skaber en værdi/ 
troværdighed i forhold til årsrapporten?

Ja Nej Andet
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Spørgsmål 3 

 

 

 

Spørgsmål 4 

100%

Mener du, at revision af årsregnskabet er 
nødvendigt?

Ja

69%

31%

Bruger (læser) du revisionspåtegningen?

Ja Nej
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Fritekst besvarelser: 

”Det kunne naturligvis være spændende om revisor specifikt nævnte de områder, hvor man havde 

påkrævet ændringer eller specifikation i forhold til selskabets egen vurdering, men det kommer jo nok 

aldrig til at ske” 

”Revisionspåtegning er for standardiseret i den nuværende form. Det bliver spændende at følge 

hvordan revisor vil håndtere den nye revisionspåtegning. Min frygt er at revisors afsnit om ”Key Audit 

Matters” kan risikere at blive endnu et nyt afsnit med standardtekst uden værdi” 

 

 

 

 

Spørgsmål 5 
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Spørgsmål 6 

 

 

Fritekstbesvarelser: 

”Den er meget generisk i sin nuværende form” 
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”Påtegningen kunne med fordel udvides, så det ikke blot er en standardiseret pass/fail påtegning, men 

hvor revisor inddrager flere oplysninger om virksomheden og den udførte revision” 

Spørgsmål 7 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 8 
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revisors ansvar
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ledelsens ansvar

Afsnit om andre
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Hvis enig i spørgsmål 5, hvad skaber værdi for 
revisionspåtegningen?

Meget enig Enig Ved ikke Uenig Meget uenig



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 177 af 207 

 

 

Fritekstbesvarelser: 

”Værdiskabende, at revisor tager stilling til forholdene” 

”Kommer jo lidt an på hvor detaljerede, og hvor standardiserede” 

”Det er sjældent revisor udadtil kritiserer ledelsen eller påpeger mangler. Det vil sikkert også være 

tilfældet med de nye regler” 

 

 

 

 

Spørgsmål 9 
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oplysningerne for værende

Meget enig Enig Ved ikke Uenig Meget uenig



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 178 af 207 

 

 

Fritekstbesvarelser: 

”Kommer jo lidt an på hvor detaljerede, og hvor standardiserede” 

”Har sjældent set regnskaber hvor revisionen eksempelvis stiller spørgsmål ved impairment tests der er 

hen i skoven. Det vil sikkert også være tilfældet her. Så er skeptisk over for den ekstra værdi” 

 

 

 

 

Spørgsmål 10 
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vil du anse oplysningerne for værende
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Fritekstbesvarelser: 

”Afhænger fuldstændig af, om den særlige begivenhed ændrer afgørende på selskabets finansielle 

modstandskraft i negativ retning. Ellers er revisors kommentarer unødvendige” 

”Kommer jo lidt an på hvor detaljerede, og hvor standardiserede” 

”Afhænger helt af hvor detaljerede de vil være. Er skeptisk” 
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Fritekstbesvarelser: 

”På den ene side skal det ikke være for detaljeret. På den anden side skal de påpege forudsætningen 

antaget af ledelsen som er urealistiske og ikke blot kommentere om formlerne har været korrekte. Ser 

gerne kritisk stillingtagen til impairment tests” 
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Spørgsmål 13 

 

Fritekstbesvarelser: 

”Konklusionen hører til nederst” 
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 Spørgsmål 14 

 

Adspurgte aktieanalytikere fra det danske C-20 indeks: 

Almer, Claus (claus.almer@carnegie.dk)  

Anderson, Mats-Frederik 
(manderson@keplercheuvreux.com)  

Bellander, Marcus (marcus.bellander@carnegie.dk)  

Berkelder, Thijs (thijs.berkelder@nl.abnamro.com)  

Billing, Stefan (sbilling@keplercheuvreux.com)  

Bjarke Petersen, Finn (finpe@danskebank.dk)  

Blom, Casper (Casper.Blom@abgsc.dk)  

Bowers, Thomas (thbo@danskebank.dk)  

Brink, Jakob (jakob.brink@abgsc.dk)  

Christensen, Jesper (abjpch@almbrand.dk)  

Cornelius Bjorklund, Tobias (to@danskebank.com)  

Ernst Jessen, Poul (poer@danskebank.dk)  
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Hvilke afsnit mener du skaber mest værdi i 
revisionspåtegningen (vælg prioritering af afsnit, 

vælg min. ét afsnit)

1. Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet 4. Prioritet 5. Prioritet 6. Prioritet 7. Prioritet

javascript:klik(%22%7b6650403B-2336-4B29-BA00-CC95D3A0D0D5%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b90C754FB-A170-446B-9235-2134A489548E%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b90C754FB-A170-446B-9235-2134A489548E%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b89DF18AA-5F05-4EC4-9C91-8624AF92287E%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b57570CD2-224D-49F4-8F5C-3E9A3FE96EF4%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b827D3DEB-915A-46E7-888B-59A02A0620B8%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b117630E1-DC07-44B2-92F1-7E89051407C2%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7bF4D034BC-8DED-48C3-80A2-51B30414ECFE%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b3A6164E1-479A-4525-AA09-0645DD0BEC16%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b68EB305A-1231-4305-9C1D-ED7BEEB8F02E%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b4DE747BE-9D57-48DA-80B1-B02E92BF8C31%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7bB2452D64-83CB-4C8E-B8E0-F66A8848CD8D%7d%22);kopier_resp(edit,false);
javascript:klik(%22%7b4E4AC174-CAF2-4D38-B8FF-8B7571920EA3%7d%22);kopier_resp(edit,false);


Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 183 af 207 

 

Eskildsen, Thomas (thomas.eskildsen@jyskebank.dk)  

Frederiksen, Stig (stig.frederiksen@nordea.com)  

Friis Jørgensen, Michael (abmifj@almbrand.dk)  

Godiksen, Kristian (Kristian.godiksen@seb.dk)  

Granholm-Leth, Niels (niels.leth@carnegie.dk)  

Gregersen, Hans (hans.gregersen@nordea.com)  

Grønborg, Per (pgmo@danskebank.com)  

Guldborg, Jonas (jonas.guldborg@carnegie.dk)  
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Bilag 7 - Interview med PwC revisor Lars Engelund 

Møde den 1/9-2015 med PwC revisor Lars Engelund, partner i faglig afdeling og ansvarlig for 

implementering af KAM i PwC Danmark.  

Interviewer Thomas Dalsgaard Jørgensen og Ditte Lindeblad Jørgensen 

Thomas: Hvilke tiltag er der allerede nu gjort i PwC i forbindelse med implementeringen af ISA 701? 

Lars: Det er jo en lang plan. Fra Global side er der gjort noget hvor man har udarbejdet forskelligt 

materiale og sørget for at informere os i de enkelte lande om hvad er det der er undervejs. Blandt andet 

er der udvalgt en leder for hvert land, der skal stå for implementeringen. Der er jeg udvalgt. Jeg skal til 

London og deltage i samarbejde med andre partnere, i møder og tale om hvordan vi får implementeret 

det her på bedste muligt, så vi får en korrekt implementering fra start af. Så dette er det globale i det, 

hvordan vi får gjort et eller andet. Med særligt fokus på Europa da det er i Europa vi har det største 

problem, i og med at vi også skal leve op til EU's krav ved siden af. 

Thomas: For PwCs side, så er det dig der står for ansvaret?  

Lars: Ja, så er det mig. I Danmark gør vi det, at vi starter med, at undervise unge mennesker i det. Der er 

i forbindelse med den træning, der er her i august og september måned kommer man ind på det her, i 

første omgang er det lige lidt awareness om, at der kommer en ny erklæring og så særligt fokus på Key 

Audit Matters, da det er det vanskelige og det er det vi skal arbejde med i den kommende sæson. 

Så tredje kvartal bruger vi faktisk på, at gøre folk aloud omkring det og få folk til at tænke. Fjerde kvartal 

bruger vi på, at informere kunderne, de store børsnoterede og PIE virksomhederne da det er her hvor det 
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er mest relevant at være opmærksom allerede nu. Så der vil være noget generel information til dem og vi 

vil også på kvartalsmødet vi typisk har med Audit committee, i fjerde kvartal vil vi diskutere og fortælle 

om de nye regler og også kigge lidt på, hvad er det for nogle typiske ting vi vil tage med ud fra den viden 

vi nu har. Så vil vi være særlig opmærksom på ledelsen, at den daglige ledelse om de er opmærksom på 

det, og især hvis det er ting som de kan gøre noget ved så det bliver et bedre regnskab de aflagde og 

dermed vil Key Audit Matters se anderledes ud, eller måske slet ikke være der. 

Thomas: Der har ikke været nogen indgående dialog med kunderne endnu?  

Lars: Ikke nogen indgående dialog endnu, det er selvfølgelig fordi, det er super vigtigt at vi får lagt 

barerne korrekt og vi folk uddannet folk til at starte med, inden de begynder på dialogen, fordi så kan det 

være de ikke helt har forstået ånden i det her. Det er en rigtig svær problemstilling det her, og det vil 

være meget nemt at lave fejl i implementeringen af den hvis ikke man tænker sig om, da der er et enormt 

pres, jamen kan vi ikke tale det lidt ned, kan vi ikke gøre et eller andet, kan vi ikke lade være med? men 

det er jo ikke meningen vi skal gøre dette, så det er jo super vigtigt. 

Vi fortsætter i første kvartal med at snakke konkret, når vi aflægger 2015 årsrapporterne, snakker konkret 

med bestyrelsen og revisionsudvalget. Hvad ville der have været med, hvis der var et eller andet galt 

allerede nu, så de ved dette året før og de har en flavour allerede nu og hvis vi er rigtig dygtige måske 

allerede nu kan udforme nogle Key Audit Matters, så de kan se hvordan se ville se ud. Og dermed vil vi 

allerede nu begynde på den dialog, der forventes at komme ud af standarden, ved at vi kommer til at 

snakke mere og kritiske regnskabsmæssige skøn og særlige issues ved regnskabet 

Ditte: Så der er allerede nu blevet diskuteret, hvornår er et KAM et KAM? 

Lars: Ja både det og hvornår er et KAM et KAM og hvordan vil den se ud. Så ud fra noget konkret vil vi 

forsøge, at fortælle om reglerne på en meget konkret måde. 

Andet kvartal vil vi lave revisionsplan for 2016, diskutere med udvalget og der skulle det gerne være 

sådan, at det er gennemsyret i vores auditplaner, så vi kan kommunikere , så vi kan få en diskussion 

allerede i april/maj måned om, hvad det er der er temaerne og vi hermed kan følge bolden hele vejen 

igennem og sørger for, at der allerede er noget, der allerede kan tages op tidligt, så er det klart, at hvis vi 

først vil have ændret formuleringen i januar 2017 eller januar 2014, fordi der er et eller andet med 
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samspillet med Key Audit Matters, så bliver det lidt svært. Men har vi allerede i april maj måned året 

før, startet dialogen. Jamen så kan det også være at ledelsen kan gøre noget og det kan være at nogle af 

tingene vil falde sig anerledes ud. Så de har haft tid til at tænke over det. Og dermed vil der være større 

sandsynlighed for at man kan få det implementeret på den måde man gerne vil. 

Så det er ligesom tanken ved det og køreplanen, men det er lidt early days, og det eneste der er, at sige 

er det at det er super godt vi har englænderne som har to års erfaring og hollænderne der har et års 

erfaring. Og englænderne er gode, både fordi de er gode men også fordi de har et rigtig godt miljø, et 

godt investorklima, som gør at investorerne faktisk er interesseret i det her. 

Thomas: Der har ikke været nogen reaktioner fra virksomhederne endnu? 

Lars: Nej det eneste jeg er opmærksom på er et enkelt farmaceutisk virksomhed i C20 indekset, der har 

skrevet et comment letter, til IAASB, der ikke synes den er nødvendig. Det vil måske umiddelbar være 

den reaktion fra virksomhederne, det er jo deres vasketøj der skal udstilles her. Det har de jo ikke den 

store interesse i, som sådan, altså sådan lige umiddelbart. Men man kunne have forestillet sig, at netop 

denne virksomhed ville have sagt, at vi hænger glædeligt vores vasketøj ud, fordi det er vasket i enzymer 

fra et af vores søsterselskabs, så det er rent og skinnede, der er ikke noget at komme efter her. Men det 

er hvad vi har set, det har været relativt få kommentarer, der har været i pressen indtil videre eller i 

offentligheden 

Ditte: Nu hvor du nævner den her virksomhed, som har skrevet et comment letter, har vi i deres comment 

letter lagt mærke til, at de mener at påtegningen går hen og bliver en belæring af regnskabsbrugerne, 

altså at revisor skal til at undervise regnskabsbrugerne i hvad revisor laver, mener du også dette? 

Lars: Det er en lang historie, det handler i bund og grund om at regnskabet bliver så godt som muligt. 

Især note 1, om det kritiske regnskabsmæssige skøn bliver så godt som muligt, at der bliver bid i det, og 

der kan det i dag godt være en udfordring for mange virksomheder, at de ikke får skrevet om impairment 

testen og ikke rigtig får detaljerne med. Men hvis verden var sådan, at regnskaberne indeholdte alle disse 

informationer, så ville det egentlig være kedeligt at være revisor, for så ville det hele allerede være 

derinde og så skal man bare læse det her.  
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Men det her kan godt hjælpe til at læse regnskabet, da vi jo vil pege på fem eller syv ting, som står under 

de kritiske regnskabsmæssige skøn. Men vi kunne jo lige så godt have et sted, hvor det meget centralt i 

påtegningen stod, se note 1, for kritiske regnskabsmæssige skøn, og hvis den ellers ikke var okay, så ville 

vi jo tage forbehold. Men det skete ikke.  

Men okay man må ikke være bleg, da man skal heller ikke glemme at alt dette er lavet for også at 

tilfredsstille EU kommissionen i det forslag de havde, som var meget mere rabiat, på nogen punkter, ikke 

nødvendigvis lige Key Audit Matters, men som man skulle tilfredsstille. Man kunne ikke reducere og 

sige ej det ville vi ikke. Status quote is not an option, har været nævnt flere gange.  

Thomas: Hvis man ser på revisors synsvinkel, hvilke overvejelser kan den nye ISA medfører, hvilke 

tanker bør revisor foretage sig? 

Lars: Hvis nu man nu ser på mig, som for tiden ikke skriver på nogen børsnoterede virksomheder og 

dermed ikke har det issue, at jeg skal ud og snakke med virksomhederne og forsøge, at overbevise dem 

om, at sådan her skal det se ud. Så er det ganske positivt, da det giver os muligheden for, at fortælle om 

det vi laver, give en indsigt i det vi laver og skabe interesse om, give mere tiltro til hvad revisor laver og 

til regnskabet, så er det et løft. Folk vil pludselig vide mere. Hvis man ser på den engelske debat, så vil 

investorerne vide mere, og det er da interessant. Hvis de vil vide mere om hvad vi går rundt og laver, så 

er det jo fordi vi skaber værdi, må man da håbe, hvis det er fornuftigt det vi skriver. Så på den måde, vil 

jeg sige at det er egentlig udmærket og jeg har vænnet mig til tanken om at vi skal skrive det her. Men 

jeg skal ikke ud og forsvare og forklare og have nogle indgående diskussioner, det står i vejledningen til 

standarden, jeg ved ikke helt hvordan det er oversat endnu. Men der står at vi skal have nogle indgående 

diskussioner med ledelsen, måske detaljerede. Men det er sådan et eller andet, man skal jo være lidt 

indfarvende, det kan gøre ondt, det kan man ikke komme bort fra. Men dem der sidder med ansvaret for 

en stor kunde og som skal ud og fortælle dem om at ”vi gerne vil have lov til at skrive at for så vidt angår 

impairment testen på Brasilien, bemærker vi at de forudsætninger der er lagt til grund, at vi har fundet at 

de er acceptable, men at vi gør opmærksom på at en hver negativ ændring i forudsætningerne, vi medfører 

impairment nedskrivning”. Og det at skrive acceptabelt, altså en bestyrelse der får en påtegning, hvor der 

står acceptabelt, er jo ikke ligefrem en ros, altså hvis de havde nedskrevet en lille smule på den der, så 

de lå en lille smule mere indenfor et interval som man kan sige, at det kan godt være det er lidt bedre 
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eller lidt ringere, men en hver lille ændring, hvis man bare justere en halv faktor på vækstfaktorerne, så 

skal du nedskrive. Det er ikke en ros. Der sidder altså nogen med et tungt ansvar, for tænk nu hvis vi 

mister sådan en kunde, fordi de bliver skide sure, så på den måde er det også et vi har været vant til øhhhh 

vi har tavshedspligt og sådan noget, så det kan også være lidt ubehageligt at vi skal til at skrive sådan 

noget. Jo mere vi skriver nu, jo mere kan det føles som om der forekommer en større risiko. 

Ditte: Kan dette medføre, at revisor skal til at indfører nogle flere eksperter? 

Ja, det kan godt være, at vi en den konkrete situation, vil inddrage nogle eksperter, for ligesom at dække 

os an, fordi. Men det kan også være, at vi sagde, at hvis det ikke står i regnskabet og vi føler, at vi kan 

leve med det og vi ikke skriver hvad vi får ud af at udfordre ledelsens skøn, så den slags outcome. Hvis 

vi ikke skriver det, så går det nok væk af sig selv, så det er jo også et spørgsmål om hvor langt vil man 

gå i det her og der er standarden jo så fleksibel her. Og der er forskel på dem der ikke skriver om outcome 

eller dem som gør, for det kan være interessant for investor at læse. 

Ditte: Vi tænkte mere på om det ville give noget ekstra, at tage en ekspert med ind, nu hvor vi har læst i 

artikler, at regnskabsbrugerne har været negative over for revisorer, så det at vi lige tager den ekstra note 

med, at vi har haft en ekspert med ind over, om dette kan give en merværdi? 

Lars: Jeg tør ikke på nuværende tidspunkt sige om det faktisk har været sådan, at det vil løfte det, da det 

også er noget som er blevet diskuteret her i firmaet her en gang imellem, særlig i forbindelse med 

kvalitetskontrol, burde man bruge en ekspert til et eller andet, jamen så siger vi bare at den viden har vi 

i teamet, for det er faktisk fra skolens side, det kan f.eks. være skatteregler, som man som dansker er 

uddannet til, eller det kan være impairment test, hvor man siger at vi behøver ikke en ekspert, da der 

sidder nogle tunge og dygtige partnere, som udmærket er i stand til at gøre et eller andet.  

Thomas: Man kunne jo godt forestille sig, at regnskabsbrugerne vil se det som et kvalitetsløft, at revisor 

omtaler, at have brugt en ekspert, f.eks. ved særlig regnskabsmæssige skøn for at vise, at der er taget 

tilstrækkelig hånd om det. 

Lars: Jaaa, det kunne man måske godt sige. 

Thomas: Tror du at revisionen vil blive skærpet? 



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 189 af 207 

 

Lars: Jeg har et eksempel fra den gang, hvor jeg var en dreng, hvor vi skrev et revisionsprotokollat og 

her skrev vi, at vi havde indhentet revisionspåtegningerne fra alle datterselskaberne, på nær og så var der 

et eller andet, og da den gamle senior partner læste det, så sagde han, at det kan vi sgu ikke skrive, i må 

også sørger for at få en revision på den sidste enhed, sådan så vi kan skrive at vi har indhentet 

revisionspåtegningerne for alle sammen. Og det er netop sådan noget, at når man ser det skrevet, så 

tænker man jamen alle de andre skriver, at de har eksperter, jamen så må vi også hellere skrive ekspert. 

Men hvis det er et kvalitetsløft, at have ekspert på, hvad det vil være hvis man ikke selv har den viden, 

så er det jo fint, så er det jo med til at løfte værdien. 

Ditte: Jamen er det sådanne overvejelser, der kommer til at komme med i revisionsplanlægningen nu her, 

om vi skal bruge eksperter og tænker over hvad gør konkurrenten, skriver KPMG, at de har benyttet en 

ekspert til samme branche relaterede KAM, så er vi også næsten nød til at bruge dem? 

Lars: Ja det kan godt få en afsmittende effekt, det kan man ikke afvise. Men jeg tror helt generelt på det 

her er lidt ligesom vi kender det i dag, hvis vi har fundet noget i revisionen i dag og vi skal fortælle det 

til den vi har fundet det hos, så er det fint nok at vi fortæller dem det, men hvis vi skriver det ned på et 

stykke papir og sender det til deres chef, så stritter de imod. Mens på det næste niveau når vi snakker 

med dem, jamen det er fint nok, bare vi ikke skriver det i protokollen. Og på det næsten niveau, det er 

fint nok at vi skriver det i protokollen, bare det ikke kommer ind i påtegningen, men det gør det jo nu. 

Så man sige, at hver gang der er et eller andet nu, bliver det at okay hvis vi kan holde det på det niveau 

så er det okay, men nu er det jo ultimativt at de kommer ind og så i første afsnit, dog uden forbehold. Det 

giver hver gang sådan et trin, at man skal lære at kæmpe for at få den med over stregen til næste niveau.  

Thomas: Det er jo også en diskussion hvad revisor i fremtiden skal medbringe i påtegninger og hvad der 

skal medtages i protokollen, kan revisor vælge, at tage færre punkter med i protokollen, eller skal han 

sidde og argumentere for hvorfor de er med i påtegningen. 

Lars: Det er jo ikke sådan, at man skal tage alle ting med, fra protokollen. Der skal være en afvejning og 

afstemning mellem dem. Dette vil også betyde, at der ændres lidt på strukturen i protokollen, så det der 

står under særlige forhold også er det der indgår som Key Audit Matters og så kan det være man ligger 

de andre forhold til eller placerer dem længere nede i protokollen. 
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Ditte: Vi har siddet og kigget lidt på den nye ISA 706, ved du hvad sammenhængen mellem den og ISA 

701 bliver. Hvornår skal der tages supplerende forhold med? 

Lars: Jeg vil mene, at det bliver sådan at ISA 706 virker på non-PIE selskaber og ISA 701 virker på PIE 

selskaber.  

Ditte: Så ISA 706 ryger faktisk ud for ved komne, for ellers bliver det gentagelser? 

Lars: Ja for som det er nu, hvad vil man så skrive som supplerende oplysninger om regnskabet. Jamen 

det vil enten være noget hvor der er noget med going concern, men dette har fået sin helt egen særlige 

holde plads i revisionspåtegningen, det er ikke det der trigger det mere. Så kan det være væsentlige 

usikkerheder ved en regnskabspost, men der vil så være en Key Audit Matters, som egentlig i den grad 

opfylder behovet. Key Audit Matters er jo en supplerende oplysning, når det kommer til stykket i forhold 

til regnskabet. Så kan det være noget om revisionen, f.ek.s forståelse for revisionen, men dette har jeg 

aldrig set. Det kan være hvor vi er ovre i en særlig begrebsramme.  

Thomas: Så i praktisk tror du, at det ikke vil stå som en ISA 706 mere? 

Lars: Hvis det er en PIE så er det et Key audit matter, mens for en non PIE, så vil der måske være en 

enkel eller to supplerende oplysning om forholdene i regnskabet. 

Thomas: I ISA 706 står der at Key Audit Matters ikke må anses som værende en erstatning for 

supplerende oplysninger. 

Ditte: I den nye ISA 706 står der er et forhold i henhold til ISA 701 skal tages med i ISA 706, selvom 

det ikke er taget med under Key Audit Matters, dette virker lidt underligt. 

Lars: Ja det er rigtigt, det var en af de ting, der ikke var helt tydelige og virkede lidt uldent. Hvis det er 

et tilfælde, hvor man skriver om værdiansættelsen af ejendommene og at der faktisk er væsentlig 

usikkerhed om det, men at man så ikke tager det med som et Key Audit Matter. Jeg forventer, at det 

bliver sjældent at se at et forhold er nævnt begge steder. 

Thomas: Hvem forventer du ender med at formulere Key Audit Matters afsnittene? 
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Lars: det bliver jo en lang proces hvor det er revisions teamet der skriver det og det bliver formentlig 

med kraftig involvering af partnerne på sagen og så antager jeg at der laves en form for kvalitetssikrings 

proces, Hvor faglig afdeling er med indover og måske risk management, det ved jeg ikke og måske nogle 

andre, så der er en gruppe der kigger på det og ser om det ligger på et passende niveau i forhold til at det 

her er blevet implementeret rigtigt fra starten af. 

Ditte: Så der forventet måske at blive oprettet en slags KAM-Hotline 

Lars: Jaaa. I England gjorde man det, at man det at man afsatte 8 personer i år 1 til at gå dem alle igennem 

og alligevel var man ikke helt tilfreds og derfor kørte man turen igen i år to og lavede en masse ting. 

Thomas: Man kunne forestille sig at det blev revisionsteamet, der udformede de enkelte KAM for derved 

at sikre at der forekom en differentiering.  

Lars: Noget af det jeg skal over og snakke med det globale team i London er det om vi skal forsøge at 

finde en fælles holdning til at det er det vi skal gøre, så folk kan se at det her er fra PwC, eller hvad. Det 

tror jeg faktisk gerne man vil, men jeg tror også hurtigt at man må erkende at det kan man nok ikke, altså 

bare det at gøre det i PwC i Danmark vil være en udfordring. Det kan godt være at vi kan blive enige om 

at det skal ligge sådan her, men der vil altså være nogen der forsøger at lade sig presse, eller der kan være 

nogle særlige forhold, et eller andet. Men så er det her hvor vi skal sørger for højne det så godt som 

muligt og sikre at vi får et så passende højt niveau som muligt.  

Thomas: Du tror ikke der kommer standardiserede afsnit i PwC så? 

Lars: nej, det man kan sige, at ved spoke og boilerplate, som er de to ord der går igen. Det skal være 

skræddersyet, det må ikke være boilerplate. Det duer ikke, at folk tager Novo eller Novozymes’, hvis det 

er dem der kommer ud først og de så bare klipper ud fra den og siger, at det er sådan det skal se ud, fordi 

det passer til et enzym virksomhed og farmavirksomhed, men det passer jo ikke et en 

automobilforhandler eller hvad det nu er, så der bliver man nød til det. Det kan godt være at inden for en 

branche, at de vil ligne hinanden, men det er ikke sikkert det er Brasilien, der fremhæves som impairment 

issue, det kan godt være at Brasilien er nede i øjeblikket, men det er så en anden sag, det er ikke sikkert 

det lige er det. Men der vil jo være ofte de samme ting hvis man er en farmavirksomhed, f.eks. revenue, 

revenue recognition. Eller en software virksomhed, så vil det være noget med licenser og alt muligt, mens 
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entreprenøren har igangværende arbejde. Så vil det ofte være noget af det samme der går igen. Så jeg 

tror, at der kommer en form for standard af en slags, som så kan tilpasses. 

Thomas: Er du fortaler for at KAM skal være så kundespecifikt beskrevet som muligt? 

Lars: Nej, ikke så kundespecifik som muligt, for det ville være at sige at teams bare kan skrive hvad de 

vil og de må ikke kigge efter noget, for så bliver det alt for kundespecifikt. Altså de må ikke ladet sig 

inspirere af noget, der skal være en balance. Selvfølgelig skal man have nogle eksemplar. Især med 

outcome, hvordan beskriver man det bredt i forhold til hvad man har gjort for at dække den her af, man 

kan også beskrive det specifikt. Det er altså et spørgsmål mellem, hvordan det beskrives bredt og specifikt 

uden at gå helt ned i detaljen, vi bliver nød til at have nogle eksempler og det er jo klart at på impairment 

test så er det, at man ikke kan gøre hvad som helst. Altså man sender jo ikke et engagement forespørgsel 

under en impairment test, så der vil være nogle modeller og regneark, sådan noget og måske en ekspert, 

og det er så det man vil sætte ind. 

Ditte: Vil der så blive et standard layout? 

Lars: Layout tror jeg er en vigtig ting, og det er jo her hvor man er helt nede på det praktiske plan af at 

den som opsætte årsrapporten jo har en enorm magt og der skal PwC jo ikke kommer med en påtegning 

der skal fylde to linjer mere, for så er der ikke plads til det eller hvis vi kommer for sent i hvert fald. Så 

det er lidt det med formateringen. Hvis man ser på England, så er de formateret relativt flot i kolonner 

og der er gjort noget ud af det. Jeg tør ikke sige det med sikker for meget, men jeg tror der i PwC er et 

nogenlunde ens udtryk for hvordan vi laver dem, eller der kan være en tendens til at man i England i 

giver en påtegning, som bliver sat ind, hvor det er os, ja for at være helt ærlig er der jo nok en form for 

cellenisse, der opsætte påtegningen, og så kan vi komme bagefter og sige hov det skal være en fed 

overskrift. Og i øvrigt hvis det ikke passer med hvordan de har lavet deres afsnit på og den formatering 

de har, så er det fand’me svært nogen gange at finde den formatering der svare til det, der skal være en 

balance mellem overskrifter og så er det jo at vi ikke kan sige at det der skal rykkes ned på fjerde niveau. 

Thomas: I det påtegninger vi har været igennem fra England, har vi ikke set at der forekommer den store 

standardisering på tværs af revisionsfirmaerne, men man kunne vel godt forestille sig at der blev en vis 

grad af standardisering i PwCs egne KAM? 
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Lars: Jeg tror det er den ene af de ting vi skal snakke om, der er snak om et implementation tools kit, der 

skal sige, hvad er det vi skal gøre og der vil blive samlet nogle eksemplar sammen, men altså det er jo 

alt sammen noget jeg skal over og overbevise de andre om. 

Thomas: I forhold til KAM, for lige at vende tilbage til dem. Tror du så det bliver lidt en gentagelse i 

forhold til beskrivelser bliver ud fra ISA’erne, man kunne jo næsten forestille sig, at de vendinger der 

står i ISA’erne vil komme igen i KAM afsnittet? 

Lars: Man kan jo sige at det jo er klogt nok at genbruge det sprogbrug der forekommer i ISA’erne, da 

det er kvalitets sprog, så på den måde kan det være godt nok. Men nede på de specifikke handlinger, så 

er der ikke som sådan særlig meget sprogbrug, man kan hente der, da man ved hvad eksakt hvad du skal 

lave der. Så det bliver nok noget med at vi finder nogle standarder, ligesom med et protokollat, der har 

vi også nogle standarder man kan tage udgangspunkt i, men folk vælger jo selv hvad de skriver, men der 

er da nogle eksemplar så man ikke er helt på herrens mark og i bund og grund er det det samme som vi 

skal lave her. 

Thomas: Ud fra din egen mening, synes du at KAM afsnittet giver regnskabsbrugerne mere værdi end 

den nuværende revisionspåtegning? Vi snakkede tidligere om synergieffekter ved f.eks. note 1 kunne 

forventes at blive mere uddybende. 

Lars: Det kan jo være en værdi på forskellige planer, det kan være en værdi på at vi bliver mere 

opmærksomme på vores revision, at den faktisk bliver bedre og at vi får en dialog med revisionsudvalget 

om revisionen og revisionshonoraret, da nogle revisionsudvalg agerer mere som en indkøbsafdeling end 

som et revisionsudvalg, der siger jamen revisorerne er jo vores venner, fordi de hjælper os med den her 

opgave vi har med, at sikre at regnskaberne er rigtige, så på den måde tror jeg det kan være med til at 

give en bedre dialog og en positiv vinkel på en interesse i hvad det egentlig er vi reviderer. Og også, nu 

er det jo ikke lige noget der er med i de danske regler, men ud fra de engelske regler, sådan noget som 

scoping. Jamen man kan godt vælge at man ikke har alle selskaber i scope, det kan man jo sagtens, altså 

hvis der er en masse små datterselskaber med, men man kan også vælge at tage dem alle i scope. Og hvis 

andre ikke har alle med i scope, så viser det, at vi har en større risiko appetit. Og det kan godt være, at vi 

som revisorer kan se, at det er acceptabelt især når i ikke vil betale, så er det hvad i kan få for pengene 



Revisors Rapportering af Key Audit Matters 

 

 

Side 194 af 207 

 

og vi mener,, at det er absolut lige det nødvendige vi har. Men det viser jo også, at revisionsudvalget har 

valgt, at købe den allermest snævre model her.  

Ditte: Hvad synes regnskabsbrugerne så om det? 

Lars: Jamen det er jo det som regnskabsbrugerne så kan holde dem op på eller aktionærerne holde dem 

op på, og sige at det måske er lige at gå i underkanten. Et lille sidespring, Og så er der lige det med 

væsentlighed, det er lidt det samme, hvis vi skal til at skrive om væsentlighed, det kan godt være at vi i 

øjeblikket bare tager op til 3% af omsætningen, vi tager ofte bare det øverste vi kan, vi giver bare 

instruksen til junior og siger han skal finde den højeste han kan, det er slevfølgelige karikeret, og det er 

selvfølgelig noget andet når det er PIE virksomheder, men når man skal til at tage det ud til 

offentligheden, så kan det godt være man siger at hov det er måske lige højt nok, kan vi virkelige leve 

med en forandring på en milliard her. 

Ditte: Kunne du forestille dig at det blev et krav i Danmark, er jo et krav i England nu? 

Lars: Nej lad mig sige det på det her måde, det er ikke med i EU forordningen eller EU direktivet, så det 

er ikke EU der driver det. Det var oppe og vende er jeg sikker på, men det kom ikke op og vende her, så 

derfor tror jeg ikke det kommer. Men man vidste jo, at man kunne sætte det ind, for englænderne havde 

det jo, så det lå jo lige til højrebenet, så det var ikke sådan at det var at man sagde at det var ærgerligt at 

du ikke sagde det noget før, for så kunne man have taget det med. Men nu har vi lige fået den igennem 

og det var så svært, så det må vente til om 10 år. De vidste det jo, men sagde nej. 

Ditte: Findings er jo heller ikke et krav lige nu for UK. Kan du forestille dig at man i Danmark, vil tage 

væsentlighed med? 

Lars: Jeg tror, jamen man kan jo forestille sig at en farma virksomhed i C20 indekset ville sige at vi vil 

gerne vise at vi er ekstra gode, så vi skriver det ind. Men det tror jeg så ikke de gør, efter hvad de 

anerkendte i deres comment letter, så det tor jeg ikke. Men der kan være virksomheder som vil fremstilles 

som det reneste af den rene og det bedste, bedste og det kunne man så godt forestille sig at de gjorde det, 

men helt ærligt, så tror jeg det sgu ikke. Jeg tror det ikke, altså. 

Thomas: Ved du hvad årsagen var til at revisors væsentlighedsniveau ikke kom med som krav i ISA’en? 
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Lars: Altså jeg har argumenteret for det, lidt ud fra det synspunkt, at væsentligheden også kan gå hen og 

blive en konkurrence parameter. Der er forskel, der kan være et eller andet der er absolut minimum som 

du skal lave ud fra et væsentlighedsniveau, men hvis du havde valgt et andet væsentlighedsniveau så var 

det jo noget mere der skulle laves.  Så der er jo en eller anden form for risiko i den her påtegning ikke. 

Og så derfor vil jeg sige, at det er mere fair overfor alle parter, og også over for regnskabslæserne. Du 

skal ikke bare acceptere en fejl på over en milliard, hvilket måske er lidt mere internt. Så på en måde 

synes jeg det ikke og vi har vidst også nok, at lave med alle de KAM nu her. 

Thomas: Men det kunne jo måske være spændende nok, for det kunne jo være at regnskabsbrugerne 

havde fastlagt et helt andet væsentlighedsniveau end revisor, så hvis han pludselig fandt ud af at dette 

ikke var væsentligt ud fra revisors betragtning. 

Lars: jeg tror nu også der er nogen der har fået sig et chok, når de har læst de engelske årsrapporter og 

set revisors væsentlighedsniveau.  

Thomas: Lige i forhold til regnskabsbrugerne, ser du andre synergi effekter i forhold til, at ledelsen vil 

gøre noterne mere informative? 

Lars: du kan sige i forhold til i dag, kan du bare gå ned i konklusionen i bunden og se, det er en blank 

påtegning, jamen så gider jeg heller ikke læse mere. Det kunne jo faktisk være lidt interessant at de, hvad 

er det egentlig som revisor har hæftet sig ved i regnskabet. Men revisor har jo ikke hæftet sig ved at der 

er overskud eller underskud, så det kan jo ikke erstatte at læse regnskabet. Det er jo fint nok, dette plejer 

jeg også at sige når jeg præsentere et regnskab, man skal starte med revisionspåtegningen, for hvis der er 

nogen forbehold, så er det i hvert fald ærgerligt, at sidde og konkludere på tallene hvis de er forkerte. Så 

på den måde synes jeg det er fair nok. Men det er sjovt. Hvad gør i læser i note 1 før i læser andre ting. 

Issuet er jo ved note et, eller kan jo også være note to. Er at kritiske regnskabsmæssige skøn, er lidt 

opfatter som at vi bare skal oplyse regnskabspraksis og lidt mere ikke. Jamen anvendt regnskabspraksis, 

kan man for min skyld putte helt op i et appendiks, men den der er super vigtig. Og man kan jo ikke læse 

mere ud af revisionspåtegningen end det der står der og i bund og grund skal der jo ikke stå noget om 

debitorerne, hvis debitorerne er ligegyldige, der skal kun stå noget om de store ting i den der. Eller om 

der er nedskrevet 40, 42 eller 38 millioner, Det er jo ikke noget, da det er de færreste virksomheder hvor 

værdiansættelsen af debitorerne er noget der kan give en væsentlig fejl. 
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Thomas: Burde man ikke have strammet kravene til note 1 så? 

Lars: Du kan ikke sige det er fordi kravene ikke er der, men mere at nogen virksomheder der egentlig 

ikke opfylder kravene og der er nogen revisorer der ikke sørger for at de opfylder kravet. Og her kan man 

sige at vi får et bedre værktøj til det, fordi i dag vil det være sådan, jamen her kan vi tage forbehold, ahhh 

det mener vi måske ikke lige. Det er lidt den der binære ting, enten er det godt nok, ellers er det ikke. 

Men i fremtiden vil vi jo skrive om det og skrive at det er acceptabelt. Sikke en ros. 

Thomas: tror du revisionshonoraret vil blive påvirket ved at vi nu skal have KAM med? Handlingerne er 

jo nok de samme? 

Lars: Ja, handlingerne burde være de samme, men der bliver mere interaktion med bestyrelsen. Så hvis 

man ser bort fra alt andet end lige, så bruger vi mere tid og flere ressourcer på det og derved vil det også 

blive dyrere. Og det må være udgangspunktet. Men hvordan det så ender ud og om der kommer en 

konkurrence der, det ved man jo ikke. Men jeg vil sige at udgangspunktet er at det koster mere fordi det 

tager mere tid, men måske også fordi vi skal lave mere. Det kan f.eks. være at man siger at vi synes 

faktisk du skal tage en ekspert med til det der goodwill i Brasilien. 

Ditte: Men det må bestyrelsen da også forvente, nu hvor der kommer mere dialog med dem? 

Lars: Ja så er det jo dialogen og så er det jo ikke noget regnskabschefen har købt fordi han ikke har styr 

på sine interne kontroller eller ikke har afleveret sit materiale til tiden. Og så indirekte kommet til at kæbe 

det ved en fejl, så er det noget revisionsudvalget har sagt og hvis revisionsudvalget har sagt noget, jamen 

så er regningen jo også betalt på forhånd. 

Thomas: Så du forventer, at revisionshonoraret vil stige lidt? 

Lars: Ja altså teoretisk set skal den stige lidt og så kan man jo sige, hvad så med konkurrencen, hvad gør 

den? Jaaa det må man jo så se på. Jeg er optimist og tror også at vi vil blive belønnet for det store arbejde 

vi laver her og vigtige arbejde som EU kommissionen og EU Parlamentet også har understøttet og synes 

det er en rigtig god ide 

Thomas: Tror du revisionsprotokollen vil miste betydning, nu hvor revisor skal offentlige gøre mange af 

de ting der allerede står i protokollen? 
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Lars: Nej man kan sige, kigger vi på påtegningen først og så protokollen bagefter, eller er det sådan at vi 

søger hjælp i protokollen, da det godt kan være sådan at afkom det stod i protokollen, men det står ikke 

i påtegningen. Nu er det måske lidt hypotetisk, da det jo nu er krævet og det er krævet under den nye EU 

forordning, så man skal lave protokollater og dermed det der svare til protokollatet. Og der er faktisk 

nogle ting der skal stå der. Hvis jeg husker rigtig så havde EU et forslag om at man skulle skrive hvor 

meget substansrevision man havde lavet og hvor stor en andel af test af kontroller. Dette er jo hvad der 

kommer med i påtegningen. Dvs. der lige nu er en EU ting der kommer ind, som skal være der og dermed 

tror jeg at protokollen stadig vil være et vigtig værktøj. Og vi får en lille overhaling og dertil kommer 

der selvfølgelig nogle EU krav som vi skal have til at matche.  

Thomas: Hvornår er det blevet et krav at det ikke længere kun er i Danmark at man skal have en protokol? 

Lars: Det følger af EU lovgivning og det tror jeg er med i forordningen, hvilket jeg tror er den 16.-17. 

juni 2017. I bund og grund, vil man sørger for at trække EU kravene over og sige at hvis man skal 

implementere det her for 2016 årsrapporterne ud fra ISA’erne, så lad os få alle krav med ind der.  

Thomas: Så Protokollen vil altså få mere betydning nu hvor den også implementeres i andre lande med 

EU forordningen? 

Lars: Der er jo ingen tvivl om at EU har kigget på Danmark og sagt at det er jo faktisk en ret god ide og 

et godt værktøj. Også fordi man kan se at der kommer et godt link mellem det der står i erklæringen og i 

protokollen og lur mig ikke om tilsynet vil tage os i PIE kontrollen. Hov du har oplyst dette i protokollen, 

men du har kun det der med som Key Audit Matters med, hvorfor er de der ikke Key Audit Matters? Så 

jeg gætter også på at der i aura (PwCs revisionsprogram) vil komme et test hvor man kan rapportere 

hvorfor er det her et Key Audit Matters og hvorfor er det her ikke, så man faktisk går ind og laver en 

vurdering af det, det vil jeg faktisk tror at man gør, vil i hvert fald være fornuftigt.  

Thomas: Hvordan tror du sammenhængen mellem protokol og påtegning bliver i forhold til hvilke 

forhold der skal oplyses hvor? 

Lars: Jeg tror ikke det vil være sådan at vi ikke vil skrive det i protokollen, altså det er lidt ligesom er der 

nogle management letter punkter vi ikke vil skrive i management letter fordi så kommer de med i 

protokollen, eller et eller andet. Altså det tror jeg ikke. 
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Ditte: Det bliver vel mange gentagelser? Eller er det sådan at man kunne i protokollen henvise til 

forholdene i påtegningen? 

Lars: Der forekommer nogle små ændringer til ISA 260. Og ISA 260 går jo egentlig på at vi skal have 

noget to vejs kommunikation med revisionsudvalget, så det er jo frem og tilbage, dvs. det er ikke en 

envejs kommunikation i form af en protokol. Det synes jeg egentlig er vigtigt at holde fast i. men egentlig 

for os er det også rart at have skrevet tingene også. I protokollen vil der nok stå lidt flere ting, så det kan 

de sige er det detaljerede, det kunne stå afkom, selvom vi ikke har afkom med i påtegningen. Men man 

kan også sige, hvad skal man egentlig skrive mere når man nu ser på en engelsk revisionspåtegning. Altså 

den har jo næsten det hele, man kan jo næsten ikke komme og tage fat i mere, for så er mødet jo gået. 

Der er ikke tid til at have mere på agendaen end det der.  

Lars: Jeg tror at hvis man formatere den til den form vi skriver vores protokol på, så vil det formentligt 

bliver 10-15 siders påtegning, det vil jeg gætte på. Det kunne faktisk være sjovt at sige hvad det ville 

svare til, hvis man skriver en påtegning på den måde som vi normalt skriver protokollater.  

Thomas: Hvilken betydning får det hvis man tager et KAM med under protokollen men ikke med under 

påtegningen? 

Lars: Altså hvis du nu tager den måde vi laver protokollater i dag, så er det jo nødvendigvis ikke den 

måde vi vil gøre det om to år, men der har vi det der hedder særlige forhold og som det er i dag så er de 

særlige forhold, de ting vi gerne vil diskutere på bestyrelsesmøder og resten er jo sådan en eller anden 

standard vi har. Så det er det der står foran, der vil være. Og i dag tænker vi jo ikke nødvendigvis helt 

præcis om de skal stå der eller om der er et punkt der egentlig skal fjernes, det stod der for to år siden 

fordi det var vigtigt der og nu har vi bare kørt videre. Der kan det godt være at vi vil begynde at tænke 

noget mere, da KAM kun er for indeværende år, så det skal for guds skyld væk der fra nu. Men det kan 

sagtens være at et syvende punkt, det falder under stregen, det kommer ikke med i påtegningen, selvom 

det står i protokollen.  

Thomas: Kan det have nogen konsekvenser at revisor ikke tager det med? 

Lars: Jeg tror der kan være to situationer her. Det ene kan være tilsynet der kommer og siger hov hvorfor 

havde i ikke det med, det mener vi at i burde og så får vi en bøde på 5000 kroner. Det kunne være et 
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udkom, jeg tror dog ikke det kommer til at ske. Der kunne jo f.eks. være en retssag. OW bunker der stod 

under særlige forhold i starten af protokollatet at de ikke havde styr på risikostyringen og at de havde 

brugt meget tid på det og de var ikke sådan helt betryggende på det og det var på grænsen til uacceptabelt. 

Men den kom ikke med ind i påtegningen. Så jo mere vi snakker om det, jo mere tror jeg at det der hedder 

særlige forhold kommer til at hedde Key Audit Matters og det er så dem der står omme foran, og omme 

hvor vi siger udført revision, kan vi i øvrigt berette at vi har talt kassen op og sådan noget, der vil så stå 

de små ting heromme. Så er vurderingen lagt ind, står det foran er det fordi det er vigtigt under Key Audit 

Matters, mens står det bagved, sådan er det fordi det ikke er vigtigt. 

Thomas: Så du tror ikke revisor kan blive straffet for ikke at tage et forhold med? 

Lars: Kun i yderste konsekvens, ja. 

Ditte: Det er jo her hvor man går ind og provokere lidt revisors bedømmelse, da man skriver at vi kun 

skal tage de forhold med, vi mener der skal med? 

Lars: Ja men man kan jo løfte den i OW bunkers, hvis man går ind og ser på den. De rejste jo en masse 

ting med der står i revisorloven paragraf et eller andet, at omtale i protokollater ikke kan erstatte et 

forbehold. Så det kan man ikke bare trække frem og sige, hov det der skulle have været et forbehold, ja 

jeg sagde forbehold, og ikke Key Audit Matters, men det er der hvor man skal finde grænsen lige, der 

skal findes et eller andet der.  

Ditte: Strafmæssigt er der ingen ændring  

Lars: Man kan sige det på den her måde, der mangler noget implementerings lovgivning på det her. 

Thomas: Vi tænker lidt, at revisor så bare tager alle forhold med i påtegningen, for at redde sin egen røv. 

Lars: nej jeg tror ikke det vender den vej. Det er mere det, hvordan du skriver protokollen, hvor du ligger 

punkterne henne i forhold til under særlige forhold eller andre forhold  

Thomas: I de høringssvar vi har været igennem, har vi læst at mange har givet udtryk for at det nye KAM 

afsnit kan skabe tvivl om ansvaret for regnskabet? 
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Lars: Det står der jo så to sider om længere nede i erklæringen hvem der egentlig har ansvaret. Nej jeg 

tror ikke det bliver en mulighed. Men det kan måske mere blive en konkurrence i information. Ledelsen 

kan have skrevet noget om Brasilien, og revisor kan have skrevet noget andet. Hvad er så det rigtige, har 

revisor ret eller er det ledelsen. Hvordan kommer det lige til at passe sammen. Der er nogle ting der er 

lidt upræcis i det lige nu og det kan godt gå hen og blive en udfordring. Derfor er det også super vigtigt 

at der er den der tætte dialog med revisionsudvalget og ledelsen, helt fra planlægningen og igennem hele 

revisionen, ferm til at trykkeren har sat det sidste punktum i regnskabet.  

Thomas: Der er ligeledes udtryk for, at ved at revisor udtrykker KAM, vil det skubbe mere ansvar over 

på regnskabsbrugerne 

Lars: Du kan sige at i jo højere grad du får presset tingene ind i, så tingene står i noterne og der er lavet 

nedskrivning på Brasilien, så vi ikke behøver at skrive at det er acceptabelt, men bare kan skrive at vi har 

udfordret deres skøn og fundet dem acceptable eller passende. Jo højere grad de er der, jo mindre skal vi 

skrive nogen af de ting i vores erklæring. Så skal vi bare skrive der er et Key audit matter og det er også 

det der står i note 1, vi skal jo henvise til regnskabet hvis vi kan. Og hvis vi bare henviser til noget der 

står der i forvejen, jo nemmere bliver det. Du ser det lidt i dag, på sådan noget som going concern, for 

mig at se er det tidspunkt, hvor revisor skriver den bedste going concern oplysning, der hvor der skrives 

så lidt som muligt. Altså der hvor der skrives én sætning, som fortæller hvorfor der er væsentlig 

usikkerhed eller rejst betydelig tvivl, læs i note 1, der finder du ledelsens redegørelse for det her. Hvis 

du ser en jysk revisor så kunne han finde på at skrive så meget altså 4-5 linjer, om et eller andet og 

omkring ledelsen forventer og de skal nok reetablere kapital. 

Thomas: Kan man sige, at det er regnskabsbrugerens egen skyld hvis virksomheden går konkurs, idet 

oplysningerne nu er givet i påtegningerne, og de bare ikke har læst regnskabet godt nok? 

Lars:  man kan vel sige det på den måde, at den regnskabslæser eller den investor der taber penge og 

derefter siger det er også revisors skyld eller det er regnskabsaflæggers skyld, men som ikke har læst 

regnskabet og fundet ud af at det var en spillemaskine, man havde investeret i, de ligger jo som de har 

redt og de skal jo ikke komme og sige, jamen der stod ikke noget om. Rettere du mener du har ikke set 

det og du har ikke åbnet regnskabet og faktisk slet ikke har regnskabet. Så kan du ikke komme og sige 
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at det mangler eller et eller andet. Og der vil jeg sige, jo mere der står, jo mere er regnskabslæser jo oplyst 

om tingene, og hej det kan godt være aktiekurserne falder eller vi finder ud af at der er mere risiko.  

Men man har altid hævdet at det er sådan at der er nogen som sætter priserne, forstået at de dygtige som 

læser regnskaberne, de køber aktier hvis de ser at der er et godt potentielle i en virksomheder og de sælger 

hvis de ser at det der er noget lort og det vil vi ikke være med til. Så derfor vil jeg sige at der vil være 

nogen som læser regnskaberne grundigere, og hvis det er en gammel pensionist, vil hun nok ikke gå ind 

og læse regnskabet og føle sig betryggende i at det er i orden. Så der er selvfølgelig nogle professionelle 

folk som vil læse det og det forhåbentligt og som oftest også dem der bestemmer prisen.  

Thomas: Tror du KAM kan gøre noget for forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor? 

Lars: De egentlige regnskabsbrugere er for mig at se dem, som der forstår at læse et regnskab og gør det 

professionelt. Det er mere dem som ikke forstår at læse et regnskab. Man kunne lave en lille pixiebog 

som de kunne læse i, i stedet for. Jeg ved det ikke. Men det kan godt være at de får et AHAH oplevelse 

og siger åh gud er det ikke revisor der laver regnskabet for eksempel.  

Jeg tror at der hvor jeg ser det største problem med forventningskløften, nok er der hvor journalister, hvis 

man læser en standard artikel i børsen, så vil der være 50 fejl, eller 50 procents fejl i, hvis man kenderen 

bestemt børsnoteret kunde som man har arbejdet på og man så kigger, så kan der være valuta eller kurser 

der har været forkert, ting som er fanget forkert. Og det er jo klart at de vil jo kunne misforstå hvad som 

helst. Hvordan kunne virksomheden gå konkurs, når revisor havde givet en blank påtegning eller sådan 

noget.  

Thomas: Vi har også læst en gammel sag, hvor en investor havde investeret på baggrund af en blank 

påtegning. 

Lars: Ja sådan noget. F.eks ham med den blå avis, der købte for over en halv milliard. Det er helt 

uhyggeligt, sådan nogle mennesker burde ikke have lov til at have så mange penge. Det at han gik med 

i det der, gjorde jo at det fik en runde mere og overlevede et stykke tid længere og dermed træk flere 

mennesker med ned. 
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Jeg tror egentlig ikke forventningskløften. Dem som er professionelle vil bare nikke og sige, at det er jo 

dejligt at vide, mens dem som er uprofessionelle vil sige jeg orker ikke at læse det. Det gode ved det er, 

at de får konklusionen i starten, så de kan nøjes med at læse den. 

Bare at starte med at læse om det her i forhold til EU's kommissær, den forventningskløft som han havde, 

den vil i hvert fald blive mindre. Da han får det han vil have. Han kunne ikke forstå at alle 

revisionspåtegninger var stort set ens. Det var en stor gåde for ham og derfor skulle der var noget 

bespoken i dem, det er jo så det der kommer. 

Thomas: Du har i en gammel artikel hos FSR114 givet udtryk for at du ikke synes det var en god ide at 

tage findings med i KAM, hvad er din holdning i dag til dette? 

Lars: Jeg synes der er det vanskelige her er at det ikke må være sådan at man misforstår eller tror det er 

små konklusioner, det er lidt ligesom den fejl vi nogen gange ser i protokollatet eller at vi skriver ud for 

hvert forhold vi finder. At revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, eller den tiltræden 

ledelse eller regnskabsmæssige behandling. Hvad er det egentlig vi mener med det. Betyder det er at den 

post er en del af den blanke påtegning. Det må ikke gå hen og blive sådan en ’please meal’, tror jeg nok 

man kalder det, det er enormt farligt og det med udkommet. Hvad er udkommet? Jamen vi fandt en fejl 

på 10 millioner i forbindelse med vi gennemgik det her område, det var godt nok under væsentligheds 

niveauet, men den var på Sum listen og den blev ikke korrigeret. Skal vi skrive det? Svaret er nej det skal 

vi ikke, det er jo uvæsentligt, så det skal vi ikke skrive. Men det er sådan noget, det giver jo nogle 

dilemmaer og sådan noget. 

Thomas: I Rolls Royce har revisor oplyst, at der har været identificeret kontrolsvagheder, hvorfor revisor 

valgte at udvide sine substanshandlinger for at afdække risikoen. Kunne du forestille dig samme findings 

blive oplyst i KAM afsnit hos PwC?  

                                                 

 

114 Artikel fra 2013 
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Lars: Det er nok noget vi må se i praksis, det er nemmere når man sidder med eksemplerne for praksis. 

Man kunne jo godt forestille sig at der for nogen KAM var findings og var nogen var der ikke. Igen er 

det så bare sådan noget, hvilket jeg har oplevet på et protokollat. Hov du har jo ikke på det her punkt, 

skrevet at i er enige i konklusionen, er det fordi i er enige. Ej det må i have glemt. Nej det var nu fordi vi 

mente bare ikke vi ville skrive det der. Det giver i hvert fald noget ekstra støj og det kan godt være at i 

det engelske ser det ud til at være positivt og det må vi da tage til os. Men det engelske investor miljø er 

så bare anerledes end det danske tror jeg, men lad os se. 

Thomas: I UK har investor fremhævet findings som særligt positivt i KAM afsnittet. 

Lars: Ja men så er det, det der findings, hvad er egentlig findings og hvad er findings på goodwill. Ja 

findings er jo så nok, at der jo ikke er issues i det. 

Thomas: Vi har også diskuteret lidt om det er relevant, at revisor skal oplyse om de findings de har 

fundet, da væsentlige findings må forventes rapporteres efter ISA 705.   

Lars: Ja hvor meget skal de også vide, jeg tror ikke det er nødvendigt. Det er vigtigt vide hvis 

virksomheden ikke har styr på det. Men hvis der ikke er fejl, så er det sådan lidt. I Amerika hvor man 

også udtaler sig om kontrol, på f.eks Novo, der er det klart at hvis man finder en materiel weekness, 

hvilket jeg nok tror det hedder, så er det lidt en indikation med at der er problemer med kontrollerne og 

det kan jo godt sætte lidt en brandalarm i gang.  

Thomas: Ja, det kan man ikke forvente, at ledelsen er interesseret i bliver oplyst 

Lars: Nej, men det er lidt det om der er en findings, altså at der med findings kan komme til at stå at de 

ved indførelsen af de nye systemer så er der sket nogle spild, og vi har måtte bruge sindssyg meget tid 

på at udsende bekræftelser og alt muligt. Jeg har læst nogle af de engelsk påtegning og som jeg læser 

dem, så virker findings meget overfladisk og det er selvfølgelig også meget store virksomheder. F.eks. 

Vodafone og Rolls Royce, jamen så er det også store virksomheder. Det er jo ikke fordi de har sindssyg 

mange KAM, men det er nogle tunge punkter og de er fyldig beskrevet og der kan man sige, at hvis man 

ser på note 1, så kan det virke lidt underligt hvis revisor skriver om 20 linjer og henviser til 4 linjer om 

det samme problem, der skal være en balance mellem det. Så kan det så godt være at der skal stå noget 

mere over i note 1 og måske ikke ligeså meget som i England.  
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Thomas: Det kan selvfølgelig være et incitament til ledelse, at de skal oplyse noget mere 

Lars: Ja og det synes jeg også er helt legitimt. Det har jeg også oplevet på en børsnoteret virksomhed, 

hvor vi i protokollatet ville lave en lang beskrivelse, men der sagde CFO’en at det laver vi et notat om 

og giver til bestyrelsen, så kan i bare referere til notatet og så skrive jeres kommentar dertil. Der er jo 

ingen grund til at vi sidder og skriver en masse ting, som det egentlig burde selv skrive.  

Thomas: Så vi skal være lidt fortaler for, at ledelsen selv skal medtage tingene 

Lars: Ja og det er også det det handler om. Så skal det oplyses i regnskabet af ledelsen og ikke af 

revisoren.  

Thomas: I forhold til det vi nævnte tidligere med, at uddanne regnskabsbrugerne, så har vi tidligere 

snakket om at en mulig for at tilføje hyperlinks i påtegningen. 

Ditte: Du nævnte f.eks. en pixiebog tidligere 

Lars: Ja det ville være en pixiebog til selv regnskabet, og ja det kunne man måske godt. Men selve det 

med påtegningen og lave et eller andet hvor man kunne mouse over og så står der væsentlighed, risiko, 

hvad er det så og så kunne der være en historie til det og i bund og grund kunne der ligge 700 ISA’er i 

bunden under de enkelte ord, hvis man var rigtig interesseret. 

Thomas: Kunne du forestille dig, at de kom i forbindelse med den nye erklæring 

Lars: For at sige det på den her måde, så kommer det an på hvem der laver den hjemmeside. Hvis man 

f.eks forestillede sig at FSR lavede den, kunne man godt forestille sig at de gjorde det på den måde. Men 

så langt er vi ikke kommet endnu. Og vi ved ikke hvad folk siger til det. Kan jo være at de siger at det 

der kan i ikke tillade jer. Men jeg tror det ikke lige nu. Især ikke fordi ISA 700 gør sig gældende for de 

små virksomheder, non PIE, og det betyder at der hvor man kan nøjes med én side i dag, så bliver det 

måske tre sider.  

Thomas: Hvordan tror du revisionspåtegningen vil se ud fremadrettet? 

Lars: Formateringen. Jeg synes faktisk det er inspirerende, at læse de engelske, især på den måde de er 

sat op på. Tabeller og grafik. Jeg tror egentlig vi skal have en folk ind, altså de skal ikke rette til, men 
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sikre at formateringen bliver mere læser venlig. Issuet er så bare om det ender med et par sidder som så 

ikke passer med resten af årsrapporten. Hvis nu virksomhederne har et eller andet. Carlsberg har sit 

Carlsberg look eller et eller andet. 

Ditte: Vi har diskuteret lidt det her med, hvornår er KAM et KAM.  Læser vi Rolls Royce kan vi se, at 

der ofte forekommer gentagelser år for år, med få tekstændringer. Skal et KAM med hvis det alligevel er 

gentagene år for år? Eller skal det være et KAM, som kun er relevant for lige netop det her år? 

Lars: Det skal være et KAM, der er relevant for det her år, det skal vedrører indeværende år, men det har 

ikke noget, at gøre med sammenligningstal. Men hvis det er noget, som er der hvert eneste år. F.eks hvis 

det er rabatter i USA der er issuet, så skal de med hvert eneste år, så man kan læse dem.  

Ditte: Så der kommer ikke en grænse for hvor mange gange de kan gentages? 

Lars: Tag note 1, f.eks. hvis det var ville de jo så heller ikke behøve, at oplyse om kritiske 

regnskabsmæssige skøn, hvis det er samme situation som sidste år. Det vil jeg mene, at det skal de.  

Ditte: Kan det ikke skabe tvivl, hvis man læser Rolls Royce er deres Risk de samme, men deres Our 

response er forskellige, så hvorfor gjorde revisor det sidste år og ikke i år? 

Lars: Det tror jeg er et udtryk for, at vi er blevet klogere på hvordan vi skal lave KAM mere end noget 

andet. Men det er klart hvis der står ekspert, så er det fordi det har stået i erklæringen at vi skal have det 

med i år. Ellers tror jeg det ikke.  

Mange af dem vil være gentagelser, men hvor der er købt et selskab vil der være et KAM på det og hvis 

købet er i hus året efter, vil KAM være væk igen. 

Ditte: Så det ender faktisk med, at blive små standarder for hver virksomhed 

Lars: Ja se bare på vores protokoller i dag, se hvad vi har skrevet under speciel matters. Selvfølgelig kan 

der være noget om et nyt system eller et eller andet som vi ikke synes er helt i orden, som så er med det 

ene år. Men mange af tingene vil gå igen.  
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Bilag 8 - Interview med intern revisor hos Novo Nordisk Janni Holm 

Telefonmøde 16/9-2015 med Janni Holm, Corporate Vice President, Group Internal Audit hos Novo 

Nordisk A/S 

Jannie har inden telefonmødet fået vores spørgsmål pr. mail, hvilket gjorde, at samtalen blev mere 

flydende.  

I høringssvaret i november 2013, udtrykker I en bekymring for, at der kan opstå vanskeligheder med at 

skelne mellem regnskabsaflæggers rolle og revisors rolle i forhold til aflæggelsen af årsregnskabet. I 

udtrykker således skepsis for, at det nye KAM (Key Audit Matters) afsnit vil sløre de grundlæggende 

principper for regnskabsaflæggelsen og samtidig være en gentagelse af oplysninger, som allerede 

forventes at være indeholdt i regnskabet.  

1. Ved at revisor i revisionspåtegningen anfører, at KAM forhold er dem som revisor har fundet 

mest signifikante i forbindelse med revisionen, vil dette efter jeres mening kunne afhjælpe 

bekymringen I forhold til ansvarsfordelingen? Eller kan der gøres andet efter jeres mening, i 

forhold til at sikre, at der ikke forekommer en misforståelse mellem ansvarsfordelingen? 

2. Har den endelige standard ændret nogle af de holdninger, som I udtrykte i jeres høringssvaret? 

3. Har I gjort jer nogen overvejelser omkring hvilke KAM forhold der forekommer i Novo Nordisk? 

4. Har I haft en samtale med jeres revisor om mulige KAM? Og mulig udformning af dem? 

5. Vil det nye KAM afsnit få jer til at overveje at ændre nogen af jeres noter i regnskabet? 

Jannie: Jeg har lige læst op på den nye standard og synes ikke der er kommet de store ændringer. Vi 

mener stadig den vil resultere i en gentagelse af allerede afgivne oplysninger. Og hvis vi havde issues 

med vores revisor så ville der afgives et forbehold i påtegningen. 

Vi mener at alle relevante oplysninger omkring signifikante issues, allerede er beskrevet rigtig godt i 

vores regnskabspraksis. Med den nye påtegning synes vi at det er en belæring af regnskabslæserne i 

forhold til hvad revisor laver, og dette skal ikke siges at vi er arrogante, men at vi blot mener at det revisor 

skriver bliver en udvidet gentagelse af noget vi allerede oplyser om.  

I forhold til at I spørger om vi har gjort os nogen overvejelser omkring hvilke KAM forhold der vil være, 

vil jeg sige at det helt sikkert bliver dem som vi allerede i nuværende regnskab har stående som 
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signifikante issues i regnskabet. Da vi er internationale og i USA, foreligger der i vores regnskab allerede 

en del flere oplysninger. Derfor forventer vi ikke, at revisor ser anderledes på vores regnskab end vi selv 

gør.  

Så jeg vil sige, at vi forventer at den nye revisionspåtegningen blot bliver flere sider til regnskabet. En 

ren gentagelse af allerede oplyste forhold. Vores forventning er nok også at folk ikke læser 

revisionspåtegningen, hvis der ikke er forbehold. De investorer og aktieanalytikere vi har tilknyttet 

kender allerede alle vores risici, så påtegningen vil ikke give dem nogen nye informationer.  

Vi har endnu ikke haft nogen samtale med vores revisor og vi forventer heller ikke at vi vil ændre på 

hverken afsnit eller noter i vores regnskab. Vi mener, at vi allerede nu har alle relevante oplysninger med, 

som kan være interessante for regnskabslæserne.  

Vi har lidt en forventning af at protokollen som den står i dag, vil indeholde de oplysninger, som vi 

forventer revisor vil notere i revisionspåtegningen. De issues som her er fremhævet i dag er vi ligeledes 

enige i og har selv med i vores regnskab. Vi kan dermed faktisk forvente, at der vil være tre gange 

gentagelse af signifikante forhold oplyst. Vi ønsker derfor, at revisionspåtegningen fortsat forbliver kort 

og præcis. 

 

 


