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Executive summary

Since the financial crisis arose back in 2008, many users of annual reports, and especially the independent

auditors’ opinion, have questioned the value of the audit performed by the auditors. Therefore, the

“International Auditing and Assurance Standards Board” (IAASB)1 suggests to meet the users’ demand for a

more informative and understandable auditors’ opinion. This led to a new audit standard, ISA 701. ISA 701

dictates how the independent auditor must communicate key audit matters in opinions on listed entities. In

addition, the EU adopted legislation on 16 April 2014, which furthermore demands, that auditor’s describes

the areas, which has the most significant risks of material misstatement.

The thesis deals with the extensive communication, based on experiences in UK and chosen respondents’

opinion about this matter. The respondents consist of signing auditors from Deloitte and EY, board

members, representatives from the Danish authorities and investors. In this way, the thesis will present an

estimation of, how the description of key audit matters will be in Denmark as well as how its implementation

can meet expectations of a more valuable auditors’ report and how auditors will prepare their auditor

opinion in practice.

The thesis will estimate how the anticipated practice will be with respect to all representatives, and what the

signing auditor should consider when describing key audit matters. All of this will also lead to an estimate of

how the process of communicating key audit matters will be in relation to a process where auditors probably

will start by fulfilling the minimum requirements, but hopefully will end up in descriptions, which aims to

provide as much value as possible, for the users of annual reports.

Due to the fact, that the thesis is meant to give a clear guideline for auditors who sign on public entities, the

thesis will present examples of what a good description could be, what the minimum requirements of ISA

701 and the EU legislation are. Furthermore, the thesis will provide auditors with a practical tool in the form

of a guideline in which the auditor can ensure that the matters in questions are compatible with both the

minimum requirements, but also and perhaps more importantly, to the anticipated best practice in

Denmark.

1 IAASB = An independent auditing standard-setting body, that serves the public’s interest by setting high-quality
international standards for auditing.
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1. Kapitel – Indledende afsnit

1.1 Indledning

Revisionsbranchen har været under særlig kritik og offentlig bevågenhed de seneste år. Der er blevet stillet

spørgsmålstegn ved revisors rolle og værdien af revisionen. Denne skepsis kommer som følge af det stigende

antal konkurser, som finanskrisen medbragte, hvormed offentlighedens tillid til revisor dalede, idet

selskaber, som oftest havde en påtegning uden modifikationer, gik konkurs, og regnskabsbrugerne kunne

mange gange ikke forstå, hvordan det kunne hænge sammen. Kritikken af offentlighedens

tillidsrepræsentant er især rettet mod revisors erklæring, som regnskabsbrugerne ikke mener, er informativ

nok i forhold til beslutningstagen. Revisors erklæring anses som et særligt element for omverdenen i relation

til  genskabelse af tillid til  revisionsbranchen, da revisors erklæring er den eneste måde, hvorpå revisor kan

kommunikere den udførte revision ud til regnskabsbrugerne.

Som  en  konsekvens  af  dette  er  der  indført  nye  krav  til  revisors  erklæring  på  regnskaber  for  danske

virksomheder af offentlig interesse2 med regnskabsafslutning den 15. december 2016 eller senere. En af de

mest væsentlige ændringer er, at revisor nu skal til at erklærere sig om centrale forhold ved revisionen. Disse

krav er både defineret i  ISA 701, som af IAASB3 blev sendt i  udkast som forslag til  en ny forbedret revisors

erklæring den 25. juli 2013 og endeligt offentliggjort den 14. januar 2015 af IAASB samt i EU forordningen nr.

Nr. 537/2014 af 16. april 2014.

Revisors  kommunikation af  centrale  forhold  ved revisionen i  ISA 701 er  af  IAASB benævnt  som “Key Audit

Matters” og har allerede haft gennembrud i England og Holland. Formålet med indførslen af centrale forhold

ved revisionen i revisors erklæring er at skræddersy den pågældende virksomheds erklæring ud fra de

faktuelle omstændigheder, der gør sig gældende for virksomheden på daværende tidspunkt for den

individuelle revision, for derigennem at kunne kommunikere så relevant og meningsfuld information til

investorer og andre regnskabsbrugere som muligt. Ud over den forbedrede kommunikation til

2 Erhvervsstyrelsen har endnu ikke defineret hvilke virksomheder ud over børsnoterede virksomheder, der hører ind
under dette begreb.
3 Exposure draft af IAASB: “Exposure draft, Reporting on audited financial statement: Proposed new and revised
international standards on auditing (ISA’er)”)
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regnskabsbrugerne forventes det nye krav også at forøge den øverste ledelses, herunder revisionskomitéers,

fokus på de oplysninger i regnskabet, revisor omtaler og henviser til i sin erklæring.

Det er dog vanskeligt at udlede fra standarden, som på skrift lyder ganske lovende, hvordan man i praksis

skal efterkomme den, hvorfor det for Danmark vil være fordelagtig at inddrage erfaringer fra udlandet, inden

revisor  i  praksis  skal  til  at  erklærer  sig  om  sådanne  forhold.  På  denne  måde  vil  danske  børsnoterede

virksomheder  undgå  “first  movers  mistakes”  og  i  stedet  komme  nærmere  en  revisors  erklæring,  som  er

værdiskabende og informativ på alle relevante parametre og for alle interessenter.

For at sikre at informationerne kan benyttes i Danmark, og underskrivende revisor bliver klædt bedst muligt

på til at kunne beskrive centrale forhold ved revisionen, vil afhandlingen inddrage et så bredt omfang af

danske interessenter i den danske revisionsbranche som muligt. Dette sikrer, at alle forhold afdækkes, og der

dermed kan dannes en konklusion om, hvorvidt danske revisorer skal beskrive de centrale forhold ved

revisionen, hvad de skal være særligt opmærksomme på, og hvordan de kan forbedre deres beskrivelser.

Som en del af dette vil afhandlingen behandle konkrete eksempler og dermed illustrer en praktisk måde til,

hvordan  revisor  skal  kommunikere  i  fremtiden.  Ydermere  vil  der  forsøges  at  skabe  et  værktøj,  som

revisionsselskaber kan bruge internt ved deres erklæringer og således sørge for, at de ikke blot lever op til

kravene, men også hvorvidt de lever op til de anbefalinger og holdninger, som er identificeret i England og

Danmark.

Afhandlingen vil altså behandle den fremtidige kommunikation af centrale forhold ved revisionen fra alle

vinkler og med udgangspunkt i en bred empiri. Derudover vil andre relevante områder blive inddraget, som

fx  revisors  regulering,  ISA  700  mv.,  således  at  brugeren  af  denne  opgave  får  et  fuldt  overblik  over

mulighederne og udfordringerne i den kommende kommunikation. Hovedvægten lægges på selve

kommunikationen  af  de  centrale  forhold,  og  ikke  de  omkringliggende  processer,  der  skal  ske  i

revisionshusene, eventuelle tvister mellem revisor og ledelse eller andre lignende forhold, idet disse

eksempler i høj grad vil være tænkte, og derfor vurderes det ikke, at det vil bringe særlig nytte for brugeren.
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1.2 Problemformulering

Hovedformålet med denne afhandling er at belyse, hvordan revisorer skal erklære sig om centrale forhold

ved revisionen i Danmark. For at analysere denne problemstilling vil opgaven først beskrive relevant

lovgivning. Dernæst vil erfaringer fra England blive inddraget for at benytte den praktiske empiri, som

revisionsbranchen allerede har draget, og som der kan drages nytte af i Danmark. Afhandlingen vil

efterfølgende sammenholde loven i forhold til de praktiske erfaringer fra England, og holde det op imod den

danske revisionsbranche interessenters holdninger og forventninger.

Følgende problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål er opstillet med henblik på at

skitsere afhandlingens hovedformål.

”Hvordan skal revisor kommunikere om centrale forhold ved revisionen? ”

Redegørelse

● Hvilke reguleringer er revisor underlagt i forbindelse med kommunikationen af centrale forhold ved

revisionen?

● Hvilke erfaringer har revisorbranchen gjort sig i England?

Analyse

● Hvordan skal det nye lovgrundlag fortolkes?

● Hvordan kan de engelske erfaringer inddrages i den danske kommunikation?

● Hvilke forhold mener de danske interessenter, revisor bør være særlig opmærksom på?

Vurdering

● Hvordan forventes kommunikationen af centrale forhold at tage sig ud i Danmark?
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1.3 Metode

Formålet med denne kandidatafhandling er at fortolke på ISA 701 “Kommunikation af centrale forhold ved

revisionen”, EU forordningen og igennem andre data, at komme med et bud på, hvorledes underskrivende

revisor for børsnoterede selskaber skal erklære sig om centrale forhold ved revisionen fremadrettet.

Nærværende afhandling tager udgangspunkt i den samfundsvidenskabelige metode, der søger at forstå

”samfundet, dets institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og individer”. Formålet er altså at

komme  med  et  bud  på,  hvordan  revisionsbranchen  fremover  skal  erklære  sig  i  henhold  til  ISA  701  og  EU

forordningen. Der tages udgangspunkt i IAASB’s udstedte ISA 701, som af FSR er blevet oversat til Dansk og

sendt til høring med frist for svar den 31. august 2015. Dette skyldes, at EU forordningen hovedsageligt kan

indeholdes i ISA 701, men blot stiller nogle lidt andre krav til, hvilke forhold der skal medtages i en erklæring.

Afhandlingen vil inddrage erfaringer fra England, der har førtidsimplementeret kommunikationen, for at

kunne benytte de erfaringer, som revisorbranchen har draget der. Af relevant data til afhandlingen vil

internationale standarder samt krav i revisionsbranchen, der har påvirkning på revisors erklæring af centrale

forhold ved revisionen, blive gennemgået. Afhandlingen vil i særlig grad fokusere på ISA 701 og i forbindelse

hermed andre relevante primære og sekundære data.

Metoden til indhentning af primære data er gennem semistrukturerede enkeltinterview. Interviewene vil

have respondenter fra grupperne; FSR - Revisionsteknisk udvalg, regnskabsbrugere, bestyrelsesmedlemmer,

Erhvervsstyrelsen og de store revisionshuse.

Ved det semistrukturerede personlige interview sikres det, at respondenten svarer på alle de forhold, som

afhandlingen gerne vil belyse, men samtidig gives der en mulighed for, at respondenten kan komme med ny

viden og andre synspunkter, end dem der var antaget først. Dette gøres, fordi området vi arbejder med er

meget  nyt,  og  det  derfor  forventes,  at  de  fleste  respondenter  ikke  har  samme  ide  om,  hvad  ISA  701

indebærer og stiller af krav. Det interessante er derfor respondenternes umiddelbare ideer og kommentar til

de stillede spørgsmål.



9

Med henblik på at kunne udlede en forventelig praksis, afsluttes analysen med at interviewene vil blive holdt

op imod de fundne resultater i sammenholdelsen af kravene i love og standarder, der er sammenholdt med

de engelske erfaringer. Det forventes derfor, at afhandlingen kan udfylde nogle af de “huller”, som ISA 701

efterlader, og dermed give danske revisorer en klar fornemmelse af, hvordan de skal udforme deres

erklæring om centrale forhold ved revisionen.

1.4 Dataindsamling

Under det indledende arbejde til afhandlingen kunne det konstateres, at vejledningerne til ISA 701 er

mangelfulde, og at der derfor var et behov for at undersøge, hvordan revisor skal identificere og beskrive de

centrale forhold ved revisionen. I England havde FRC4 bevidst valgt ikke at udarbejde vejledninger til,

hvordan revisor skulle erklære sig om centrale forhold ved revisionen for at fremme innovationen hos

revisionsselskaberne. Der er dermed meget praktisk erfaring at trække på i England. Nærværende afhandling

bruger derfor sekundær information fra de engelske erfaringer for at kunne analysere, hvordan centrale

forhold ved revisionen kan beskrives bedst muligt.

Det sekundære data er søgt indhentet via valide kilder, som fx FRC og engelske revisionsfirmaer, for ikke at få

korrupte  data  med  i  afhandlingen.  Disse  informationer  er  i  høj  grad  kvalitative  data,  hvor  vi  benytter  en

induktiv metode til at sige noget generelt om, hvordan revisor fremadrettet skal erklære sig i Danmark.

Herefter benyttes den primære kvalitative data i form af interviews til at kontrollere de fundne teser. Selve

analysedelen med interviewene tillægger derfor en mere deduktiv tilgang. Interviewene anvendes for at

skabe en større validitet i opgaven, idet de fundne teser kontrolleres imod relevante parter.

Idet  afhandlingen  lægger  stor  vægt  på  bløde  kvalitative  data,  har  der  været  en  meget  kritisk  tilgang  til

udvælgelsen af respondenter. I det omfang det har været muligt, er interviewene foretaget af de bedst

tænkelige respondenter, der forudsættes at have en høj grad af påvirkning på det undersøgte område.

4 Engelsk offentligt organ der har ansvaret for revision mv.
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Den  hermeneutiske  tilgang  til  opgaven  gør,  at  konklusionerne,  der  er  draget,  i  høj  grad  afhænger  af

meninger og holdninger. Derfor er der i opgaven lagt vægt på at udtrykke, hvordan analyser og vurderinger

er foretaget, således at læser kan få en forståelse af, hvordan de dragne konklusioner fremkommer.

1.5 Afgrænsning

Nærværende afhandlings primære formål er at belyse, hvordan revisor skal kommunikere centrale forhold

ved revisionen i Danmark. For at opfylde opgavens formål og andre krav, sat af Copenhagen Business School,

afgrænses der i opgaven fra elementer, som ikke er relevante for opgavens problemstilling, ikke har været

mulige at inddrage tilstrækkeligt fyldestgørende, eller emner som allerede er grundigt behandlet.

Som en konsekvens af afhandlingens formål vil denne tage udgangspunkt i, hvordan danske revisorer skal

rapportere deres erklæringer, når ISA 701 og forordningen fra EU træder i kraft. Fokus vil være på, hvordan

branchen forventes at imødekomme udfordringen med implementering af ISA 701 ud fra de relevante krav,

der er indeholdt i standarden og retningslinjer udstukket af FSR og IAASB.

Det er alene den eksterne kommunikation der inddrages i afhandlingen, hvorfor kommunikation iht. ISA 260

kommunikation med den øverste ledelse om og ISA 265 om kommunikation om mangler i intern kontrol til

den øverste ledelse og den daglige ledelse omkring revisionsprotokol er undladt. Revisionsprotokollater og

lignende kommunikation med den øverste ledelse behandles derfor ikke. Dette ses i sammenhæng med

afhandlingens omdrejningspunkt, ISA 701, som ikke regulerer revisionsprotokollatet.

Afhandlingen vil ikke behandle andre elementer af ISA 700-serien eller af EU forordningen end de elementer,

der  er  relevante  for  erklæringen  om  centrale  forhold.  Det  er  vurderet,  at  ISA  700  er  relevant  i  mindre

omfang, for at give læseren en forståelse af revisors erklæringsbaggrund, hvorfor denne kort vil  beskrives.

Selvom forordningen vedrører revisors erklæring på regnskaber fra virksomheder med offentlig interesse, og

ikke kun børsnoterede, vil vi ikke fokusere herpå. Dette skyldes, at begrebet ikke er defineret i dansk

lovtekst. Afhandlingen vil altså ikke behandle regnskaber, hvor det kun er forordningen, der er gældende og

ikke ISA 701. Afhandlingen baseres i høj grad på erfaringer fra England, der har førtidsimplementeret
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standarden. Nærværende opgave afgrænser sig altså fra andre lande, der har erfaring med ISA 701 eller

lignende krav, som fx. Holland.

Da afhandlingen anses som et produkt der skal kunne skabe nytte i praksis, er den positive afgrænsning

anvendt i ovenstående afsnit, hvorfor områder der ikke er nævnt ovenfor, ikke vil blive behandlet.

1.6 Afhandlingens opbygning

Dette afsnit har til formål at illustrere strukturen i afhandlingen, og hvorledes denne er opbygget. Figuren

nedenfor giver et illustrativt billede over afhandlingens dispositioner.

Kapitel 6 - Perspektivering

Kapitel 5 - Konklusion
Konklusion på problemstilling

Kapitel 4 - Vurdering
Eksempler på, hvordan erklæringer i praksis vil tage sig ud

Kapitel 3 - Analyse

Fortolkning af lovgrundlag Indragelse af engelske erfaringer Danske interressenters inputs

Kapitel 2 - Redegørelse

Revisionsforhold og revisionserklæring i Danmark Centrale revisionsforhold og kommukation heraf i England

Kapitel 1 - Indledende afsnit
Indledning og

problem-
formulering

Metode og
afgrænsning,

Afhandlingens
opbygning Målgruppe Litteratur og

kildekritik

Anvendte
begreber og
forkortelser
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1.6.1 Kapitel 1 – Indledende afsnit

Kapitel 1 har til formål at henlede læseren til afhandlingens hensigt, og hvorledes afhandlingens bestanddele

er kommet til.

1.6.2 Kapitel 2 – Redegørelse

Kapitel 2 har til hensigt at redegøre for revisionsforholdene i Danmark og den danske lovgivning for

revisionserklærings indhold, herunder redegørelse af revisors virke, Revisorloven og

Erklæringsbekendtgørelsen, som regulerer godkendte revisorer i Danmark. Da afhandlingen omhandler den

nye revisionserklæring, er det nærliggende og væsentligt at introducere læseren for den nuværende

revisionsstandard med udgangspunkt i ISA 701 omkring kommunikation af centrale forhold ved revisionen.

Dette vil styrke sammenligningsgrundlaget om, hvorvidt ISA 701 vil tilføre regnskabsbrugerne flere

informationer. Derudover har afsnittet til formål at inddrage læseren i, hvorledes revisionserklæringen i

England udformes med udgangspunkt i ISA 701, og hvorfor IAASB har foreslået indførslen heraf.

1.6.3 Kapitel 3 – Analyse

Kapitel 3 har til  formål at analysere indholdet af ISA 701, de erfaringer England har gjort sig i  forhold til  at

erklære sig om centrale forhold ved revisionen, og derefter sammenholde dette til respondenternes

kommentarer i de udførte interviews.  De opstillede interviews er hver især tilrettet til respondenten, da

hensigten med interviewsene er at dække målgruppen for afhandlinger, herunder underskrivende revisorer

fra Deloitte samt EY, REVU, Erhvervsstyrelsen, revisionsudvalg og investorer.

1.6.4 Kapitel 4 – Vurdering

Kapitel 4 har til formål at belyse, hvorledes kommunikationen af centrale forhold ved revisionen i revisors

påtegning skal ske i praksis. Her inddrages de væsentligste forhold identificeret under analysen, som

diskuteres i forhold til afhandlingens problemformulering.

1.6.5 Kapitel 5 – Konklusion

I kapitel 5 opsummeres afhandlingens hovedpointer, og giver dermed læser et overblik over de mest

væsentlige informationer, som afhandlingen har fundet frem til at behandle.
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1.6.6 Kapitel 6 – Perspektivering

Afslutningsvis vil afhandlingen perspektiveres fundne og uafsluttede problemstillinger med henblik på, at

komme et oplæg til fornyet diskussion omkring de behandlede pointer.

1.7 Målgruppe

Denne afhandling er udarbejdet som led i det afsluttende projekt på Cand.merc.aud. på Copenhagen

Business School. Afhandlingen vil derfor være nyttig læsning for; undervisere, studerende,

revisionsbranchen,  øvrige  fagfolk  og  regnskabsbrugere,  som  har  interesse  for  revisors  erklæring  og  i

særdeleshed indblik i kommunikationen af centrale forhold ved revisionen i den fremtidige revisors

erklæring. Idet opgavens formål er at udlede, hvordan kommunikationen af centrale forhold skal ske i

Danmark, vil det dog især være relevant for revisorer, som skal afgive erklæringer i henhold til ISA 701.

Det forventes, at læseren kender til de grundlæggende revisionsteorier, og derudover har indsigt i revisors

rolle og ansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant.

1.8 Litteratur og kildekritik

Der anvendes hovedsageligt ISA 701 i afhandlingen, som på nuværende tidspunkt ikke er implementeret i

Dansk lovgivning. Standarden er dog vedtaget, hvorfor denne implementeres i dansk lovgivning i takt med

ajourføring af det seneste EU direktiv om bl.a. revisors rapportering. Derudover kommer EU forordningen til

at indgå, idet denne stiller yderligere krav til inddragelse af forhold. Derudover anvendes gældende

lovgivning om revisors virke, herunder RL, BEK og ISA 700 (ajourført).

Afhandlingen indeholder også litteratur fra teoretikere, bestående af bøger og artikler samt faglige nyheder.

Faglitteraturen vil indeholde forfatternes egne subjektive holdninger, men forventes at være brugbare i

analysen på baggrund af forfatternes faglighed og ekspertise.

Det  er  i  afhandlingen  forsøgt,  så  vidt  muligt,  at  holde  et  objektivt  og  kritisk  syn  på  litteraturen,  og  der  er

ligeså kun anvendt pålidelige kilder i afhandlingen.
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1.9 Anvendte begreber og forkortelser

● ”IAASB” – International Auditing and Assurance Standards Boards

● ”IFAC” – International Federation of Accountants

● ”ISA” – International Standards on Auditing

● ”RS” – Revisionsstandarder

● ”REVU” - Revisionsteknisk udvalg – FSR – Danske revisorer

● ”RL” – Revisorloven

● ”BEK” – Erklæringsbekendtgørelsen

● ”ÅRL” - Årsregnskabsloven

● “FRC”  -  Financial  Reporting  Council  -  Organet  i  England  der  har  ansvar  for  ISA  Standarderne  og

implementeringen heraf

● ”Big 3” – betegnelse af de 3 største revisionsselskaber i Danmark, nemlig Deloitte, EY og PwC.

● ”ERST” – Erhvervsstyrelsen

● ”EU forordningen” –  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)  Nr.  537/2014 af  16.

april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF

● ”CFVR” – Centrale forhold ved revisionen

● ”Revisors erklæring”, ”Erklæring” mv. – Når der skrives således menes der ”Den uafhængige revisors

erklæringer i forbindelse med revision af årsrapporten.

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

● ISA 701: Kommunikation af Key Audit Matters
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2. Kapitel - Redegørelse

2.1 Nuværende revisors erklæring og regulering herfor

Ledelsen aflægger et årsregnskab på vegne af selskabet, som revisor reviderer og dermed skal påtegne med

en erklæring. Denne erklæring er revisors eneste kommunikationsform til alle regnskabsbrugere. I revisors

nuværende erklæring redegøres der for revisionens udførelse og konklusion samt fordelingen mellem

ledelsens ansvar og revisors ansvar.  Revisors erklæring reguleres i Danmark af lov om godkendte revisorer

og revisionsvirksomheder, bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer og

internationale standarder om revision5.

Denne figur6 illustrerer reguleringen af den danske revisionsbranche med fokus på indførslen af ISA’er.

5  Revisorloven benævnes herefter som RL. Bekendtgørelsen benævnes herefter som BEK. De internationale
revisionsstandarder benævnes herefter som ISA X eller ISA’er.
6 Figur 1: Egen tilvirkning

Revisionsfirmaer

Afgiver revisionserklæringer efter ISA'erne, RL, og BEK.

Folketinget i Danmark

Folketinget vedtager lov, der godkender EU beslutningen

FSR (REVU) - Danske revisorer

Revisionsteknisk udvalg er et organ under FSR, der står for oversættelsen af de udstedte IAASB standarder

EU

EU regulering, referere ofte til internationale standarder som, IAASB har udarbejdet.

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

IAASB er et organ under IFAC, der udarbejder standarderne.

International Federation of Accountants (IFAC)

IFAC er en global organisation, der har til formål at fremme rapportering og revision.
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2.1.1 Revisorloven

Som revisor stilles der krav til revisors rolle og virke, herunder godkendelse af revisor, rapportering af det

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

Revisorloven, som gælder, når erklæring ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug, jf. RL § 1, stk.

2 og 3. Ved et topartsforhold er det som udgangspunkt det aftalte, som revisor i  stedet skal følge, hvorfor

loven ikke finder anvendelse, dog med enkelte undtagelser.

Revisorloven sondrer mellem to typer af erklæringer;

· Erklæringer med sikkerhed, jf. RL § 1, stk. 2, hvilket revisors erklæring altid vil være omfattet af, da

det er nævnt eksplicit i lovteksten.

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

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

Det fremgår af revisorlovens § 19, at der er krav om at afgive en erklæring på et revideret regnskab. Revisor

skal her sikre, at oplysningerne i årsregnskabet opfylder de lovmæssige krav og samtidig giver et retvisende

billede af virksomhedens økonomiske situation. Revisor fungerer desuden som offentlighedens

tillidsrepræsentant, som er reguleret i RL § 16, stk. 1, hvilket skal øge offentlighedens tillid til

revisorbranchen og understrege revisors uafhængighed, hvorfor regnskabsbrugeres tillid til revisor og

dennes arbejde er essentiel7.

2.1.2 Erklæringsbekendtgørelsen

Med hjemmel i RL § 16, stk. 4, er BEK udstedt således, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om

fx afgivelse af revisors erklæringer. Denne bekendtgørelse har derfor til formål at definerer retningslinjer for,

hvorledes revisor skal udforme og afgive en revisors erklæring, der lever op til revisorloven.

Sammenhængen til RL indebærer desuden, at BEK kun gælder for erklæringer afgivet med sikkerhed.

Afgivelse af en erklæring for revision af årsregnskaber reguleres i BEK §§ 3-8.

7 ”Revisor regulering & rapportering”, afsnit 5.2 ”Hvad er en erklæring” s. 54-58
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2.1.2.1 Bestanddele i en dansk revisionserklæring

En revisors erklæring skal som minimum ifølge BEK § 5 indeholde;

1. ”En identifikation af det regnskab, der er revideret og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der

er anvendt ved dets udarbejdelse.

2. En omtale af revisors ansvar for revisionen samt en omtale af den udførte revision, jf. stk. 2.

3. Forbehold i henhold til § 6, eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, jf. stk. 3.

4. En konklusion vedrørende den udførte revision, jf. stk. 4-6.

5. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1.

6. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2.

7. Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, 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, jf. stk. 7 og 8”.

 Overordnet  set  er  reglerne  i  BEK  i  store  træk  de  samme  som  i  ISA  700,  dog  kan  følgende  nævnes  som

væsentligste afvigelser herimellem;

· Til  forskel  fra  ISA  700  så  er  det  ikke  længere  påkrævet  i  BEK,  at  beskrive  ledelsens  ansvar,  men  i

praksis har dette ikke en betydning, da ISA 700 følges.

· Rapportering af et muligt ledelsesansvar og lovovertrædelse, som konsekvens af revisors stilling som

offentlighedens tillidsrepræsentant, skal foretages under supplerende oplysninger vedrørende andre

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

· Ifølge BEK skal revisors erklæring indeholde et afsnit om udtalelse om ledelsesberetningen, hvilket

ikke omfattes af de internationale standarder om revision.

2.1.2.1.1 Ledelsesberetning

Ved  ændring  af  årsregnskabsloven  (herefter  benævnt  ÅRL)  i  2008  er  det  ikke  længere  et  krav  at  skulle

revidere ledelsesberetningen, hvorfor denne ikke længere revideres som led i revision af årsregnskabet.

De internationale revisionsstandarder tager udgangspunkt i revision af historiske finansielle oplysninger,

hvorimod oplysningskravene til ledelsesberetningen også indeholder fremtidige begivenheder. Der skal

derfor på årsrapporter, der indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, indeholde en udtalelse fra
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revisor, jf. BEK § 5, stk. 1, nr. 7 og ÅRL § 135, stk. 5. Denne udtalelse indebærer, at revisor skal gennemlæse

ledelsesberetningen (et såkaldt konsistenstjek), og;

· Sammenholde oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og et evt. koncernregnskab

· Sammenholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i

forbindelse med sin revision, og

· Ud  fra  sin  viden  om  regelgrundlaget  tage  stilling  til,  om  der  er  fejl  eller  mangler  i

ledelsesberetningen.

ISA 700 giver ikke mulighed for revision af ledelsesberetningen, derfor er udgangspunktet, at denne ikke

længere revideres.

2.1.2.2 Yderligere oplysningskrav ifølge BEK

Forbehold i en revisors erklæring er behandlet i BEK § 6.

I en ”blank” revisionserklæring skal der indsættes et afsnit med følgende formulering ”Revisionen har ikke

givet anledning til  forbehold” inden konklusionsafsnittet, jf.  BEK § 5, stk. 3. Såfremt der afgives en revisors

erklæring med forbehold, skal dette/disse forhold særskilt begrundes, jf.  BEK § 6, stk. 3 og 4, jf.  § 6 under

overskriften ”Forbehold”. Der kan være tale om to forskellige forbehold, som revisor skal være opmærksom

på, jf. BEK § 6;

1) Når revisor er uenig med ledelsen og konkluderer, at årsregnskabet indeholder væsentlige fejl eller

mangler

2) Når  revisor  ikke  kan  opnå  tilstrækkeligt  og  egnet  revisionsbevis  på,  at  årsregnskabet  er  uden

væsentlige fejl

Supplerende oplysninger i en revisors erklæring er behandlet i BEK i § 7, hvori to typer af supplerende

oplysninger behandles:

1) ”..Eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold”, jf. § 7, stk. 1

2) ”..Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den

pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig”, jf. § 7, stk. 2

3) ”..Forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet

formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger
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eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere,

kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af:

a. straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen,

b. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, elle

c. lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af

regnskabsmateriale”, jf. § 7, stk. 2

Supplerende oplysninger som vedrører forhold i regnskabet, skal oplyses i et særskilt afsnit med overskriften

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”, jf. § 7, stk. 4.

2.1.3 Nye krav implementeres i dansk lovgivning

De nye ISA’er (behandles i efterfølgende afsnit) vil blive implementeret i dansk lovgivning via implementering

af forordningen til EU’s opdaterede revisionsdirektiv og de i den relation foretagne ændringer i revisorlov og

ikke mindst erklæringsbekendtgørelsen. Sammen med implementeringen af forordningen og ISA 701 vil

dette have en afgørende betydning for den endelige udformning af den fremtidige revisors erklæring om

regnskaber,  hvorfor  vi  vælger  at  sammenholde  ISA  700  med  ISA  700  (ajourført),  i  og  med

erklæringsbekendtgørelsen bliver forenelig hermed.8

2.1.4 Internationale revisionsstandarder

International Federation of Accountants (herefter benævnt IFAC) opdaterede i 2009 samtlige internationale

standarder om revision og kvalitetsstyring. Disse standarder erstattede de tidligere udsendte

revisionsstandarder (RS) og trådte i kraft i Danmark for revision af regnskaber, for perioder der begyndte den

15. december 2010 eller senere. 9

De opdaterede standarder blev reguleret i revisorlovningen, og der kan alene suppleres hertil med nationale

lovgivningsmæssige krav. For at supplere ISA’erne udarbejdede Revisionsteknisk udvalg (REVU) notatet

”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”.

8 FSR Faglig nyhed 20.01.2015, ”Nye standarder for revisors erklæring (ISA 700 mfl.).  Standarderne træder i  kraft for
revisioner, der slutter 15. december 2016 eller senere”
9 FSR, Faglig nyhed, 24.03.2014 ”Internationale standarder om kvalitetsstyring og revision 2009 - 20xx”



20

De  danske  lovgivningsmæssige  krav  til  revisors  erklæring,  som  ligger  uden  for  kravene  iht.  ISA’erne,  er

desuden som følger:

· udformning af erklæring, herunder identifikation af regnskabsmæssig begrebsramme, brug af

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

· afgivelse af supplerende oplysninger vedrørende ledelsesansvar og manglende overholdelse af

bogføringsloven10

Der sikres  en stabil  tillid  til  danske revisorer  ved brug af  ISA’erne i  revisors  erklæring,  i  og  med der  opnås

transparenshed mellem internationale og nationale regnskabsbrugere. Dog har ISA’erne ikke hjemmel i den

danske lovgivning, men er i stedet internationale anerkendte og anset som generelle retningslinjer til revisor

for at udføre en revision i overensstemmelse med god revisor skik. ISA’erne er med andre ord

implementeret ved lov i Danmark i henhold til RL § 16.

2.1.4.1 ISA 700

ISA 700 handler om udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab.

En erklæring efter  ISA 700 er  uden modifikationer,  i  form af  forbehold og supplerende oplysninger  –  med

andre ord en ”blank” erklæring. Erklæringen omfatter revision af et fuldstændigt årsregnskab med et

generelt formål, hvilket vil sige regnskaber, der er udarbejdet til en bred kreds af brugere11.

Det er revisors opgave at vurdere og konkludere, om regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i

overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme12.

Der er tale om to begrebsrammer:

1. ”Begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede”,  og  hvor  ledelsen  kan  afgive

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

nødvendigt for at opfylde retvisende billede.

10 Tidsskrift Revision & regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, ”Implementering af Internationale Standarder om Revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”
11 ISA 700 i høring, afsnit 7
12 ISA 700 i høring, afsnit 10
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2. ”Begrebsramme, der ikke kan fraviges”, hvor kravene i begrebsrammen under ingen

omstændigheder kan fraviges13.

2.1.5 Forventningskløft

Som følge af finanskrisen har revisors erklæring i mange år været udsat for kritik fra offentligheden. Kritikken

går  på,  at  revisors  erklæring ikke bidrager  med nok information og værdi  for  regnskabsbrugerne.  Dette  er

forekommet, set i  lyset af finanskrisen, hvor revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant stod for

skud. Der er generelt en tendens til, at regnskabsbruger er af den opfattelse, at en blank erklæring på et

regnskab er det samme som en blåstempling, og at revisor har udført en fuldstændig kontrol af regnskabet.

Forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger opstår derfor omkring revisors erklæring, og hvad

denne indikerer for virksomheden. Erklæringen er revisors eneste kommunikation til omverdenen, og ofte

tolker offentligheden en erklæring på en anden måde, end hvad der egentlig er hensigten hermed, og hvad

en  ”blank”  erklæring  egentlig  lover.  For  at  imødekomme  denne  forventningskløft  er  det  derfor  vigtigt,  at

revisor  udadtil  beskriver  det  arbejde,  som  revisor  har  foretaget,  således  at  regnskabsbrugere  har  bedre

kendskab til revisors arbejde og dermed få afstemt deres forventninger hertil.

I kølvandet af ovenstående og målet om at skabe mere transparent mellem revisors arbejde og

kommunikationen heraf indføres ISA 701 om kommunikation af centrale forhold ved revisionen.

”Den nye revisors erklæring er en reaktion på ændringer i revisionsmiljøet, herunder stigende

kompleksitet og kvalitative oplysninger. Hertil kommer et længe næret ønske fra

regnskabsbrugerne om, at revisor oplyser mere i revisors erklæring samt den finansielle krise,

som har udløst kritiske spørgsmål om revisors uafhængighed og professionelle skepsis og

dermed kvaliteten af revisors arbejde og troværdighed”14.

Som ovenstående citat hentyder til, så er det nødvendigt, at revisor i erklæringen udtrykker sig bedre, mere

specifikt, og i et sprog som alle former for regnskabsbrugere klart kan tyde. På den måde kan revisor rette op

13 ISA 700 i høring, afsnit 7
14 FSR, Ledere i Revision & Regnskabsvæsen, 2013, nr. 9, af Morten Speitzer og Charlotte Jepsen



22

på regnskabsbrugeres manglende forståelse og opfattelse af erklæringen, og dermed virksomhedens

finansielle situation, og undgå uoverensstemmelser i opfattelsen af budskabet. Revisor skal derfor fremover

til at kommunikere om centrale forhold ved revisionen. Dette er fastlagt både i ISA 701 og i EU’s forordning

nr. 537/2014. Dette beskrives nærmere i senere afsnit.

2.1.6 Internationale tiltag

Som modsvar til offentlighedens kritik af revisors erklæring og den øgede forventningskløft samt vigtigheden

af  årsregnskabet  gennem  årene,  har  man  internationalt  konstateret,  at  der  er  behov  for  at  forbedre  den

standardiserede revisors erklæring i forhold til informationsværdi over for regnskabsbruger.

FSR understøtter denne betragtning, og erkender problematikken omkring finanskrisen og virksomhederne,

som på trods af en ”blank” erklæring måtte lukke forretningen ned. FSR og IAASB mener derfor, at der skal

handles  og  foretages  de  fornødne  ændringer  i  revisors  erklæring,  således  at  der  opnås  en  større

kommunikationsværdi af relevant viden i revisors rapportering.

IAASB har derfor udsendt nye og ajourførte standarder for at forbedre rapportering af revisors arbejde,

således at værdien heraf imødekommer efterspørgslen og mindsker kløften mellem revisor og

regnskabsbruger15.

2.1.6.1 IAASB

IAASB er en uafhængig standardudstedende organisation, som har til formål at tjene offentlighedens

interesser ved at højne kvaliteten af de internationale standarder inden for revision, regnskab og andre

relaterede standarder. Organisationen forsøger at skabe en konsensus mellem internationale og nationale

revisions- og regnskabsstandarder. Herigennem forsøger IAASB at øge kvaliteten og sammenhængen i

praksis globalt set og styrke offentlighedens tillid til den globale revisionsbranche16. IAASB er udover at være

en international standardudstedende organisation også et udvalg under den internationale

revisorsammenslutning IFAC.

15 FSR, Pressemeddelelser 2011, ”Ramt af finanskrise ikke revisionskrise”, 28.11.2011
16 Forklaring af IAASB’s formål som organisation forefindes på IAASB’s egen hjemmeside
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IAASB påbegyndte i 2006 et projekt, i samarbejde med den amerikanske revisorforening, The American

Institute of Certified Public Accountants (herefter benævnt som AICPA), omhandlende revisors vurdering af

finansielle oplysninger samt regnskabsbrugers opfattelse af den standardiserede revisors erklæring17.

IAASB  og  AICPA  foretog  i  2009  en  fælles  undersøgelse  omkring  regnskabsbrugers  opfattelse  af  den

standardiserede revisors erklæring. På baggrund heraf udarbejdede IAASB en publikation ved navn

”Consultation Paper, Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”. Denne

publikation indeholdt resultaterne fra undersøgelsen, input fra IAASB’ dialog herom med interessenter fra

hele verden samt løsningsmuligheder i henhold til modtaget feedback og anden national udvikling18.

Formålet med denne publikation er at fastsætte, hvorvidt der er fælles synspunkter iblandt

regnskabsbrugere om nytten af revisors rapportering. Derudover indikerer denne også problematikken

omkring et ”informationshul”, som kan ses i sammenhæng med forventningskløften i markedet.

Undersøgelsen er derfor en konsekvens heraf, og et tiltag som søger at fremhæve, hvilke initiativer der kan

tages brug af for at øge kvaliteten, relevansen og værdien af revisors rapportering19. Det fremgår tydeligt, at

det  ikke  er  muligt  at  fortsætte  uændret,  og  at  der  derfor  er  et  klart  behov  for,  at  der  skabes  en  større

gennemsigtighed omkring væsentlige forhold i årsregnskabet og en mere individuel erklæring. For at

imødekomme regnskabsbrugernes ønsker, vurderede IAASB, at det var nødvendigt at foretage en ændring

her  og  nu  og  ikke  over  tid.  IAASB  udsendte  derfor  året  efter  (2012)  en  ”Invitation  to  Comment  (herefter

benævnt som ITC), Improving the Auditors Report” for at undersøge, hvilke elementer og hvordan den

fremtidige revisors erklæring skal ændres. ITC’en var åben for kommentarer frem til 8. oktober 201220.

17 Uddybning af IAASB’s projekt ”Auditor Reporting”
18 IAASB’s “Reporting on Audited Financial Statements: Proposed new And Revised international Standards on
Auditing (ISAs), s. 6
19 IAASB’s beskrivelse af projektet “Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”
20 D. 21/06-2012 sendte IAASB forslaget “Improving the Auditor’s Report” ud med mulighed for at kommentere herpå
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Det  blev  af  IAASB  foreslået,  at  følgende  afsnit21 skulle indføres/ændres i revisors erklæring, og formidles

internationalt:

· Yderligere oplysninger i revisors erklæring for at fremhæve forhold, der efter revisors vurdering,

sandsynligvis vil være vigtigst for brugernes forståelse af det reviderede regnskab eller revisionen,

benævnt "Auditor Commentary". For virksomheder med offentlig interesse (PIE’s), herunder

børsnoterede  virksomheder,  er  disse  oplysninger  et  krav  og  kunne  efter  skøn  gives  fra  revisor  til

andre enheder.

· Revisors konklusion på ledelsens vurdering af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af

regnskabet og en udtrykkelig angivelse af, hvorvidt væsentlige usikkerheder i relation til fortsat drift

er blevet identificeret

· Revisors erklæring om, hvorvidt væsentlige uoverensstemmelser mellem de reviderede regnskaber

og andre oplysninger er blevet identificeret på grundlag af revisors læsning af andre oplysninger og

specifik identifikation af oplysninger, der anses af revisor

· Fremtrædende placering af revisors udtalelse og anden enhed-specifikke oplysninger i revisors

erklæring

· Yderligere forslag til at skabe klarhed og gennemsigtighed om revision udført i overensstemmelse

med ISA’er

Ud  fra  ovenstående  5  foreslåede  forbedringer  var  der  opstillet  18  spørgsmål.  Derudover  er  der  spurgt  til

formen og strukturen af den fremtidige revisors erklæring og rækkefølgen for de foreslåede afsnit.22

2.1.6.2 Tiltag fra IAASB

Som reaktion på de modtagne kommentarer/ønsker fra regnskabsbrugere, revisorer, tilsynsmyndigheder

mv. på ITC’en, fremlagde IAASB så det tidligere omtalte ”Exposure Draft, Reporting on Audited Financial

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

ED) i juni 2013 for den fremtidige revisors erklæring med tilhørende tilretninger af de berørte standarder og

den nye ISA 701 omkring kommunikation af centrale revisionsforhold af IAASB.

21 Disse er frit oversat fra IAASB’s ”Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report” s. 3
22 IAASB’s ”Improving the auditor’s – Invitation to comment” report”
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Blandt de tilrettede standarder kan nævnes følgende:

· ISA  700  ”Udformning  af  en  konklusion  og  afgivelse  af  erklæring  om  et  regnskab”.  Denne  ISA  er

revideret til at indeholde nye krævede rapporteringselementer og til at illustrere eksempler på disse

i revisors erklæring.

·  ISA 260 ”Kommunikation med den øverste ledelse”. Denne er revideret i  lyset af den nye ISA 701

omkring foreslået kommunikation om betydelige risici identificeret af revisor.

· ISA 570 ”Fortsat drift”. Denne er revideret i form af rapporteringskravene omkring fortsat drift og til

at illustrere forskellige eksempler til brug i revisors erklæring.

· ISA 705 ”Modifikationer til konklusion, men i den uafhængige revisor erklæring”. Denne er revideret

for at tydeliggøre ændringerne i  ISA 700, og hvordan disse påvirkes, når revisor aflægger erklæring

med modifikationer samt illustrere eksempler herfor.

· ISA 706 ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger

vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring”. Denne er revideret for at

tydeliggøre forholdet mellem supplerende oplysninger, andre forhold og KAM.

Den nye standard:

· ISA 701 “Kommunikation af de centrale revisionsforhold”. En ny standard og vejledning i forbindelse

med revisors overvejelser og udformninger af centrale forhold i revisors påtegning. Heri fremgår

ligeledes et illustrativt eksempel til den fremtidige revisors erklæring.

ISA 701 træder i  kraft for revisioner af regnskaber, der slutter 15. december 2016 eller senere, som alene

vedrører børsnoterede virksomheder, og hvori der er indarbejdet et krav til revisor om i erklæringen at

redegøre for de forhold, som revisor har anset som værende de mest betydelige ved revisionen, herunder en

redegørelse for, hvordan man i revisionen har forholdt sig i relation til disse forhold. Dette skal bibringe en

forbedret kommunikation til regnskabsbrugerne.

For alle virksomheder vil de nye standarder (ISA 700 m.fl.) betyde følgende;

● ”Konklusionen på revisionen flyttes til forrest i erklæringen, efterfulgt af en beskrivelse af grundlaget

for konklusionen.
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● Erklæringens indhold om virksomhedens muligheder for fortsat drift vil blive udvidet og ud over en

beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor indeholde et særligt afsnit under

overskriften ”Væsentlig usikkerhed ved virksomhedens fortsatte drift” i de situationer, hvor der er en

sådan væsentlig usikkerhed, og denne i øvrigt er oplyst tilfredsstillende i regnskabet. I relation til

fortsat drift vil kravene til revisor blive øget i relation til at udfordre noternes tilstrækkelighed under

hensyntagen til begrebsrammen, både i de situationer, hvor én væsentlig usikkerhed er aktuel og er

blevet oplyst i regnskabet og i de situationer, hvor der er identificeret begivenheder eller betingelser,

der har skabt usikkerhed om fortsat drift, men hvor det er fastslået, at den noterede usikkerhed ikke

er anset som en væsentlig usikkerhed.

● Erklæringens beskrivelse af revisors uafhængighed vil blive strammet op, beskrivelsen af revisors

ansvar og indholdet i en revision forbedret. Hvad angår beskrivelsen af revisionen vil denne fremover

kunne fremgå som et bilag til revisors erklæring, eller, hvor lov eller anden regulering specifikt tillader

dette, ved en henvisning i revisors erklæring til en website hos et passende autoritativt organ”23.

Udover ovenstående ændringer så er den mest gennemgribende ændring, indholdet af ISA 701, som alene

vedrører børsnoterede virksomheder.

2.1.7 ISA 70124

IAASB’s forslag om en ny og forbedret revisionserklæring er blevet taget godt imod. Hele 158 høringssvar har

ytret deres interesse herfor, da forslaget blev fremsat. ISA 701 er godkendt, og det er en international

revisionsstandard,  der  har  til  formål  at  beskrive,  hvordan  revisor  skal  erklære  sig  om  centrale

revisionsforhold. Ved centrale revisionsforhold forstås der; de forhold, der efter revisors faglige vurdering er

mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode. Centrale forhold ved revisionen

vælges blandt forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse.

Dette  skal  hjælpe  med  at  øge  kommunikationsværdien  af  revisors  erklæring,  og  skabe  større

gennemsigtighed af, hvad en revision er. Det skal yderligere være et oplæg til, at brugerne kan engagere sig

yderligere i virksomheden og den daglige ledelse. Standarden træder i kraft i Danmark for regnskaber, der

har afslutning den 15. december 2016 eller senere, og påvirker alene børsnoterede virksomheder.

23 FSR, Faglig nyhed, 20.01.2015, ” Nye internationale standarder forbedrer revisors rapportering”
24 Følgende afsnit er en gennemgang af de mest centrale punkter i ISA 701, som inddrages i analysen.
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2.1.7.1 Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen

Revisor  skal  blandt  de  forhold,  der  er  kommunikeret  til  den  øverste  ledelse,  fastlægge  de  forhold,  der

krævede betydelig opmærksomhed fra revisors side ved udførelsen af revisionen. Denne fastlæggelse skal

tage udgangspunkt i følgende forhold:

2.1.7.1.1 Betydelige risici

Områder med højere vurderet risiko for væsentlig fejlinformation eller betydelige risici, der er identificeret i

revisionen, kan behandles i afsnittet om centrale revisionsforhold.

I  uddybningerne til  ISA 701 står der, at disse risici  er områder, som efter revisors vurdering kræver særlige

revisionsmæssige overvejelser. Det er dermed virksomhedsspecifikke risici, hvor revisor tillægger en bestemt

virksomhedsspecifik revisionsstrategi, som skal beskrives, hvorfor det ikke er alle betydelige risici, der skal

omtales. Forhåndsantagelsen om, at der er betydelig risici på omsætningen eller ledelsens tilsidesættelse af

kontroller, er eksempler på risici, som per definition er betydelige, men måske ikke nødvendigvis kræver

betydelig opmærksomhed fra revisors side, hvorfor man derfor ikke behøver at omtale det under centrale

revisionsforhold.

2.1.7.1.2 Betydelige vurderinger

Områder, hvor der er sket betydelige vurderinger fra revisors side vedrørende områder i regnskabet, der har

involveret betydelig ledelsesvurdering, herunder regnskabsmæssige skøn, der er identificeret som værende

forbundet med stor skønsmæssig usikkerhed, kan også omtales.

I uddybningerne til ISA 701, er forholdene omkring betydelige vurderinger og skøn især medtaget efter

ønske fra regnskabsbrugeren. Forholdene gælder især områder, hvor der er betydelige skøn involveret, men

som ikke er identificeret som en betydelig risiko. I disse tilfælde kan det være relevant at nævne forholdet i

påtegningen alligevel, hvis det er af stor betydning for brugeren. Det kan også involvere anvendt

regnskabspraksis, hvis denne fx er væsentlig anderledes end andre virksomheder i branchen.
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2.1.7.1.3 Betydelige begivenheder

Betydelige begivenheder eller transaktioner, der har fundet sted i perioden, som har haft betydelig

indvirkningen på revisionen, kan også omtales under centrale revisionsforhold.

I uddybningerne til ISA 701 forklares det nærmere, at de betydelige begivenheder, der kan nævnes,

sandsynligvis  er  forhold,  der  har  været  megen  fokus  på  i  revisionen,  og  som  revisor  har  haft  indgående

drøftelser med ledelsen om under revisionen. Det er altså begivenheder, der har haft en betydelig påvirkning

på revisionsstrategien. Disse begivenheder kan bl.a. omfatte betydelig økonomisk, regnskabsmæssig,

regulatorisk, branchemæssig eller anden udvikling, der har påvirket ledelsens forudsætninger eller

vurderinger.

2.1.7.2 Identifikation af de mest betydelige forhold

Når revisor har vurderet hvilke, forhold der har været betydningsfulde for revisionen, skal revisor vurdere,

hvilke af disse der har været særligt betydningsfulde, og som derved er de centrale revisionsforhold.

I uddybningerne til ISA 701 er det præciseret, at de mest betydningsfulde forhold udgør et mindre antal,

blandt de forhold der er kommunikeret til ledelsen. Antallet af centrale forhold ved revisionen, der skal

medtages  i  revisors  erklæring,  kan  påvirkes  af  virksomhedens  størrelse  og  kompleksitet,  arten  af  dens

forretningsaktiviteter og omgivelser samt de faktiske forhold og omstændigheder ved revisionsopgaven.

Lange  lister  over  centrale  forhold  ved  revisionen  kan  være  i  modstrid  med,  at  netop  disse  forhold  var  de

mest betydelige. Det er kun forhold, der har påvirkning for den aktuelle periode, der skal omtales. Dette

gælder også selvom konklusionen i påtegningen henviser til flere perioder.

Til  identifikation  af  hvilke  forhold  der  var  mest  betydelige,  anbefaler  ISA  701,  at  man  ligger  sig  op  af

kommunikationen med ledelsen. Arten og omfanget af denne er ofte en indikation på, hvilke forhold der var

af den største betydning. For yderligere indikationer og overvejelser på om et forhold var særligt betydeligt,

henvises til bilag 1.
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2.1.7.3 Kommunikation af centrale forhold ved revisionen

Revisor skal beskrive hvert af de centrale forhold ved revisionen ved brug af en passende underoverskrift i et

særskilt afsnit i revisors erklæring med overskriften “Centrale forhold ved revisionen”, medmindre;

· lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning om forholdet,

· forholdets negative konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne forventes at veje tungere end den

offentlige interesses fordele af en sådan kommunikation (yderst sjældent), eller

· hvis forholdet er nævnt andre steder i påtegningen

I indledningen til afsnittet skal anføres at:

· de  centrale  forhold  ved  revisionen  er  de  forhold,  der  efter  revisors  faglige  vurdering  var  mest

betydelige ved revisionen af regnskabet og

· disse forhold blev behandlet som en del af revisionen af regnskabet som helhed og ved

udformningen af revisors konklusion derpå, og at revisor ikke afgiver nogen særskilt konklusion om

disse forhold.

Det  er  vigtigt  at  pointere,  at  de  centrale  revisionsforhold  på  ingen  måde  må  træde  i  stedet  for  fx  en

konklusion med modifikationer. Hvis konklusionen er modificeret, skal emnet ikke behandles under centrale

revisionsforhold.

2.1.7.4 Indhold i beskrivelsen

I beskrivelsen af de centrale revisionsforhold skal der indgå henvisninger til alle de relevante oplysninger i

regnskabet, hvis regnskabet indeholder nogle. Beskrivelsen af et forhold skal formuleres, så tiltænkte

brugere  kan  forstå,  hvorfor  forholdet  var  et  af  de  forhold,  der  var  mest  betydelige  ved  revisionen,  og

hvordan forholdet blev behandlet ved revisionen. Revisor bør derfor undgå brugen af meget tekniske

termer.  Revisor  skal  give  nyttig  information,  uden  dog  på  upassende  vis  at  give  informationer  om

virksomheden, der endnu ikke er offentliggjorte, medmindre det af revisor anses som nødvendigt for

brugeren for at forstå, hvorfor forholdet har været centralt i revisionen.
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Som en rettesnor bør beskrivelsen af omstændighederne omkring forholdene vedrører virksomheden

specifikt. Dette sikrer, at informationerne i revisors erklæring kan bruges af regnskabsbrugerne, og dermed

opfylder målet med ISA 701. Forholdet bør også altid præsenteres, således at regnskabsbrugeren får indtryk

af, at forholdet er afsluttet og behandlet tilstrækkeligt.

Det  pointeres  meget  i  uddybningerne  til  ISA  701,  at  det  er  vigtigt  at  fremhæve,  at  kommunikationen  af

centrale revisionsforhold på ingen måde er en ansvarsfraskrivelse, eller på anden måde erstatter krav i andre

standarder, men udelukkende har til formål at give brugeren en bedre forståelse af revisionen, og de

identificerede revisionsforhold, der er relevante for den pågældende virksomhed, set fra revisors synspunkt.

Hvis revisor med henvisning til de faktiske forhold og omstændigheder vedrørende virksomheden fastslår, at

der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere, eller at de eneste centrale forhold ved

revisionen,  der  er  at  kommunikere,  er  de  forhold,  der  ifølge  tidligere  beskrivelse  ikke  skal  medtages,  skal

revisor  medtage  en  udtalelse  herom  i  et  særskilt  afsnit  i  revisors  erklæring  under  overskriften  ”Centrale

forhold ved revisionen”.

2.1.7.5 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 701 understreger, at alle centrale revisionsforhold skal kommunikeres til den øverste ledelse. Hvis der

ikke har været nogen centrale revisionsforhold, skal dette også kommunikeres. Dette er dog også allerede

beskrevet i ISA 260 (Kommunikation med den øverste ledelse), og det er netop denne kommunikation, som

man bør lægge vægt på, når man arbejder med centrale revisionsforhold.

2.1.7.6 Dokumentation

Revisor skal i revisionsdokumentationen medtage:

· de forhold, der har krævet betydelig opmærksomhed fra revisors side, og begrundelsen for revisors

afgørelse af, hvorvidt hvert af disse forhold er et centralt forhold ved revisionen,

· hvor  det  er  relevant  begrundelsen  for,  at  revisor  har  fastlagt,  at  der  ikke  er  centrale  forhold  ved

revisionen at kommunikere i revisors erklæring, eller at de eneste centrale forhold at kommunikere

ved revisionen er de forhold, der medfører ændringer andre steder i erklæringen.
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· hvor  det  er  relevant  begrundelsen  for,  at  revisor  har  fastlagt  ikke  at  kommunikere  et  forhold  i

revisors erklæring, der er fastlagt til at være et centralt forhold ved revisionen.

2.1.8 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til

lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden

Forordningen fra EU er kommet med en række opdateringer til udførelsen af lovpligtig revision af

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden. Artikel 10 i

denne forordning omhandler revisionspåtegningen, hvor Punkt 2 fastlægger en række krav til

revisionspåtegningen, der ligger udover de allerede eksisterende krav i artikel 28 i direktiv 2006/43/EF.

Forordningens artikel 10, Punkt 2, C:

”Til støtte for revisionserklæringen forelægges:

i) en beskrivelse af de vigtigste vurderede risici for væsentlig fejlinformation, herunder vurderede risici

for væsentlig fejlinformation som følge af svig

ii) et resumé af revisorens reaktion på disse risici

iii)  når det er relevant, de vigtigste bemærkninger med hensyn til disse risici”.

Såfremt det er relevant for ovennævnte oplysninger i revisionspåtegningen vedrørende hver enkelt vigtig

vurderet risiko for væsentlig fejlinformation, skal revisionspåtegning indeholde tydelig henvisning til de

relevante oplysninger  i  regnskaberne”.  Dette  er  altså  et  krav  fra  EU’s  side,  der  egentlig  er  EU’s  forslag  til,

hvordan reguleringen af kommunikationen af centrale forhold skal lyde. Idet EU’s forordning har højere

autoritet end ISA’erne, skal dette uanset hvad, følges.

2.1.8.1 Ad punkt i

Første  punkt  fastlægger,  hvilke  forhold  der  skal  medtages  i  revisors  erklæring.  Her  er  det  ”de  vigtigste

vurderede risici for væsentlig fejlinformation, herunder vurderede risici for væsentlig fejlinformation, som

følge af svig”. Denne formulering adskiller sig fra ISA 701, hvor man i højere grad lægger formuleringen ”de

centrale forhold ved revisionen” til grund. Forskellen heri gennemgås senere i analysen.
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2.1.8.2 Ad punkt ii

Andet punkt fastlægger, hvordan revisor skal beskrive forholdene; som egentlig blot skal være revisors

reaktion på forholdene”. Denne formulering minder meget om den beskrivelse, man skal udarbejde ifølge

ISA 701.

2.1.8.3 Ad punkt iii

Tredje punkt omhandler også, hvordan revisor kan beskrive forholdene. Her åbnes der op for en del ting i

form af de bemærkninger, som revisor finder relevante i henhold til disse risici. Denne formulering er dog

ikke i modsætning til kravene i ISA 701.

2.1.9 Delkonklusion

Revisors erklæring er reguleret både internationalt og nationalt. De internationale krav fastsættes både af EU

og IAASB. EU regler er nedskrevet i revisionsdirektivet 2006/43/EF og den nye forordning Nr. 537/2014

omhandlende revision af virksomheder af offentlig interesse. Disse direktiver suppleres af ISA’erne, der også

indeholder en del mere beskrivelse og vejledning. I Danmark reguleres revisors erklæring igennem RL og BEK.

Disse tilpasses løbende, så de følger EU lov, og henviser som oftest til god revisionsskik, altså ISA’erne.

Som  modsvar  til  kritikken  af  revisors  erklæring,  og  at  den  ikke  har  været  informativ  nok,  har  både  EU  og

IAASB udstedt krav til, hvordan en ny erklæring skal udformes. Disse krav indeholder blandt andet en

beskrivelse af, hvordan revisor skal beskrive centrale forhold ved revisionen /væsentlige forhold. Kravene fra

EU og IAASB er sammenlignelige på mange punkter, men adskiller sig nok især på, hvilke elementer man skal

beskrive. Derudover er forordningen et krav til alle erklæringer på virksomheder af offentlig interesse25,

mens ISA 701 kun er på børsnoterede virksomheder.

25 Den danske definition på virksomheder af offentlig interesse er ikke kommet endnu, men er under udarbejdelse, jf.
interview i nærværende afhandling med repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen.
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Reguleringen af den nye erklæring kommer derfor til at indeholde elementer fra både ISA 701 og

forordningen. I praksis kan forordningens krav indeholdes i en erklæring efter ISA 70126.

Revisor skal altså fra regnskaber, der har afslutning efter den 15. december eller senere, i henhold til ISA 701

afgive en beskrivelse af de centrale forhold ved revisionen i deres revisionspåtegning. Disse regnskaber er

kun for virksomheder, der er børsnoteret (ISA 701). Virksomheder af offentlig interesse vil  formentlig først

blive  defineret,  når  forordningen  implementeres  i  RL  og  BEK,  hvorfor  vi  fremover  kun  vil  henvise  til

børsnoterede virksomheder.

26 Forordningen stiller ikke krav ud over hvilke forhold der skal medtages, jf. interview i nærværende afhandling med
repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen.
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2.2 Redegørelse af erfaringer med kommunikering af centrale revisionsforhold i England

2.2.1 Implementering af Key Audit Matters i England

FRC27 udsendte i juni 2013 nyheden om en ny revisionsstandard i England, der drastisk ændrede måden,

hvorpå revisor erklærer sig på i den offentlige årsrapport. Standarden i England hedder ”International

Standard on Auditing (UK and Ireland) 700”28, og omhandler revisors erklæringer for alle regnskaber, der

ender 1. oktober 2012 eller senere. Standarden implementerede alle de hovedpunkter, som IAASB foreslår i

de ajourførte standarder og ISA 701, herunder kommunikation af centrale forhold ved revisionen29. Sammen

med udgivelsen af standarden udgav FRC et illustrativt eksempel på, hvordan en erklæring skulle udformes.

Denne erklæring indeholder følgende overskrifter:

· Independent auditor’s report to the members of xyz plc (Den uafhængige revisors erklæringer)

· Scope of the audit of the financial statements (Omfanget af revisionen af årsregnskabet)

· Opinion on financial statements (Erklæring på årsregnskabet)

· Our  assessment  of  risks  of  material  misstatement  (Vores  vurdering  af  risici  for  væsentlig

fejlinformation)

· Our application of materiality (Vores anvendelse af væsentlighed)

· An overview of the scope of our audit (En oversigt over omfanget af vores revision)

· Opinion on other matter prescribed by the Companies Act 2006 (Konklusion)

· Matters on which we are required to report by exception (Forbehold)

· Other matter (Supplerende oplysninger)

· Signature (Underskrift)

Der  blev  dermed  tilføjet  3  nye  punkter  til  erklæringen,  nemlig,  ”Vurdering  af  risici  for  væsentlig”,

”Anvendelse af væsentlighed” og en ”Oversigt over omfanget af vores revision”. Det er disse tre punkter, der

indeholder den udvidede information omkring revisionen, som har givet anledning til nogen forvirring og

forskellige fortolkninger af, hvad der egentlig præcist skal indgå i disse afsnit.

27 Financial Reporting Council (FRC) er et engelsk offentligt organ der har ansvar for revision og regnskab i England.
28 Herefter benævnt standarden i afsnit 2.2
29 An overview of the new global auditor reporting model, PWC, side 14
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2.2.1.1 Afsnittet: Vores vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

Dette afsnit i revisors erklæring, skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af de

identificerede risici for væsentlig fejlinformation, som havde den største effekt på revisionsstrategien.

Derudover skal afsnittet indeholde reaktioner på de identificerede risici.

2.2.1.2 Afsnittet: Vores anvendelse af væsentlighed

Dette afsnit i revisors erklæring skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af, hvordan

revisor har anvendt begrebet væsentlighed i planlægning og udførsel af revisionen. Sådan en forklaring skal

angive det niveau, der anvendes af revisor som værende væsentligt for regnskabet som helhed.

2.2.1.3 Afsnittet: En oversigt over omfanget af vores revision

Dette afsnit i revisors erklæring skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af omfanget af

revisionen, herunder en forklaring på, hvordan omfanget behandlede de vurderede risici for væsentlig

fejlinformation og var påvirket af revisors anvendelse af væsentlighed.

2.2.2 Generelle bemærkninger til implementeringen og udførelsen af den nye revisors erklæring

2.2.2.1 Financial Reporting Council bemærkninger

FRC udgav i  marts 2015 en analyse af, hvordan revisors erklæringer så ud det første år, hvor kravet om en

mere beskrivende revisorerklæring var indført. De observationer, som FRC har gjort sig, er generelt meget

positive30.  Hele  ideen  med  initiativet  om  at  gøre  revisionen  mere  gennemsigtig  blev  i  hovedparten  af  de

undersøgte årsrapporter fuldført. I mange tilfælde fandt undersøgelsen, at revisionsselskaberne ikke bare

havde mødt kravene i standarden, men også havde gået skridtet videre for at imødekomme det stigende

ønske om en gennemsigtig og forståelig revision/revisors erklæring.

30 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 5
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De positive forhold der er fremhævet er følgende:

· Offentliggørelse af det væsentlighedsniveau, der er anvendt i revisionen - krav ifølge standarden,

men der var flere tilfælde, hvor revisionsvirksomhederne gav værdifulde oplysninger, ud over hvad

standarden krævede.

· Offentliggørelse af størrelsen af uvæsentlige fejl i årsrapporten, som også er rapporteret videre til

revisionsudvalget -  standarden stiller  krav  om,  at  der  skal  rapporteres,  hvilket  grundlag revisor  har

brugt til at definere ubetydelige fejl i årsrapporten, men ikke en rapportering, af i hvor høj grad de er

fundet.

· Rapportering af detaljerede revisionsresultater med hensyn til identificerede risici - standarden stiller

krav  til,  at  revisor  rapporterer,  hvilke  risici  der  er  identificeret,  og  hvordan  arbejdsindsatsen  er

allokeret herefter, men ikke direkte til, hvad revisor har fundet.

· Eksperimenter med detaljeret forklaring af revisionen scoping processen – standarden stiller krav om,

hvordan revisor har fokuseret arbejdsindsatsen ved revisionen, men FRC bemærker at der er mange

virksomheder, der har uddybende bemærkninger heromkring, hvilket anses som positivt.

· Bedre præsentation af revisionsrapporter gennem brug af diagrammer og grafer – Der er i flere

erklæringer implementeret diagrammer og grafer for at give bedre overblik i diverse afsnit, hvilket

anses som meget positivt, idet det øger forståelsen af revisors erklæring, selvom dette ikke er et

krav.

· Håndtering af regnskabsprincippet om fortsat drift-oplysninger i revisionsrapporter –  Nogle  af  de

undersøgte revisionsvirksomheder er her gået ud over kravene i standarden, og nævner positivt i

deres erklæring, hvordan de har taget stilling til regnskabsprincippet om fortsat drift, og i henhold til

hvilke afsnit i årsrapporterne.

· Lokalisering af revisors konklusion i begyndelsen af revisors erklæring snarere end ved udgangen –

FRC ønsker,  at  konklusionen skal  placeres  i  starten af  en erklæring og ikke til  sidst,  dette  opfylder

flere revisionsfirmaer allerede.

· Flytning af generiske beskrivelser af omfanget af en revision til en hjemmeside – Beskrivelse i revisors

erklæring, der ikke er relevant for kunden, men som er mere generelle beskrivelser, er i flere tilfælde

opgivet med henvisning til et link på FRC’s hjemmeside fx, uden altså at fylde i erklæringen.
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Der blev i rapporten også fremhævet forhold, hvor der var et ønske om forbedring vedrørende følgende

forhold31:

· FRC ønsker, at risikorapporteringen skal være så virksomhedsspecifik som muligt.

· FRC ønsker, at der sker en forbedring af diskussion af revisors anvendelse af væsentlighed og hvorfor

et bestemt grundlag eller niveau blev valgt, samt bedre oplysninger om andre aspekter af

væsentlighed.

· FRC ønsker, at der kommer en mere klar forbindelse mellem drøftelserne i risici og væsentlighed

samt beskrivelse af, hvordan disse påvirkede omfanget af revisionen.

Det er altså tydeligt, at FRC har den overbevisning, at de store revisionsselskaber i England i al væsentlighed

har implementeret den nye standard over forventning, selvom der dog stadig er punkter, hvor man ikke helt

er i mål.

2.2.2.2 Investorenes bemærkninger32

Investorerne  blev  af  FRC  inviteret  til  møder  efter  færdiggørelsen  af  deres  rapport,  til  diskussion  af  de

resultater FRC var kommet frem med. Denne diskussion gav anledning til yderligere ønsker fra investorernes

side. Dette mundede konkret ud i følgende ønsker, som kan indeholdes i standarden, som den er nu:

· At revisors erklæring indeholder mere information om, hvorfor et bestemt væsentlighedsniveau er

valgt.

· At revisors erklæring indeholder mere information om kvalitative aspekter af væsentlighed.

· At revisors erklæring indeholder tydeligere forklaringer på, hvordan revisionens omfang var påvirket

af revisors risikovurdering og væsentlighedskriterier.

· At  revisors  erklæring  indeholder  en  stor  grad  af  kontinuitet  og  forklaringer  af  ændringer  fra  en

periode til en anden.

31 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 5
32 Investorerne er her betegnelsen for den komité der er nedsat af ”The Investment Association” til at uddele revisor
erklærings priser. Denne komité vurderes at være i tråd med investorenes generelle ønsker. Dette beskrives nærmere
senere.
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Ud  over  disse  ønsker  havde  investorerne  også  ideer  til,  hvordan  der  kunne  skabes  yderligere  værdi  af

revisionen og formidlingen af denne:

· Indførelse af en diskussion i enten revisors erklæring eller en rapportering af revisionsudvalget,

hvorfor en revisor rejser en risiko, som der ikke også behandles af revisionsudvalget i sin rapport.

· Inkluderer de nye oplysninger i den udvidede revisors erklæring i den tidlige selskabsmeddelelse.

· Give mulighed for, at interessenter udfordrer den foreslåede revisions omfang, ved at offentliggøre

revisionsplanen forud for årets udgang.

· Lave oplæg til indberetning af spørgsmål, der opstår fra kvaliteten af virksomhedens systemer.

Det  kan  ses,  at  investorerne  i  høj  grad  søger,  at  forstå  revisionsprocessen,  men  også  ønsker  yderligere

informationer omkring de risici, der er i virksomheden. Dette stemmer også godt overens med formålet med

den nye standard, som netop skulle øge gennemsigtigheden af revisionen.

2.2.3 Kommentarer til specifikke forhold i revisors erklæring

2.2.3.1 Risikorapportering

FRC’s rapport er en analyse af ca. 150 årsrapporter, hvor de fleste heraf er underskrevet af ”the big 433”. Her

er i gennemsnit 3-5 risici nævnt af de forskellige firmaer. PwC nævnes under risikorapporteringen, da de ofte

brugte 2 standardrisici, som berørte omsætningen og ledelsens muligheder for at tilsidesætte

virksomhedens  interne  kontroller.  PwC  har  taget  disse  risici  med,  fordi  de  er  signifikante  i

revisionsplanlægningen, men FRC udtaler dog, at dette ikke var meningen med standarden, idet

standardrisiciene ikke vurderes at have en særlig påvirkning på revisionsstrategien, arten, omfanget og den

tidsmæssige placering af de udførte revisionshandlinger. Selvom en risiko er signifikant i henhold til den

interne revisionsplanlægning og andre krav, der måtte følge, er det altså ikke ensbetydende med, at disse

risici skal med i revisors erklæringsafsnit; Vores vurdering af risici for væsentlig fejlinformation.

33 The Big 4 er betegnelsen for de 4 største revisionsvirksomheder i et internationalt perspektiv, altså Deloitte, EY, PwC
og KPMG.
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Det, der er afgørende, er, at risiciene har affødt en reaktion/påvirkning på revisionsprocessen, ud over hvad

der  som  standard  står  i  revisionsstandarderne.  Det  er  generelt  meget  vigtigt,  at  risikorapporteringen  ikke

sker med standardtekster og standardrisici, men at risiciene er relevante for virksomheden, og at det

beskrives på et forståeligt og et specifikt plan, hvilke risici der er, og hvordan disse risici er imødekommet.

KPMG bliver fremhævet i rapporten, idet de ved nogle årsrapporter har tilføjet deres resultater af revisionen.

Dette ligger ud over, hvad standarden foreskriver, men er i overensstemmelse med både ønsker fra FRC og

investorer.

En risikorapportering skal altså være specifik på det pågældende selskab, og skal indeholde de risici, som har

haft væsentlig påvirkning på revisionsstrategien, arten, omfanget og den tidsmæssige placering af de udførte

revisionshandlinger. Den skal indeholde de identificere risici og reaktionerne herpå. Ud over

standardkravene er der store roser, hvis man inkorporer resultaterne af de udførte revisionshandlinger.

2.2.3.2 Rapportering af væsentlighedsniveau

Den nye standard sætter krav til, at revisor skal rapportere, hvilket væsentlighedsniveau der er anvendt for

årsregnskabet som helhed, og hvordan dette er anvendt i planlægningen og udførelsen af revisionen.

Derudover er der ikke specifikke krav i standarden om, hvad der skal beskrives.

FRC fandt i deres undersøgelse at alle revisors erklæringer i årsrapporterne havde levet op til de 2 krav, der

er fastsat i standarden. Ud over imødegåelsen af de fastsatte krav var der dog en del forskellige tilgange til

afsnittet, herunder hvor detaljeret revisor beskrev og hvilke elementer der indgik. Dette har fået FRC til at

komme med en anbefaling af, hvad der skal indgå i afsnittet omkring væsentlighedsniveau34. Disse

anbefalinger lyder på følgende:

· Væsentlighedsniveauerne for de klasser af transaktioner, balanceposter eller oplysninger, hvor

sådanne væsentlighedsniveau er lavere end væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed.

· Det udførende væsentlighedsniveau. Altså det væsentlighedsniveau, som revisor går efter under

revisionen, således at man med en hvis sikkerhed kan sige, at regnskabet ikke indeholder fejl inden

for det givne væsentlighedsniveau.

34 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 26
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· Væsentlige ændringer i væsentlighedsniveauet, hvis dette er ændret under revisionen.

· Niveauet, der anvendes til at identificere ubetydelige fejl i årsrapporten. Dette niveau rapporteres til

revisionsudvalget.

· Væsentlige kvalitative kriterier, der indgik i vurderingen af væsentlighedsniveauet. Dette kan fx

være,  i  hvor  høj  grad  virksomheden  er  finansieret  af  fremmet  gæld,  i  hvor  høj  grad

virksomhedsmiljøet ændrer sig o.l.

· Hvilket grundlag revisor har benyttet ved fastsættelsen af væsentlighedsniveauet.

· Hvilken procentdel er anvendt som grundlag til at fastsætte det samlede væsentlighedsniveau.

En rapportering af det anvendte væsentlighedsniveau er altså et afsnit, der ikke indeholder mange krav. Der

er  dog  mange  anbefalinger  til  rapporteringen,  for  at  give  regnskabsbrugeren  et  så  komplet  og

gennemskueligt billede som muligt.

2.2.3.3 Rapportering af omfanget af revisionen

Den nye standard sætter krav om, at revisor skal rapportere, hvordan revisionen er tilrettelagt med respekt

til de identificerede risici samt væsentlighedsniveau. Det er forskelligt, hvordan revisionshusene i

undersøgelsen har præsenteret disse tre afsnit. Nogle har gjort det i ovennævnte rækkefølge, andre har

flyttet rundt på afsnittet, mens der også er nogen der har sammendraget nogle afsnit. FRC gør det klart, at

selvom  der  ikke  er  krav  om  rækkefølgen,  anser  de  det  som  mest  naturligt,  at  risiciene  beskrives  først,

dernæst væsentlighed, og til sidst hvordan revisionerne er tilrettelagt herefter. De fortsætter, at afsnittene

hænger sammen, idet tilrettelæggelsen af revisionen bør være en konsekvens af de identificerede risici samt

væsentlighedsniveauet.

Formålet med afsnittet er, at læseren skal få en fornemmelse af, hvordan revisionen er tilrettelagt, således

at de identificerede risici bliver adresseret. Det fremgår tydeligt af FRC’s rapport, at netop sammenhængen

her er en vigtig indikator for FRC’s kvalitetsvurdering35.  De  to  største  fejl  ifølge  FRC  var,  at  omfanget  af

reaktionen blev beskrevet som en standardtekst inden risici og væsentlighedsniveau var blevet behandlet, og

dernæst at det blev for standardiseret. Der er ikke specifikke krav i standarden om, hvad der skal beskrives.

35 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 34
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2.2.3.4 Regnskabsprincippet om fortsat drift

I det engelske standards bilag nr. 3 er der krav om, at revisor skal oplyser, at revisor i overensstemmelse med

børsreglerne har gennemgået ledelseserklæringen og er enige i princippet om, at regnskabet er aflagt under

princippet om regnskabsprincippet om fortsat drift.

Ud  over  kravet  om,  at  revisor  skal  erklære  sig  enig  med  ledelsens  valg  af  regnskabsprincippet  om  fortsat

drift,  er  der  ikke  krav  til  omtale  af  regnskabsprincippet  om  fortsat  drift.  Deloitte  og  PwC  har  dog

implementeret et længere afsnit, hvor de positivt tager stilling til regnskabsprincippet om fortsat drift, og

erklære at de er enige i forhold, der har betydning herfor. Dette anses som værende meget positivt af FRC36.

FRC nævner et eksempel på årsrapporten for Lloyds Banking Group plc., hvor der var eksperimenteret med

en noget længere formulering, der gik ind og identificerede specifikke forhold i koncernen, der var medtaget

i revisorens vurdering af regnskabsprincippet om fortsat drift. Denne inddragelse af specifikke elementer var

FRC meget positiv overfor.

Beskrivelsen af regnskabsprincippet om fortsat drift skal altså som minimum indeholde information om, at

revisor i overensstemmelse med børsreglerne har gennemgået ledelseserklæringen, og er enige i princippet

om, at regnskabet er aflagt under princippet om regnskabsprincippet om fortsat drift, men man bør i højere

grad  søge  en  positiv  formulering,  hvor  revisor  beskriver,  at  revisor  specifikt  har  været  inde  at  vurdere  på

relevante forhold.

2.2.3.5 Standardformuleringer i revisors erklæring

Selvom tendensen i England, efter indførelsen af den nye standard, hovedsageligt er, at revisors erklæring

bevæger sig væk fra at indeholde standardtekster, er der stadig afsnit, hvor standardtekster fremgår. Dette

er især med henblik på det gennerelle omfang af en revision samt revisors ansvar. Med hensyn til  revisors

ansvar er det ikke påkrævet, men anses af revisionsbranchen som den smarteste måde at tilgå en erklæring

på37. Det generelle omfang af en revision er, som nævnt tidligere i nogle henseender kun et link, der henviser

til FRC’s hjemmeside, hvilket de anser som værende den bedste løsning.

36 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 40
37 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 44
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2.2.3.6 Brugen af grafer og diagrammer i revisors erklæring

Der er i nogle årsrapporter indarbejdet grafer, diagrammer og tabeller i revisors erklæring. Disse er

indarbejdet med henblik på at give regnskabslæseren en bedre forståelse og overblik over, hvad det er

revisor skriver. Disse tilføjelser anses som meget nyttige og værdifulde, når de er med til at skabe overblik og

forståelse. Der er som sådan ikke en begrænsning på, hvordan disse tabeller og grafer kan udformes, så

længe de skaber overblik og forståelse for regnskabsbrugeren.

2.2.4 Investorernes Investorprisen for bedste revisors erklæring

Den 20. november 2014 offentliggjorde IMA38, hvem der havde vundet deres pris for bedste revisors

erklæringer  i  forskellige  klasser  (FTSE  100,  FTSE  250  og  FTSE  small  cap  and  AIM)39.  Vinderne  blev  kåret  i

kategorierne; mest indsigtsfulde og mest innovative.  Priserne blev uddelt af en komité på 6 personer, der

bestod af investorer og revisionskomitémedlemmer, som blev udvalgt af IMA.

Komitéen havde følgende generelle kommentarer til kandidaterne:

· Væsentlighedsniveauet blev ofte blot oplyst som et tal. Komitéen ønskede større informationer om,

hvilke  overvejelser  der  lå  til  grund  for  valget.  Derudover  ville  de  også  gerne  vide,  om

væsentlighedsniveauet havde været til diskussion mellem revisor og revisionsudvalget.

· I  mange  tilfælde  var  beskrivelsen  af  omfanget  af  revisionen  vag  og  standardiseret.  Investorerne

lagde vægt på, at indsatsen var kvantificeret i nogle erklæringer, således man kunne se, hvor stor en

del af aktiverne, der var revideret, og hvor stor en del der blot var dækket med analysehandlinger.

Dette var generelt for at beskrive omfanget af revisionen. Investorerne vil gerne sidde tilbage med

en klar forståelse af, hvor revisors indsats er lagt, og hvor det er vurderet, at der ikke skulle lægges

en indsats.

· Derudover  måtte  der  gerne  i  oversigtsform  være  en  præsentation  af  de  handlinger,  der  var

foretaget, for at afdække risiciene.

· En beløbsmæssig oplysning om, hvorvidt de enkelte risici vurderes at kunne påvirke regnskabet, så

investorerne kan vurdere, hvor væsentlige de er.

· Et  overskueligt  layout,  der  gør  at  erklæringen  er  nem  at  gå  til,  og  med  klare  referencer  til  andre

relevante områder i årsrapporten.

38 The Investment Association, interesseorganisation for investorer I England
39 IMA’s “IMA Announces Winners of its Inaugural Auditor Reporting awards” fra den 20/11-2014
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· Til sidst bemærkede komitéen, at det føltes som om de mindre børsnoteredes virksomheders

erklæring  manglede  en  del  i  forhold  til  top  100.  Det  er  et  ønske  at  alle  erklæringer  kommer  på

niveau med de bedste i klassen.

Komitéen sender et generelt budskab om, at årsrapporternes erklæring skal være informativ og relevant for

den  enkelte  virksomhed  samtidig  med,  at  de  giver  indblik  i  revisionsprocessen  og  er  nemme  at  gå  til  og

forstå.

Det kan yderligere nævnes, hvad komitéen i de enkelte kategorier lagde vægt på i deres bedømmelser. I

kategorien mest indsigtsfulde, lagde komitéen vægt på følgende40:

· Revisors erklæring skulle være virksomhedsspecifik.

· Der skulle være en klar og tydelig beskrivelse af omfanget af revision, og hvordan revisionsindsatsen

blev fordelt.

· Erklæringen skulle give klar indsigt i, hvilke risici der er i virksomheden, og hvad revisor har gjort for

at imødekomme disse risici.

· Erklæringen skulle være informativ og forståelig for brugeren.

· Erklæringen skulle være et oplæg til regnskabslæseren at udfordre virksomheden på.

Det  er  altså  disse  kriterier,  man  skal  prøve  at  imødekomme,  hvis  man  ud  fra  investorens  synspunkt  skal

udarbejde  en  informativ  erklæring  på  årsrapporten,  som  giver  værdi  for  investorerne.  Med  valget  af

vinderne fulgte der også kommentarer med til, hvorfor de var udvalgt. I disse kommentar uddybes det, at de

erklæringer på årsrapporter, der vandt prisen, opfyldte de opstillede krav, og dermed gav den enkelte

invester en betydelig indsigt i virksomhedens risici, og hvordan disse imødegås.

I kategorien mest innovative lagde komitéen vægt på følgende41:

· At revisor havde udvist innovation, der gik ud over, hvad der var minimumskravet i standarderne for

at skabe en større indsigt og relevans for regnskabsbrugeren.

40 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 52
41 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 52
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· Præsentationen skulle være ny og innovativ.

· Indeholde en innovativ måde at kommunikere med investorerne.

Det  er  altså  disse  kriterier,  revisor  skal  prøve at  imødekomme,  hvis  man ud fra  investorens  synspunkt  skal

udarbejde en innovativ erklæring på årsrapporten, som er med til at give nyskabende værdi for investorerne.

Med valget af vinderne fulgte der også kommentarer til, hvorfor de var udvalgt. I disse kommentar uddybes

det, at de erklæringer på årsrapporter, der vandt prisen, opfyldte de opstillede krav, og dermed gav den

enkelte invester en ny måde at få indsigt i virksomhedens risici, og hvordan revisionen udformer sig.

2.2.5 Bevægelser i den engelske revisionsbranche

Med de erfaringer revisionsselskaberne i England allerede har draget, er der allerede ved at ske en udvikling

i, hvordan revisors erklæringer udformes. KPMG har annonceret, at de vil til at inddrage

revisionsresultaterne i alle erklæringer, hvor kunden frivilligt er indstillet, på at de offentliggøres42. Deloitte

har på deres erklæring af Vodafone inkluderet størrelsen af ikke-korrigeret fejl43.

Revisionsrapporteringer  i  England  bevæger  sig  altså  i  høj  grad  imod  mange  af  de  anbefalinger,  som  FRC

kommer med. Investorerne har modtaget de nye revisorerklæringer med åbne arme og har den opfattelse,

at revisors erklæring i fremtiden kan komme til at give en helt ny værdi for investorerne.

2.2.6 Delkonklusion

De generelle erfaringer fra England viser, at revisionsselskaberne har taget godt imod den nye revisors

erklæring, og har været gode til at gå ud over minimumskravene i standarden for at skabe større værdi for

investorerne. De tre kerneområder, der skal rapporteres om i centrale revisionsforhold, er risici,

væsentlighed samt revisionens omfang. Disse tre områder opsummeres med respekt til minimumskravene,

anbefalinger fra FRC og investorernes kommentar.

42 KPMG’s research i UK “Audit reports - field testing a bold idea” fra den 21/03-2014
43 Årsrapport for Vodafone 2014, side 94
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2.2.6.1 Risikorapportering

2.2.6.1.1 Minimumskrav

Risikorapporteringen skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af de identificerede risici

for væsentlig fejlinformation, som havde den største effekt på revisionsstrategien. Derudover skal afsnittet

indeholde reaktioner på de identificerede risici.

2.2.6.1.2 Anbefalinger fra FRC

FRC  vil  gerne  have  inkorporeret  revisionsresultaterne  af  de  reaktioner  på  risici,  som  man  har  beskrevet  i

afsnittet om risici i stil med, hvad KPMG gjorde i nogle af deres første erklæringer, og hvad de har meldt ud,

at de vil fortsætte med i stadig større stil.

PwC har i deres erklæringer medtaget nogle standardrisici, fordi de er væsentlige i revisionsplanlægningen,

men FRC udtaler dog, at dette ikke var meningen med standarden. Standardrisiciene vurderes ikke at have

en særlig påvirkning på revisionsstrategien, arten, omfanget og den tidsmæssige placering af de udførte

revisionshandlinger,  hvorfor  de  ikke  skal  beskrives  i  afsnittet  risici.  Det  er  altså  ikke  en  kopi  af

revisionsstrategien, men i højere grad en information til regnskabsbrugeren for at forstå, hvilke særlige risici

der er ved denne virksomhed, som revisor i særlig grad måtte reagere på. Der rapporteres i gennemsnit ca. 4

risici i et spænd på 1-10.

Risiciene,  der  rapporteres,  kan  også  med  fordel  præsenteres  i  en  tabel  for  at  øge  præsentationen  og

overskueligheden i afsnittet.

2.2.6.1.3 Investorernes kommentar

Investorerne  har  udtryk  et  ønske  om,  at  hvis  der  er  ændringer  i  risiciene  fra  et  år  til  et  andet,  at  disse

ændringer bliver forklaret, således at der opnås en kontinuitet i revisors erklæring. Derudover ville

investorerne foretrække, hvis der var en forklaring af, hvorfor revisor eventuelt havde identificeret risici, som

ikke var identificeret af revisionsudvalget, igen for at sikrer kontinuerlighed igennem hele processen.
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Revisors reaktion på de identificerede risici anbefales, at oplyses i oversigtsform i en tabel. En yderligere

information som anses for værdiskabende, ville være en beløbsmæssig oplysning om, hvorvidt de enkelte

risici vurderes at kunne påvirke regnskabet, så investorerne kan vurdere, hvor væsentlige de selv mener, at

de er.

2.2.6.2 Væsentlighedsniveau

2.2.6.2.1 Minimumskrav

Rapporteringen af væsentlighedsniveauet skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af,

hvordan revisor har anvendt begrebet væsentlighed i planlægning og udførsel af revisionen. Beskrivelsen

skal angive det niveau, der anvendes af revisor som værende væsentligt for regnskabet som helhed.

2.2.6.2.2 Anbefalinger fra FRC

FRC anbefaler at specificere væsentlighedsniveauerne for de klasser af transaktioner, balanceposter eller

oplysninger, hvor væsentlighedsniveauet er lavere end væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed.

Det udførende væsentlighedsniveau anbefales også oplyst i sammenhæng med det samlede

væsentlighedsniveau. Altså det væsentlighedsniveau, som revisor går efter under revisionen, således at man

med en hvis sikkerhed kan sige, at regnskabet ikke indeholder fejl inden for det givne væsentlighedsniveau.

Derudover mener FRC, at de væsentlige kvalitative kriterier, der indgik i vurderingen af

væsentlighedsniveauet, herunder hvilket grundlag der er benyttet og procentdelen heraf, der giver

væsentlighedsniveauet, bør oplyses i sammenhæng hermed.

Hvis der er sket væsentlige ændringer i væsentlighedsniveauet under revisionen, anbefales dette oplyst med

årsagsforklaring.
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2.2.6.2.3 Investorernes kommentar

Investorerne mener ikke, at baggrunden for hvilket væsentlighedsniveau der er valgt, er forklaret godt nok.

Gruppen  vil  gerne  have,  at  revisors  erklæring  indeholder  mere  information  om,  hvorfor  et  bestemt

væsentlighedsniveau er valgt, i stil med anbefalingerne fra FRC om kvalitative oplysninger. Derudover ville de

også gerne vide, om væsentlighedsniveauet har været til diskussion mellem revisor og revisionsudvalget.

2.2.6.3 Revisionens omfang

2.2.6.3.1 Minimumskrav

Dette afsnit i revisors erklæring skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af omfanget af

revisionen, herunder en forklaring på, hvordan revisionen behandler de vurderede risici for væsentlig

fejlinformation og hvorledes disse påvirker revisors anvendelse af væsentlighed.

2.2.6.3.2 Anbefalinger fra FRC

FRC gør det klart,  at selvom der ikke er krav om rækkefølgen, anser de det som mest naturligt,  at risiciene

beskrives  først,  dernæst  væsentlighed  og  til  sidst  hvordan  revisionerne  er  tilrettelagt  herefter.  For  at  øge

overskueligheden prøver de også her at fremme brugen af diagrammer, så regnskabsbrugeren kan danne sig

et indblik over, hvor meget af regnskabet der er revideret, analyseret, og hvordan arbejdskraften har fordelt

sig.

2.2.6.3.3 Investorernes kommentar

Investorernes kommentarer gik især på, at der i mange tilfælde var en vag og standardiseret beskrivelse af

omfanget af revisionen. Investorerne lagde vægt på, at indsatsen var kvantificeret i nogle erklæringer,

således  at  man kunne se,  hvor  stor  en del  af  aktiverne der  var  revideret,  og  hvor  stor  en del  der  blot  var

dækket med analyse handlinger. Dette var generelt for at beskrive omfanget af revisionen. Investorerne vil

gerne sidde tilbage med en klar forståelse af, hvor indsatsen er lagt af revisor, og hvor man har vurderet, at

der ikke skulle lægges en indsats.
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3. Kapitel - Analyse

3.1 Indledning

For at analysere de nye krav til revisors erklæring, inddrager nærværende afhandling flere forskellige

elementer ud over lovgivning og standarder. Dette gøres for at supplere forordningen og ISA standarden,

således at læser får ét så komplet indblik i  konsekvenserne af den nye kommunikation i  revisors erklæring

som muligt. Erfaringer fra England og de danske interessenters input vil derfor også blive inddraget.

Følgende struktur vil blive anvendt i analysen;

1. Fortolkning af forordningen og ISA 701’s definition af fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen

og beskrivelse heraf

2. Inddragelse af erfaringer fra førtidsimplementeringen af kommunikationen af centrale forhold ved

revisionen i England

3. Sammenholdelse med de danske interessenters input

Ovenstående struktur vil blive behandlet for revisionserklæringer, der skal indeholde denne kommunikation.

Dette  gøres  for  at  give  læser  et  fuldt  kendskab  til  alle  scenarier  af  den  nye  kommunikationsform.   Desto

mere vil ovenstående blive sammenholdt med praktiske eksempler på revisionserklæringer på udvalgte

børsnoterede virksomheders regnskaber i England.

3.2  Et eller flere centrale forhold ved revisionen at rapportere

3.2.1 Analyse af ISA 701

3.2.1.1 Identifikation - Betydelige risici

Ved fastlæggelse af de centrale forhold ved revisionen, som revisor skal kommunikere i revisionserklæringen,

kan betydelige risici indgå som en faktor. I uddybningerne til ISA 701 står der, at disse risici er dem der;

”…efter revisors vurdering kræver særlige revisionsmæssige overvejelser… ofte områder, der

kræver betydelig opmærksomhed fra revisors side”44.

44 ISA 701, Uddybning A20, citat
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Af ISA 260 (ajourført) kræves det, at revisor kommunikerer med den øverste ledelse om de betydelige risici,

som revisor har identificeret. Man kan derfor fristes til at foretage den sammenligning, at disse risici også er

dem, som revisor skal kommunikere som centrale forhold ved revisionen. Det forholder sig midlertidigt

sådan,  at  ISA  701  i  højere  grad  lægger  vægt  på  de  særlige  risici,  som  har  haft  betydelig  påvirkning  på

revisionsstrategien, herunder planlægning og udførelse.

Det er centralt for dette afsnit i erklæringen, at skelne mellem specifikke virksomhedsrisici og generelle risici.

Af generelle risici,  hvor bl.a. ISA 240 omkring besvigelsesrisiko på omsætningen er at nævne, er dette ikke

ensbetydende med, at risiciene indgår som et centralt forhold ved revisionen, der skal kommunikeres i

erklæringen. Derudover skal revisor holde sig for øje, hvor betydningsfuldt forholdet er for regnskabsbruger

at få kendskab med.

Man kan derfor tage udgangspunkt i de udførte handlinger under revisionen, som ligger uden for revisors

standardhandlinger på området. Disse handlinger udføres netop grundet en specifik identificeret risiko i

virksomheden. Såfremt disse handlinger og tilretninger heraf har været så betydelige og en betydelig del af

revisors arbejdsindsats, må dette netop betegnes som; betydelige forhold ved revisionen, og skal derfor

kommunikeres i erklæringen i henhold til ISA 701.

Det  er  vanskeligt  at  udlede  fra  ISA  701,  hvor  stor  en  del  af  revisors  arbejdsindsats  der  er  tale  om.  ISA’en

nævner desuden, at revisor kan lægge vægt på de forhold, der drøftes mest imellem den øverste ledelse og

revisor.  Det  er  altså  revisors  professionelle  dømmekraft,  der  skal  til  for  at  vurdere,  hvilke  forhold  der  er

centrale ved revisionen ud fra de gennemgået kriterier.
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3.2.1.2 Identifikation - Betydelige vurderinger

Ved fastlæggelse af, hvornår revisor skal medtage en betydelig vurdering af, hvad der er centrale forhold ved

revisionen, lægger ISA 701 op til, at;

“Regnskabsbrugere har imidlertid understreget deres interesse for regnskabsmæssige

skøn...”45

Revisor skal derfor i samråd med ledelsen drøfte, hvilke regnskabsmæssige skøn inkl. anvendt

regnskabspraksis for den pågældende periode, der er af betydelig relevans for regnskabsbruger og for

regnskabet som helhed, og dermed skal kommunikeres i erklæringen. Disse skøn og vurderinger behøves

ikke altid at være fastsat som særligt risikofyldte, men kan blot være revisors vurdering, at disse bør indgå i

erklæringen, alene fordi regnskabsbrugeren vil have betydelig nytte heraf. Stillingtagen til om betydelige

vurderinger skal indgå i revisors erklæring, er dermed møntet på særlige vurderinger eller skøn, som ikke er

identificeret som risici, der er centrale ved revisionen.

Det udledes af standarden, at regnskabsbrugerne er særligt interesseret i at få oplysninger omkring anvendt

regnskabspraksis med betydelig indvirkning på regnskabet inkl. ændringer hertil og i høj grad, hvis disse ikke

er konsistente med andre virksomheders praksis i branchen. De skøn og vurderinger, hvor det ofte er

nødvendigt for revisor, at en ekstern vurderingsmand bistår, vil ofte udgøre en betydelig vurdering og være

relevant for regnskabsbrugerne.

3.2.1.3 Identifikation - Betydelige begivenheder

Når revisor skal vurdere, hvornår der er tale om betydelige begivenheder, skal revisor jf. standarden, være

opmærksom på de begivenheder, som i regnskabet eller revisionen har betydelig indvirkning. Standarden

definerer dette som til stede når;

”...indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder eller transaktioner, der har fundet

sted i perioden”46

45 ISA 701, Uddybning A24, citat
46 ISA 701, citat
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Der kan her være tale om begivenheder som transaktioner med nærtstående parter, hvor ledelsen har

foretaget en kritisk vurdering af transaktionen, og derfor kræver særlig opmærksomhed fra revisor.

Forholdene vedrører ofte begivenheder, der ligger uden for virksomhedens normale drift, og som har haft

særligt indvirkning på virksomhedens økonomiske, regnskabsmæssige, regulative eller branchemæssige

situation.  Dette  kan  medføre  en  betydelig  ændring  i  revisors  revisionsstrategi,  og  bør  derfor  omtales  i

erklæringen.

Af betydelige begivenheder kan der være tale om begivenheder, som ligger udover den normale drift. Disse

forventes at forekomme yderst sjældent. Det bør derfor være klart for revisor, når man skal erklære sig om

disse. Begivenhederne skal have en så betydelig effekt på revisionen, at revisionsstrategien er markant

påvirket af begivenheden. Den vil ofte medføre betydelige skøn og vurderinger fra ledelsens side om,

hvordan forholdet skal indregnes, præsenteres og eventuelt noteoplyses.

Vurderingen af, hvornår der er tale om en betydelig begivenhed af en sådan karakter, at denne skal

rapporteres i revisors erklæring, afhænger derfor meget af revisors professionelle dømmekraft, og er derfor

en meget specifik vurdering fra sag til sag.

3.2.1.4 Beskrivelse af forholdene

Beskrivelserne af de centrale forhold ved revisionen er som udgangspunkt, at de skal være præcise,

relevante og forståelige. De skal dermed ikke indeholde generiske beskrivelser, fagudtryk eller ubetydelig

information. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til afhandlingens afsnit 2.1.7.4. Praktiske eksempler

og yderligere uddybning bliver gennemgået i sammenhæng med de praktiske eksempler fra England.

3.2.2 Analyse af forordningen i forhold til ISA 701

ISA 701’s budskab er i høj grad, at revisor skal tage stilling til de forhold, som revisor har brugt mest tid og

størst indsats på. Disse forhold skal beskrives, såfremt de er relevante for regnskabsbrugeren at få

information om.  Dette  medfører,  at  man ifølge ISA’en faktisk  kan have tilfælde,  hvor  man ikke behøver  at

kommunikere centrale forhold ved revisionen. Netop det faktum, at det ifølge ISA’en er muligt ikke at kunne
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identificere et enkelt centralt forhold ved revisionen tydeliggør, at udvælgelsen heraf er andet end at

udvælge de områder, som revisor i sin revisionsstrategi har fundet særligt væsentlige og risikofyldte.

Dette ligger til forskel for forordningen, hvor revisor i stedet skal beskrive; ”de vigtigste vurderede risici for

væsentlig fejlinformation, herunder vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af svig47”. Her er

det altså i højere grad at sammenligne med de forhold, som man i revisionsstrategien har identificeret som

værende  særligt  væsentlige  og  betydningsfulde.  Det  er  dog  stadig  vigtigt  at  være  opmærksom  på,  at  en

standardrisiko  som  fx  den  i  ISA  240  om  omsætningen,  ikke  er  nok  til  at  opfylde  grundlaget  for  særligt

væsentlige og betydningsfulde.

Det er derfor nemt at identificere, hvilke forhold der skal inddrages i forhold til forordningen, da man blot

kan skele til sin revisionsstrategi. Beskrivelsen af forholdene kan foregå som forklaret i ISA 701. Erklæringer,

der  afgives  både  i  henhold  til  ISA  701  og  forordningen,  vil  både  indeholde  de  særligt  væsentlige  og

risikofyldte område, samt de forhold ved revisionen, som man har fundet frem til ved fortolkningen af ISA

701.

3.2.3 Erfaringer fra England

De engelske firmaer har som tidligere nævnt 3-5 risici i gennemsnit i deres revisionserklæringer. Disse risici

må  som  tidligere  nævnt  ikke  være  standardrisici,  som  fx  risikoen  ved  omsætningen,  men  skal  være

virksomhedsspecifikke. I England får især KPMG ros, fordi de også havde valgt at tilføje resultaterne af deres

handlinger på de specifikke risici, og ikke blot en beskrivelse af risikoen og reaktioner herpå. I nedenstående

afsnit analyseres forskellige roste revisionserklæringer fra England for at finde frem til, hvordan den gode

revisionserklæring kan se ud.

47 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 537/2014, artikel 10, stk. 2, punkt C.
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3.2.3.1 Det gode eksempel - Årsrapporten for Rolls Royce 2014

Revisionserklæringen på årsrapporten48 for  Rolls  Royce  er  blevet  rost  meget,  idet  KPMG  her  har  valgt  at

inddrage resultaterne af deres revision i erklæringen. Som eksempel herpå gennemgås en af risiciene fra

erklæringen, “Bribery and corruption”. Til at starte med beskriver revisor, hvor i årsrapporten at risikoen

hæfter sig til: “Refer to page 147 (Note 23 to the Financial Statements – Contingent liabilities) and pages 69

to 71 (Audit Committee report – Financial reporting)”49. Regnskabslæseren kan altså her danne sig et meget

hurtigt overblik over, hvor i årsrapporten at der kan hentes yderligere informationer om risikoen. Denne del

er ikke påkrævet i henhold til den danske standard, men referencerne blev særdeles rost i England af blandt

andet investorerne, idet de følte det var med til at give overblik og forståelse.

Efter at referencerne bliver oplistet, kommer der en beskrivelse af den identificerede risiko:

“The risk – A large part of the Group’s business is characterized by competition for individually

significant contracts with customers, which are often directly or indirectly associated with

governments, and the award of individually significant contracts to suppliers.  The procurement

processes associated with these activities are highly susceptible to the risk of corruption. In addition

the Group operates in a number of territories where the use of commercial intermediaries is either

required by the government or is normal practice. In December 2013, the Group announced that it

had been informed by the Serious Fraud Office in the UK that it had commenced a formal

investigation into bribery and corruption in overseas markets. The Group is cooperating with the

Serious Fraud Office and other agencies, including the US Department of Justice. Breaches of laws

and regulations in this area can lead to fines, penalties, criminal prosecution, commercial litigation

and restrictions on future business.”50

Beskrivelsen er et rigtig godt eksempel på, hvordan risiciene skal formidles i revisionserklæringen. Sproget i

erklæringen er meget tilgængeligt og uden brug af tekniske udtryk. Alle investorer kan derfor forstå, hvad

risikoen indebærer. Derudover er det også åbenlyst, at denne risiko har relevans for selskabet, og at det rent

faktisk har været et af revisors fokusområder. Dog indeholder risikoen ikke beløbsangivelse på, hvor meget

risikoen egentlig kan have af betydning for regnskabet, som ellers var et af investorernes ønsker. Dette skal

48 Rolls Royce årsrapport for 2014
49 Uddrag af revisionserklæringen for Rolls Royce årsrapport 2014, side 159.
50 Uddrag af revisionserklæringen for Rolls Royce årsrapport 2014, side 159.
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dog ses  i  tråd med,  at  det  kan være meget  udfordrende ved mange risici  at  identificere  et  beløbsmæssigt

interval, som risikoen kan have af effekt. Sådanne beløb eller intervaller skal selvfølgelig kun medtages,

såfremt revisor er sikker på tallet.

Efter at risikoen er beskrevet, kommer der en beskrivelse af reaktionen på risikoen:

“Our response – We evaluated and tested the Group’s policies, procedures and controls over the

selection and renewal of intermediaries, contracting arrangements, ongoing management, payments

and responses to suspected breaches of policy. We sought to identify and tested payments made to

intermediaries during the year, made enquiries of appropriate personnel and evaluated the tone set

by the Board and the Executive Leadership Team and the Group’s approach to managing this risk.

Having enquired of management, the Audit Committee and the Board as to whether the Group is in

compliance with laws and regulations relating to bribery and corruption, we made written enquiries

of the Group’s legal advisers to corroborate the results of those enquiries and maintained a high level

of vigilance to possible indications of significant non-compliance with laws and regulations relating to

bribery and corruption whilst carrying out our other audit procedures. We discussed the areas of

potential or suspected breaches of law, including the ongoing investigation, with the Audit

Committee and the Board as well as the Group’s legal advisers and assessed related documentation.

We assessed whether the disclosure in note 23 to the Financial Statements of the Group’s exposure to

the financial effects of potential or suspected breaches of law or regulation complies with accounting

standards and in particular whether it is the case that the investigation remains at too early a stage

to assess the consequences (if any), including in particular the size of any possible fines.”51

Beskrivelsen af reaktionen på risikoen skal give regnskabslæseren en fornemmelse af de skridt, revisor har

taget for at afdække, i hvor høj grad den identificerede risiko påvirker regnskabet. Igen ses det, at afsnittet er

letforståeligt og giver regnskabslæseren et godt overblik over, hvordan revisor har tilgået den beskrevne

risiko om bestikkelse og korruption. Beskrivelsen er meget specifik på, hvilke revisionshandlinger revisor har

foretaget,  som  fx  at  revisor  har  benyttet  forespørgsler  til  ledelsen,  advokater  mv.  Det  beskrives  også

specifikt,  at  revisor  ved denne trussel  har  taget  stilling  til,  om fx  oplysningerne i  note 23 i  regnskabet  er  i

overensstemmelse med revisors resultater. Regnskabsbrugeren får dermed et større indblik i revisionen,

som er  med til  både at  give  en forståelse  af,  at  revisionen ikke er  en fuldkommen kontrol,  men også kan

51 Uddrag af revisionserklæringen for Rolls Royce årsrapport 2014, side 159.
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være med til at inspirerer investorerne til at udfordre ledelsen på nogle af disse områder. Dette skal samlet

set  skabe både større  værdi  af  revisionen,  men også på sigt  være med til  at  skærpe interaktionen mellem

investorer og ledelse, der kan lede til bedre og mere åben ledelse af de største virksomheder.

Som et innovativt tiltag havde KPMG beskrevet resultaterne af revisionshandlingerne52 på de centrale

forhold ved revisionen, som ellers ikke er et krav, men som blev meget rost:

“Our findings – We found that disclosure to be proportionate (2013 audit finding: proportionate).”

I dette afsnit referere KPMG altså til revisionspåtegningen fra 201353, der lyder som følger:

“Our findings - We found that the disclosures in note 23 to the financial statements reflect

appropriately the matters required  to be disclosed by accounting standards and highlighted that, as

the investigation is at too early a stage to assess the consequences (if any), including in particular the

size of any possible fines, no provision can be made at year end.”

Resultaterne af revisionen er dermed et afsluttende afsnit, der giver regnskabsbrugeren en fornemmelse af,

hvordan forholdet er behandlet, så regnskabsbrugeren ikke sidder tilbage med en følelse af, at der er nogle

uafklarede forhold omkring risikoen.

Under risikoen “The measurement of revenue and profit in the Civil aerospace business”54 er resultaterne lidt

mere uddybende:

“Our findings – In 2013, our testing identified weaknesses in the design and operation of controls and

we assessed the effectiveness of the Group’s plans for addressing these weaknesses. In planning the

2014 audit, we anticipated that the control weaknesses identified in 2013 audit would be

remediated. However, our testing identified continuing, albeit reduced, control weaknesses in some

areas and so, as in 2013, we increased the scope and depth of our detailed testing and analysis from

that originally planned. Overall, our assessment is that the assumptions and resulting estimates”

52 Uddrag af revisionserklæringen for Rolls Royce årsrapport 2014, side 157
53 Uddrag af revisionserklæringen for Rolls Royce årsrapport 2014, side 135
54 Uddrag af revisionserklæringen for Rolls Royce årsrapport 2014, side 132
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Her benytter KPMG sig af afsnittet til også at beskrive, at revisionen er udvidet i forbindelse med revisionen

af risikoen, og at resultaterne af handlingerne er i overensstemmelse med det forventede.

Revisionserklæringen på Rolls Royce regnskabet er i høj grad kendetegnet ved at være skrevet på et sprog,

der  ikke  indeholder  tekniske  termer  og  fagudtryk.  Erklæringen  er  tilpasset  virksomheden  og  er  i  høj  grad

skrevet, så alle regnskabsbrugere får en forståelse af, hvad fokusområderne har været i revisionen, hvordan

revisor har reageret på risiciene, og hvad resultaterne af dette har været. Regnskabsbrugeren får dermed en

forståelse  af  omfanget  af  revisionen  samtidig  med,  at  man  bliver  opmærksom  på,  hvilke  risici  der  er

væsentlige for virksomheden.

3.2.3.2 Det mindre gode eksempel - Årsrapporten for Standard Life 2013

Revisionserklæringen på årsrapporten for Standard Life blev af FRC kritiseret, idet det tekstmæssige indhold

virker  for  standardiseret,  og  regnskabslæser  får  derfor  ikke  det  samme  specifikke  indblik,  som  ved

revisionserklæringen på Vodaphone.

Beskrivelsen af den identificerede risiko lyder som følger:

“The risk – Risk of fraud in revenue recognition ISAs (UK & Ireland) presume there is a risk of fraud in

revenue recognition due to the pressure management may feel to achieve the planned results. We

focused on this area due to the judgement involved in the recognition of revenue in premium, fee and

investment income.”55

Som tidligere omtalt opfylder denne risiko ikke kriteriet om at være virksomhedsspecifik. Det eneste læser

får ud af at blive oplyst om risikoen er, at revisor altid skal være særlig opmærksom på omsætningen, men

ikke om der er en specifik risiko på virksomheden, og hvad denne præcist er.

55 Uddrag af revisionserklæringen for Standard Life årsrapport 2013, side 101
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Reaktionen på risikoen lyder som følger:

“Our response – Regarding the premium, fee and investment income revenue recognised during the

year, we evaluated the relevant IT systems and tested the internal controls over the completeness,

accuracy and timing of premium, fee and investment income revenue recognised in the financial

statements. We tested journal entries posted to revenue accounts to identify unusual or irregular

items. We substantively tested manual journals, suspense accounts, control accounts and

reconciliations over key financial reporting processes such as outstanding premiums and

management fee income.”56

Reaktionen på risikoen er til gengæld specifik på kunden, og fortæller præcist hvad revisors reaktion har

været på standardrisikoen. Problemet med dette er bare, at der er handlinger, der foretages som standard,

ud fra en standardrisiko. Sproget i reaktionen bærer også præg af en højere grad af fagudtryk i forhold til

revisionserklæringen på Rolls Royce.

Det kan tydeligt ses, at revisionserklæringen i årsrapporten for 201457 er tilpasset i forhold til den kritik, der

er  kommet,  hvorfor  fx  risikoen omkring omsætningen var  udgået  af  erklæringen.  I  stedet  er  erklæringen i

2014 årsrapporten nu stillet op mere som i Vodaphones årsrapport, med et indledende afsnit omkring

referencer, beskrivelse af risici og så reaktion herpå.

Beskrivelsen af risikoen “Valuation of identifiable intangible asset arising from business combinations” er

meget mere specifik på virksomheden samtidig med, at der er beløbs benævnelser i beskrivelsen, der er med

til at give regnskabsbrugeren en forståelse af de virksomhedsspecifikke risici.

3.2.3.3 Identificerede forhold i England

Som nævnt tidligere kan det være svært at identificere, hvilke forhold man skal medtage, og hvilke der skal

udelades af erklæringen. Derfor kan det være en ide at blive inspireret af de hyppigst identificerede forhold i

England.  FRC  har  offentliggjort  en  oversigt  over,  hvilke  forhold  der  oftest  indgår  i  regnskaberne  for  de

56 Uddrag af revisionserklæringen for Standard Life årsrapport 2013, side 101
57 Standard Life årsrapport 2014
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undersøgte (der henvises til bilag 2). Som det ses af tabellen er de hyppigst forekommende risici som følger;

Værdiforringelse af aktiver, skat, værdiforringelse af goodwill, ledelsens overstyring af kontroller, besvigelser

med omsætningen, omsætning (besvigelser undtaget) og provisioner.

Det  er  derfor  også  disse  risici  afhandlingen  vil  fokusere  på  senere,  når  der  gives  praktiske  eksempler  på,

hvordan  revisor  skal  udforme  sin  erklæring.  Dog  er  ledelsens  overstyring  af  kontroller  og  besvigelser  i

omsætningen inddraget grundet standardrisikoen, som ikke bør rapporteres, medmindre det er relevant for

virksomheden, hvorfor disse ikke medtages.

3.2.3.3.1 Værdiforringelse af aktiver

Til beskrivelsen af værdiforringelse af aktiver fremhæves KPMG’s revisionserklæring på Greggs’ årsrapport58:

”The risk – The significant levels of property, plant and equipment held by the Group including assets

in over 1,600 shops means that there are many separate cash generating units (i.e. ‘shops’) that

independently expose the Group to a risk that the value of property, plant and equipment balances

may not be recoverable in full through either future trade or recoverable value on disposal. In

addition, following the £4m impairment charge in 2013 and the decision announced in the current

year to close the in-store bakeries, countered by a significant improvement in the performance of the

Group in 2014, there is also an increased risk of further impairments in some shops whilst previous

impairments possibly should be reversed in other shops. This includes the risk that for obsolete assets,

e.g. land and buildings which are surplus to requirements, the assumptions over the recoverable

amount may have changed over time as intentions change and more information is available.

Determining the level of impairment and any reversal of impairment involves forecasting and

discounting future cash flows and estimation of recoverable amounts which are inherently

uncertain”.

Efter at risikoen er beskrevet, kommer der en beskrivelse af reaktionen på risikoen:

”Our response - Our audit procedures included, amongst others, considering the impairment risk

associated with the following different types of asset: In respect of the shops which continue to trade

58 Gregg’ årsrapport 2014 side 65
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we critically assessed and challenged the Group’s impairment model. This included consideration of

the discounted cash flow forecasts on a shop by shop basis and whether these support the carrying

value of the relevant assets as well as if this indicates a reversal of a past impairment is needed. We

assessed the cash flow forecasts against the historical performance of those shops and against the

Group’s budgets. We assessed the appropriateness of the discount rate including benchmarking it

against other national retailers. We performed a sensitivity analysis of both discount rates and

forecast cash flows and considered the resulting impact on the impairment charge. In respect of

specific impairments of plant and equipment, we critically assessed the Group’s identification of

assets that were obsolete and critically assessed whether such assets have any recoverable value or

possible further use by the business using our knowledge of the Group and historical experience. In

respect of owned land and buildings which have been identified as surplus to requirements and which

are not being traded from, we considered whether the carrying value of the land and buildings was

appropriate with reference to market indicators such as external third party valuations and purchase

offers received. This included consideration as to whether assets were impaired or whether previously

booked impairments should be reversed. We have also considered the adequacy of the Group’s

disclosures about the degree of estimation involved in determining the amount of impairment and

the sensitivity to key assumptions involved”.

Beskrivelsen af risikoen starter med at give regnskabslæseren et godt indtryk af, hvilke værdier det drejer sig

om, og hvor i  årsrapporten. Det er tidligere fastslået, at hvor det er muligt, bør der komme værdier med i

risikoen, og dette gælder i særlig grad ved risikoen omkring værdiforringelse af aktiver. Dernæst kommer der

en meget specifik beskrivelse af, hvilke risici man har identificeret i koncernen, og hvordan de kan påvirke

regnskabet. Reaktionerne på risiciene er meget konkrete i henhold til de udførte revisionshandlinger, og her

er det værd at lægge mærke til den tilpasning der er foretaget, så handlinger er konkrete på virksomheden,

og det er disse, der beskrives.
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3.2.3.3.2 Værdiforringelse af goodwill

Til beskrivelsen af værdiforringelse af goodwill fremhæves PwC’s revisionserklæring på Pearson’s årsrapport:

”Area of focus - At year end the Group has £5,030m of goodwill and £1,280m of other intangible

assets  including software, acquired customer lists, contracts and relationships, acquired trademarks

and brands and acquired publishing rights. The carrying values of goodwill and intangible assets are

contingent on future cash flows and there is risk that, if these cash flows do not meet the Group’s

expectations, the assets might be impaired. The impairment reviews performed by management

contain a number of significant judgements and estimates including cash generating unit (CGU)

identification, revenue growth, profit margins and discount rate. As part of the Group restructuring

during the year, management identified a new set of aggregated CGUs and reallocated goodwill

accordingly. These changes included a new North America aggregated CGU and the disaggregation

of the Growth segment into its main constituent countries (refer to note 11 for details). For the larger

aggregated CGUs management’s model identified significant headroom. In respect of the India CGU

management recorded an impairment charge of £77m”59.

Efter at risikoen er beskrevet, kommer der en beskrivelse af reaktionen på risikoen:

“How our audit addressed the area of focus - We evaluated and challenged management’s

identification and aggregation of CGUs in light of the new group structure and tested the allocation

of goodwill to these aggregated CGUs. In our view management’s decision to disaggregate the

Growth segment into its main constituent countries appropriately reflects the relative independence

of these operations. For the aggregated CGUs in North America and Core markets, management

demonstrated reasonable bases for the aggregations, reflecting their relatively high levels of

integration and synergies. We tested the mathematical integrity of the forecasts and carrying values

in management’s impairment model. We obtained board approved cash flow forecasts to agree them

to management’s impairment analysis and challenged key judgements and estimates within them.

We assessed the discount rates applied to each aggregated CGU by comparison to third-party data

and to the Group’s cost of capital and relevant risk factors. We compared short and long-term

growth rates, including cash conversion, to historical trends and expectations. We also considered the

accuracy of prior period forecasts. We performed sensitivity analyses around these key assumptions

59 Pearsons årsrapport 2014, side 116
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to ascertain the extent of change either individually or collectively that would indicate impairment.

We considered the likelihood of such a movement and the adequacy of the disclosures made

regarding the assumptions and sensitivities. For CGUs where headroom was limited we assessed

management’s sensitivity disclosures to check these were appropriate. We checked for additional

impairment triggers by reading board minutes, holding regular discussions with Group and local

management, and examining the performance of recently acquired businesses to identify

underperforming operations. We did not identify any further impairment”.

Beskrivelsen af risikoen er her meget lig beskrivelsen i foregående eksempel med værdiforringelse af aktiver.

Beskrivelsen af reaktionerne er igen meget specifik på virksomheden, men også en beskrivelse af modeller til

beregning af goodwill, testet for korrekte beregninger mv. Det er altså både en beskrivelse af specifikke

forhold  på  virksomheden,  men  også  af  de  handlinger  som  normalt  foretages,  når  goodwill  er  væsentlig  i

revisionsplanlægningen.

3.2.3.3.3 Udskudt skat og skatteaktiver

Til beskrivelsen af udskudt skat og skatteaktiver fremhæves EY’s revisionserklæring på Intercontinental Hotel

Group’s årsrapport60:

“Area of focus - Recognition of deferred tax assets relating to losses. We focused on this area due to:

the judgement and estimates required to determine the level of future taxable profits that support

recognition; and the size of the recognised and unrecognised deferred tax assets relating to losses at

the balance sheet date, $154m and $256m, respectively”.

Efter at risikoen er beskrevet, kommer der en beskrivelse af reaktionen på risikoen:

“How our audit addressed the area of focus - We challenged and applied professional skepticism to

management’s rationale for the re-assessment of forecast models and considered the

appropriateness of management’s assumptions and estimates in relation to the likelihood of

generating suitable future profits to support the recognition of deferred  tax assets. We evaluated the

historical accuracy of forecasting and the integrity of the forecast models and as a result of these

60 Intercontinental Hotel Group’s årsrapport 2014, side 97
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procedures, we formed our own view on the Group’s capacity to obtain effective relief for tax losses

and other assets over the forecast period. In particular, we considered the interaction between the

recognition of tax losses in the UK and overseas jurisdictions to ensure consistency, since these are

both impacted by the application of the UK controlled foreign company legislation”.

Risikoen ved skat hører her under det, der kaldes skøn. Revisionen har altså lagt særlig vægt herpå, og igen

kan  man  læse,  hvor  meget  værdierne  udgør,  og  hvad  den  potentielle  risiko  er  for  selskabet.

Regnskabslæserne får også et godt indtryk af, at revisor har kontrolleret de forudsætninger, ledelsen har lagt

til  grund,  men altså  ikke kan være sikre  på,  at  de opfyldes,  hvorfor  der  er  denne usikkerhed.  Der  er  dog i

denne risiko  et  mere standardiseret  sprog end i  nogle  af  de andre risici.  Ifølge  FRC er  fordelingen mellem

risici, der er beskrevet i generelle vendinger og helt virksomhedsspecifikke risici ca. 60/40 i de undersøgte

risici61.  Når man kigger på fordelingen, er KPMG dog helt fremme med 89 %, der er virksomhedsspecifikke,

mens Deloitte, EY og PwC’s fordeling er ca. 50/50.

3.2.3.4 Delkonklusion på erfaringer fra England

Som omtalt har der været rigtigt mange gode erfaringer fra England, men der er dog også fundet forhold,

der kan forbedres. I England er der ikke nogen årsrapporter, som ikke indeholder risici, men ca. 40 % af alle

beskrevne forhold har en antydning af at være standardiseret. Dette ønsker FRC som udgangspunkt en

minimering  af,  og  her  viser  KPMG  vejen,  med  kun  at  have  11  %  af  alle  beskrevne  forhold,  som  er

standardiseret.

Forhold der skal beskrives i revisionspåtegningen, skal altså være relevante på virksomheden og beskrives på

en  let  tilgængelig  måde,  som  vist  i  de  gennemgåede  eksempler.  Det  er  særligt  positivt,  når

revisionspåtegningen har referencer til andre steder i årsrapporten, og har konkrete benævnelser af risikoen,

som fx hvilken værdi der kan påvirkes mv. Længden på beskrivelserne af forholdene varierer, men det ses, at

det kun er de essentielle forhold omkring risikoen, der medtages og de stærkeste revisionshandlinger herpå.

61 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 23
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Opbygningen i forholdene er forskellig, men især KPMG’s opbygning giver en logisk og simpel gennemgang af

forholdene med mulighed for at beskrive meget eller lidt. Her er skemaopbygningen som benyttes af andre

selskaber, lidt mere bundet, hvis fx længden på risikoen og reaktionen ikke matcher, som det ses i eksemplet

med goodwill.

Der er altså mange forhold, der har indflydelse på kommunikationen af centrale forhold ved revisionen. I

England er der givet flere forskellige bud på, hvordan en erklæring skal opbygges omkring kommunikationen

heraf. Det altoverskyggende at tage med er dog, at de bedste erklæringer er virksomhedsspecifikke og

skrevet i et simpelt sprog, således at alle regnskabsbrugere kan få nyttig viden fra erklæringen.

3.2.4 Danske interessenters input62

For at kunne anvende de engelske erfaringer på implementeringen af kommunikation af de centrale forhold i

revisors påtegning i Danmark vil det danske marked blive undersøgt herfor. Regnskabsbrugere og fagmænd

vil inddrages til dette.

Til brug for analysen af det danske markeds holdninger til implementeringen af ISA 701 og forordningen er

regnskabsbrugere i form af investorer forespurgt hertil samtidig med et medlem af bestyrelsen i Saxo bank.

Derudover er repræsentanter fra revisionshusene EY og Deloitte, samt REVU’s formand og repræsentanter

fra Erhvervsstyrelsen forespurgt, således både forfatter, modtager og andre af indflydelse på påtegningen

inddrages.

Disse respondenters holdninger, sammenholdt med engelske erfaringer og krav, muliggør udledningen af en

best practice for den fremtidige revisionspåtegning med udgangspunkt i input fra alle årsrapportens

interessenter.

62 Der  henvises  til  afsnit  3.2.4.1  for  resume  af  de  foretagne  interviews  og  oversigt  over  respondenter  samt
kompetencer.
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Indledningsvis følger en kort beskrivelse af hver respondent med fokus på, hvilken værdi de har tilføjet

afhandlingen. Dernæst følger et samlet resume af nogle af de hovedpunkter, som interviewene gav.

3.2.4.1 Resume af respondenter

3.2.4.1.1 Underskrivende revisorer

Til at repræsentere de underskrivende revisorer, er revisorer fra Deloitte samt EY interviewet.

Martin Faaborg er repræsentant for Deloitte med 20 års erfaring og nuværende partner, hvor han bl.a. har

beskæftiget sig med revision af store virksomheder. Derudover har Martin arbejdet med IFRS hos IAASB hvor

han har været med til at udvikle nye regnskabsstandarder, herunder især førstegangsanvendelse af IFRS.

Sideløbende hermed er Martin IFRS styregruppeformand i Deloitte. Martin har blandt andet arbejdet med

standarden i forbindelse med hans udvalgspost, herunder hvad den kommer til at betyde rent

lovgivningsmæssigt  i  Danmark,  og  hvilke  erfaringer  der  har  været  i  England.  Martin  har  haft  dialoger  med

revisionsudvalg i børsnoterede selskaber, om at standarden kommer, og hvad den kommer til at betyde.

Henrik Nørgaard er repræsentant for EY med over 30 års revisionserfaring og samtidig fungerende som leder

af faglig afdeling med indflydelse på EY Danmarks proces med kommunikering af centrale forhold ved

revisionen. Henrik er medlem af FSR’s revisionsteknisk udvalg på 15. år og har beskæftiget sig med revision

og særlige erklæringsområder.

Henrik har arbejdet med ISA 701 i REVU og derigennem været med til at godkende oversættelserne af den.

Ligeledes har Henrik afholdt kurser i standarden og arbejdet med standarden internt i EY, med fx hvordan

centrale forhold kan beskrives i påtegningen.

Key points fra interviews:

EY reagerer som udgangspunkt forbeholdende på ISA 701, da EY pointerer, at der kun er et begrænset antal

børsnoterede selskaber i Danmark, hvorfor den internationale tendens (i England og Holland) ikke
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nødvendigvis vil passe de danske børsnoterede selskaber. Derudover er det ikke EY’s opfattelse, at den

øgede kommunikation af revisors arbejde i  årsrapporten vil  gavne revisors rolle og værdien af regnskabet i

særlig grad. Deloitte har taget en noget anderledes tilgang her. Deloitte mener nemlig, at såfremt revisor

kommunikerer i en detaljeret grad, hvilke væsentlige forhold revisor har identificeret i årsrapporten, samt

hvorledes revisor har afdækket disse, vil skabe en værdi, som positivt vil;

· Vise, at revision skaber værdi ved at kommunikere revisors arbejde og dermed kunne indgå som et

konkurrenceparameter

· Mindske forventningskløften ved at synliggøre revisors arbejde og resultater

3.2.4.1.2 Bestyrelsesmedlem (revisionsudvalg)

Thomas Plenborg er repræsentant for revisionsudvalgsmedlemmer. Thomas er professor på CBS på institut

for  Regnskab  og  revision.  Thomas  er  bestyrelsesmedlem  i  4  virksomheder;  Saxo  bank,  Covi,  DSV  og

Rosemunde (formand). I disse virksomheder sidder han som revisionsudvalgsformand i Saxo bank og DSV.

Thomas er ikke blevet præsenteret for ISA 701 endnu.

Bestyrelsen forholder sig skeptisk til den nye erklæringsform. Dette kan medføre udfordringer både i forhold

til  konflikter  mellem  klient  og  revisor  med  hvilke  forhold  revisor  bør  medtage,  men  også  hvordan  de

beskrives.  Derfor  er  det  en  god  ide  fra  revisors  side  både  at  starte  processen  tidlig,  så  medlemmer  af

revisionsudvalgene bliver opmærksomme herpå og få formuleret erklæringer, der kan være med til  at vise

både regnskabsbrugere og bestyrelse, hvilken værdi revisionen skaber.

Key points fra interview:

· Er skepsis over for værdien den kommer til at bibringe regnskabsbrugeren.

· Påpasselig med om beskrivelser kan skade virksomheden.

· Hvis revisor skal mindske forventningskløften, mener Thomas ikke, at det er virksomhederne, der

skal tynges heraf.
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3.2.4.1.3 Investorer

Klaus Struwe er cand.polit. og repræsentant for de mindre og større aktionærer. Klaus har erfaring i Dansk

Industri, i ISS som personlig assistent for koncernchef, direktør i en børsmæglerforening og uddannelseschef

i FSR. Klaus er medtaget i kraft af, at han er politisk konsulent for Dansk aktionærforening. I denne funktion

har han blandt andet arbejdet med relevant lovarbejde i DK og EU. Klaus har derfor kendskab til ISA 701.

Det er investorernes ønske, at revisor synliggør sine revisionsovervejelser i påtegningen i årsrapporterne,

hvorfor  indførelsen af  ISA 701 generelt  opfattes  positivt.  Dog er  det  væsentligt,  at  pointerer,  at  ”..jo  flere

sider  som  regnskabsbruger  skal  læse  desto  mere  sandsynlighed  er  der  for,  at  man  overser  det  vigtigste  i

årsrapporten”. Derfor er det centralt, at der gives en klar, tydelig og uformel kommunikation i påtegningen,

således det for investor fremstår klart og tydeligt;

· Hvilke overvejelser revisor har haft i forbindelse med vurdering af væsentlige forhold i revisionen

· Hvorledes revisor har imødekommet disse risici

Key points fra interview:

· I praksis skal erklæringer ikke være generiske og uden relevant information.

· Må ikke være en ansvarsfraskrivelse fra revisor, skal være hjælp til investorer.

3.2.4.1.4 Offentlige myndigheder

Peter Krogslund og Allan Vestergaard er repræsentanter for Erhvervsstyrelsen (ERST) og revisortilsynet.

Peter er chefkonsulent i  ERST, hvor han har arbejdet i  20 år, heraf har de sidste 12-15 år især været med

fokus på revision. Peter var med til at behandle det første 8. direktiv om lovpligtig revision, og har været med

i forhandlinger om ændringen af direktivet. Derudover har han også været med på de indledende arbejder

omkring forordningen. Peter har derfor været meget involveret i den nye ændring af revisorloven, der

kommer som konsekvens af det nye direktiv mv.

Allan har været i ERST i 10 år, hvor han har fokuseret på revision, herunder revisortilsynet og undersøgelser.

Allan analyserer blandt andet de store revisionshuse arbejde herunder revisionserklæringer og kvaliteten
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heraf. Allan har derfor en ledende rolle i forbindelse med kontrol af de store revisionshuses implementering

af kommunikationen af centrale forhold ved revisionen. Peter og Allan har arbejdet meget med både udkast

og lovforberedende arbejder, hvorfor de er velkendt i standardens bestemmelser.

Key points fra interviews:

· Interesseret i at kommunikere, hvordan de forventer, at revisionshusene forholder sig til

beskrivelsen af centrale forhold ved revisionen. Det må ikke være generiske beskrivelser af

forholdene.

· Vejledning skal i højere grad være råd end egentlig standardtekster mv.

· Er mere interesseret i at se skarpe, præcise og forståelige formuleringer, der bringer værdi for

regnskabsbruger, end hvordan revisor udvælger disse.

· Må ikke påvirke andre dele af revisors arbejde (fx nedprioriterer nogle forhold, fordi man ikke ønsker

at kommunikere herom eller undlade modifikation i en påtegning).

· Opmærksom på at det er en modningsproces, hvor både markedet og myndigheder i samspil

kommer til løbende at definere rammerne for kommunikationen.

3.2.4.1.5 FSR (revisionsteknisk udvalg - REVU)

Jens Skovby er repræsentant for REVU, og samtidig været autoriseret revisor i 35 år. Som udøvende revisor

har han beskæftiget sig med store virksomheder, og fungeret som direktør i Revisorgruppen Danmark i

mange år, hvor han har beskæftiget sig med revision som fagmand. Jens har været i REVU i ca. 15 år og er i

dag formand. En del af dette arbejde har bestået i,  at Jens har repræsenteret REVU i Bruxelles i  ca. 15 år.

Jens har indgående kendskab til ISA 701, og udarbejdet oplæg til kurser for REVU mv.

Key points fra interview:

· Kommunikationen er en modningsproces, hvor revisorer bliver bedst klædt på via information og

praktiske eksempler fra andre årsrapporter, ikke standardtekster.
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3.2.4.2 Respondentens vurdering til fastlæggelse af forhold der skal kommunikeres

Som led i  øget  kommunikation af  revisors  overvejelser  i  forbindelse  med revisionen samt forslaget  om,  at

revisor skal præge kommunikationen i regnskaberne i større grad, har påvirket Deloittes nuancerede

kommunikation af protokollen allerede for regnskabsåret 2015. Denne nuancering består af en mere visuel

og illustreret fremvisning af identificeret risici og revisors reaktion samt resultater herpå, som af Deloitte for

2016 regnskabsåret vil blive anvendt som led i revisionspåtegningen.

Derudover  er  det  Deloittes  holdning,  at  ledelsens  beskrivelser  i  note  1  og  2  omkring  særlige  skøn  og

regnskabspraksis beskrives på et mere dybdegående niveau, således at overgangen fra kommunikationen

generelt i årsrapporten ikke er meget anderledes, end når kommunikationen herfor sker i påtegningen.

Det foreslås af Deloitte, at revisorer i Danmark i lighed med England gennemsnitligt beskriver 3-4 væsentlige

forhold ved revisionen, og konkluderer herpå på detaljeret niveau, således at opråbet om øget transparens

mellem revisor og regnskabsbruger imødekommes.

Investor, bestyrelsesmand og ERST mener alle, at forholdene kun skal være dem, der er særligt relevante, så

påtegningerne ikke bliver uoverskuelige og dermed ikke giver værdi.

De kommunikerede forhold  må derfor  forventes  at  udgøre de særligt  risikofyldte  og væsentlige  områder  i

revision, jf. EU forordningen, men samtidig skal disse nogle gange suppleres af andre særlige forhold, der har

haft væsentlig påvirkning på revisionen, jf. ISA 701. EU Forordningen vil sandsynligvis medføre en højere grad

af  standardisering  end  ISA  701  ville  i  forhold  til  hvilke  forhold,  der  medtages  i  revisors  erklæring.  Det  vil

derfor være muligt inde for de samme brancher at sammenligne, hvilke forhold der kommunikeres i andre

selskaber inden for samme branche med forbehold for virksomhedsspecifikke og særlige forhold. Derfor vil

der nok ske en proces, hvor interessenter sammenligner erklæringer på tværs af brancher, og derfor med

tiden vil modnes imod nogle generiske forhold. Dette er nødvendigt som følge af EU forordningen, men igen

er  det  vigtigt  at  være  opmærksom  på,  at  der  også  kan  være  andre  forhold,  der  i  højere  grad  vedrører

revisionen end virksomheden, som kan være væsentlig at kommunikere jf. ISA 701 – Kommunikationen må

aldrig ske på en generisk måde.
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3.2.4.3 Indholdet i kommunikationen

Det er generelt set respondenternes holdning, at den kommunikation, der fremadrettet skal gives i revisors

påtegning,  skal  være  brugbar  og  relevant  information  for  regnskabsbrugerne.  Derudover  lægges  der  fra

standardens side op til, at forholdene, der beskrives, er så virksomhedsspecifikke som muligt, hvorfor

branchespecifikke beskrivelser her ikke er tilstrækkelige, men beskrivelserne skal være

virksomhedsspecifikke.

Investorer og Erhvervsstyrelsen pointerede kraftigt at kommunikationen i erklæringerne skal give værdi, og

ikke må blive for uoverskuelig. Det er derfor revisors opgave at kunne beskrive forholdet, og hvorfor det er

medtaget, revisors reaktion og eventuelt andre væsentlige bemærkninger på en så kort, præcis og forståelig

måde som muligt.

3.2.4.3.1 Beskrivelse af forholdet og hvorfor det er medtaget

I  beskrivelsen  af  de  enkelte  centrale  forhold  skal  der  indgå,  hvorfor  revisor  har  anset  forholdet  som

væsentligt63,  og  hvad  forholdet  består  af64. Denne indledende beskrivelse skal give regnskabsbrugeren en

fornemmelse af, hvorfor revisor har valgt netop dette forhold, og hvilken betydning forholdet har haft på

revisors revision af selskabet. Beskrivelsen er en væsentlig del af revisors beskrivelse, og bør derfor fylde

tilsvarende meget. Især denne beskrivelse var investor og bestyrelse meget opmærksom på, idet denne kan

skabe en betydelig værdi for regnskabsbrugeren, men samtidig og så kan være et sted, hvor revisor skal være

påpasselig med sine ord i forhold til, hvordan selskabet præsenteres.

3.2.4.3.2 Revisors reaktion

Revisors reaktion skal beskrives65,  hvilket  som  oftest  vil  være  en  beskrivelse  af  de  mest  væsentlige

handlinger,  som  revisor  har  foretaget.  Dette  vil  ofte  være  de  handlinger,  revisor  har  foretaget  sig  med

henblik  på  at  opnå  sine  nøglebeviser  i  revisionen.  Beskrivelsen  af  revisors  reaktion  må  aldrig  blive  en

ansvarsfraskrivelse66, hvorfor det ikke vurderes, at revisor fx kan nævne navnet på en advokat, hvis udtalelse

man har lagt til grund for eventualoplysninger i forbindelse med en retssag. Regnskabsbrugeren kan hurtigt

63 Jf. ISA 701, punkt 13, a
64 EU  forordningen,  artikel  10  punkt  C,  i  (en beskrivelse af de vigtigste vurderede risici for væsentlig fejlinformation,
herunder vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af svig)
65 Reaktionen skal beskrives både som en konsekvens af ISA 701 punkt 13b og EU forordningens artikel 10 punkt C,ii.
66 ISA 701 punkt 12.
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få den opfattelse, at advokaten står på mål for estimatet/indregningen af en hensat/eventualforpligtelse, og

dette  må  ikke  ske.  Revisor  skal  derimod  beskrive  arbejdsgangen  med,  at  advokatbrev  er  indhentet  og

vurderet af revisor i henhold til de af ledelsens indarbejdede skøn. Som yderligere kommentar kan revisor

tilknytte oplysninger omkring, hvilke resultater handlingen gav, men dette er dog ikke nødvendigt.

Regnskabsbrugeren må dog aldrig efterlades med en opfattelse af, at et forhold ikke er færdigbehandlet af

revisor,  hvorfor  en  naturlig  kommentar  kan  være,  at  der  fx  ikke  var  væsentlige  afvigelser  på  revisors

stikprøver på omsætningen eller lignende.

Erhvervsstyrelsen vil her fokusere på, at det der er sket i revisionen, også er det som bliver kommunikeret ud

til regnskabsbrugerne. Dermed bør revisor altid kommunikere de væsentlige handlinger ud som tidligere

beskrevet, også selvom ledelsen måske har en anden holdning til noget af kommunikationen.

3.2.4.4 Andre bemærkninger

Det er Deloittes vurdering, at revisionsbranchen er presset rent stand- og lovmæssigt (ISA 701 og det nye EU

direktiv)  til  at  indgå  i  en  modningsproces  af  kommunikation  mellem  revisor  og  regnskabsbrugere,  og  at

revisorer bør imødekomme denne proces så hurtigt som muligt, således at der allerede for påtegningen på

2015 årsregnskabet tages stilling til, hvorledes den nye påtegning ville se ud. Derudover vil et samspil mellem

”Audit  Committees”  (herefter  benævnt  som  AC)  og  revisor  gavne  værdien  af  regnskabet  og  sikre,  at

transparentheden øges, uden at de sker afsløringer.

Det pointeres desuden af Deloitte, at der rent lovgivningsmæssigt i Danmark sker et tvist mellem revisors og

ledelsens rapporteringskrav ved indførelsen af denne standard. Dette forklares ved, at man i England har et

krav  til  AC’  om  at  rapportere  til  revisionen,  men  i  Danmark  er  det  alene  revisionen,  der  har

rapporteringskrav. Ved indførelsen af denne ISA, som omhandler øget krav til revisors kommunikation, bør

der derfor selskabsretligt ligeledes stilles yderligere krav til AC. Det vil give mere mening for AC’s, såfremt de

ligeledes  retsmæssigt  var  nødsaget  til  at  rapportere  i  forlængelse  af  revisors  krav  herom.  Ligeså  vil

forståelsen for revisors kommunikation bakkes op heraf. Her kan beskrivelse i årsrapportens note 2 dog i

stedet komme i spil, således man fra ledelsens side også er proaktiv og informationsgivende.
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Desuden  tages  der  af  Deloitte  særligt  godt  imod  revisors  mulighed  for  selv  at  præge  påtegningen.  Dette

skaber innovation og nytænkning, og vil få påtegningens hidtil formelle og faglige sprog ned på et niveau, der

for alle regnskabsbrugere er nemmere at forstå og relatere til.

Derudover er det centralt for forståelsen af kommunikationen af de væsentligste forhold, at revisor i

kommunikationen drager sine egne konklusioner og ikke er ansvarsfraskrivende, fx ved henvisning til 3.

parter.

3.2.5 Delkonklusion

Revisors beskrivelse af centrale forhold ved revisionen er både reguleret af EU forordningen samt ISA 701.

EU forordningen gør, at revisor som udgangspunkt skal medtage alle forhold, hvor der er identificeret en

særlig risiko for væsentlig fejl. ISA 701’s definition går i højere grad på, at revisor skal tage stilling til hvilke

forhold, der har haft væsentlig indvirkning på revisionen. Dette vil som oftest også være de forhold, der er

defineret i EU forordningen, men kan også indebære andre forhold som fx særlige begivenheder eller

transaktioner. Kommunikationen af de identificerede forhold skal være præcis, forståelig og relevant. Dette

medfører, at beskrivelser skal være virksomhedsspecifikke og ikke må bære præg af generiske formuleringer.

England har førtidsimplementeret kommunikationen af væsentlige forhold ved revisionen, og har

derigennem draget erfaringer som også kan anvendes i Danmark. Især opfølgningen fra FRC på

erklæringerne er af stor nytte. I denne rapport kommer der både anbefalinger og eksempler på, hvordan

gode beskrivelser kan formuleres, og hvilke forhold investorerne går op i. Disse forhold er blandt andet;

Flytning af generiske beskrivelser af omfanget af en revision til en hjemmeside, Bedre præsentation af

revisionserklæringer gennem brug af diagrammer og grafer, At revisors erklæring indeholder en stor grad af

kontinuitet  og  forklaringer  af  ændringer  fra  en  periode  til  en  anden  –  resten  kan  læses  i  afsnit  2.2.2.  I

analysen  af  erfaringerne  er  der  især  taget  fat  i  praktiske  eksempler  for,  at  brugeren  af  afhandlingen  kan

danne sig et overblik over, hvordan den gode erklæring ser ud, og hvordan en erklæring ikke bør se ud. Dette

er  ment  som  inspiration  til,  hvordan  revisors  tankegang  skal  være,  når  man  skal  til  at  beskrive  forhold

omkring de enkelte revisioner.
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Gennem interviews med interessenter om revisors erklæring, er det sikret, at erfaringer fra England også i

høj grad er den vej, som interessenter vil kigge, når de skal til at behandle deres første erklæringer. Mange af

de forhold, som er beskrevet i England, er også forhold, som de danske interessenter vil fokusere på. Den

største forskel er umiddelbart, at de danske børsnoterede virksomheder hovedsageligt vil bestå af mindre

virksomheder i forhold til den engelske børs. Tendensen i England var, at for de største virksomheder var

erklæringerne meget virksomhedsspecifikke, mens at de mindre virksomheder havde beskrivelser, der i

højere grad bestod af generiske beskrivelser. Regnskabsbrugere og Erhvervsstyrelsen (herefter benævnt

ERST) frygter denne tendens, da dette ikke anses for at bringe nogen værdi for regnskabsbrugeren. Derfor

bliver fokus også især på hvordan beskrivelserne af de centrale forhold kommer til at tage sig ud. Revisor kan

imødekomme dette ved ikke at benytte sig af skabelontekster, men derimod blive informeret og se andre

gode tekster for derefter at kunne formulere hver beskrivelse så specifikt som muligt.

Revisorerne er opmærksomme på, at beskrivelserne skal være virksomhedsspecifikke, men forventer dog

også en grad af harmonisering inde for brancher og generelt i beskrivelser. Dette kan potentielt være med til

at hæve niveauet på beskrivelserne, men også hive tekster i retning af mere generiske beskrivelser.

Som en konklusion på forholdene og de overvejelser, der er gennemgået i analysen, og beskrivelsen vil et

værktøj til revisor ikke være skabelontekster. Nærværende afhandling søger derfor at give revisorer

information  i  form  af  et  bud  på  en  dansk  beskrivelse  af  centrale  forhold  ved  revisionen  (afsnit  4.1)  og  et

værktøj  til  brug  for  at  udforme  en  god  beskrivelse  af  centrale  forhold  ved  revisionen.  Dette  værktøj

udformes  i  form  af  en  guide  til  revisor,  som  kan  gennemgås  ved  alle  beskrivelser,  således  at  man  kan

konstatere, om ens beskrivelser overholder relevante standarder, men også om hvorvidt beskrivelserne efter

interessenternes mening er gode eller blot tilstrækkelige til at opfylde lovgivningen. Guiden (afsnit 0) tager

udgangspunkt i informationen fra afsnit 3.2, men også de senere afsnit i analysen, hvor afhandlingen

behandler undtagelser til standardforholdene (afsnit 0).
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3.3  Undtagelser til kommunikation af centrale forhold ved revisionen

3.3.1 Centrale forhold ved revisionen, der er oplyst andre steder i revisors erklæring

Som nævnt i ISA 701 punkt 15 skal ”Et forhold, der giver anledning til en konklusion med modifikationer i

overensstemmelse med ISA 705 (ajourført), eller en væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller

forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med

ISA 570 (ajourført), er som følge af deres art centrale forhold ved revisionen. Sådanne forhold skal imidlertid

ikke  medtages  i  afsnittet  ”Centrale  forhold  ved  revisionen”  i  revisors  erklæring,  og  kravene  i  afsnit  13-14

finder ikke anvendelse. Revisor skal i stedet for:

· rapportere om disse (dette) forhold i overensstemmelse med de(n) relevante ISA, og

· medtage en henvisning i afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen” til afsnittet ”Grundlag for

konklusion med forbehold” eller ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller afsnittet ”Væsentlig

usikkerhed vedrørende fortsat drift” (jf. afsnit A6-A7).”

Dette medfører altså, at hvis forhold beskrives andre steder, skal revisor ikke lave sin sædvanlige beskrivelse

under  afsnittet  i  ”Centrale  forhold  ved revisionen”,  men i  stedet  medtage en overskrift  og  blot  referer  til,

hvor forholdet ellers er medtaget. Forholdet skal ikke længere beskrives i overensstemmelse med ISA 701,

men skal beskrives i henhold til relevant standard, alt afhængig af hvad forholdet er.

Ved  situationer  som  ovennævnte,  vil  det  som  oftest  kun  være  det  ene  afsnit,  der  skal  udelades,  hvorfor

andre centrale forhold ved revisionen stadig som udgangspunkt skal medtages. Der kan dog være enkelte

situationer, hvor revisor vurderer, at betydningen af forholdet for den afkræftende konklusion er så alvorlig,

at  de  andre  forhold  ikke  skal  medtages,  fordi  revisor  kun  anser  dette  forhold  som  værende  det  mest

centrale. I henhold til EU forordningen vil dette som oftest dog ikke være tilfældet, hvorfor beskrivelserne

stadig skal finde sted.

Revisor skal være særlig opmærksom på, at beskrivelserne af andre centrale forhold end dem, der har givet

anledning til modifikationer, ikke giver regnskabsbrugeren anledning til at tro, at regnskabet er mere

troværdigt, end hvad andre dele af revisors erklæring giver udtryk for. Derfor er det vigtigt, at revisor altid

holder  sig  for  øje,  at  beskrivelserne skal  tjene som information og hjælp til  regnskabsbrugerne med deres
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forståelse af regnskabet og revisionen, og revisor derfor ikke giver anledning til forvirring ved at prøve enten

at lave ansvarsfraskrivelse eller modstridende beskrivelser i sin erklæring.

3.3.2 Hvordan skal CFVR så lyde?

Beskrivelsen af centrale forhold skal foretages, som hvis konklusionen havde været uden modifikationer, dog

med en særlig opmærksomhed rettet mod forholdene benævnt i tidligere afsnit.

3.3.3 Centrale forhold ved revisionen der ikke må oplyses

Som nævnt i ISA 701, pkt. 14, skal revisor beskrive hvert centralt forhold ved revisionen i revisors erklæring

medmindre (jf. afsnit A53-A56):

a) lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning om forholdet, eller (jf. afsnit A52)

b) revisor i yderst sjældne tilfælde fastlægger, at forholdet ikke skal kommunikeres i revisors erklæring,

fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne forventes at veje tungere end den

offentlige interesses fordele af en sådan kommunikation. Dette gælder ikke, hvis virksomheden har

offentliggjort oplysninger om forholdet”.

Dette medfører altså, at revisor kan møde forskellige forhold, der gør, at revisor ikke skal beskrive forholdet,

som man ellers  ville.  Revisor  skal  i  høj  grad søge at  forstå  forholdet  blandt  andet  gennem kommunikation

med ledelsen. Det er en individuel vurdering, der skal foretages, om hvorvidt forholdene for ikke at beskrive

et forhold er til stede. Vurderingerne skal bero på, om ledelsens vurdering af ikke at offentliggøre forholdet

er  fornuftigt  og  ikke  blot  en  handling,  der  er  foretaget  for  at  prøve  at  skjule  ting  fra  myndigheder  eller

aktionærer.

Hvis der er forhold, der ikke må oplyses, har dette ikke påvirkning på andre dele af beskrivelserne. Derfor er

disse vurderinger kun på specifikke forhold.
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3.3.4 Ingen centrale forhold ved revisionen

ISA 701 efterlader mulighed for, at revisor kan komme frem til, at der ikke er centrale forhold ved revisionen,

som  skal  beskrives,  enten  som  af  at  revisor  ikke  har  fastslået  nogen  centrale  forhold,  eller  at  de  eneste

centrale  forhold,  der  er  fastslået,  enten  ikke  må  oplyses  eller  omtales  andre  steder  i  revisors  erklæring.  I

disse tilfælde skal revisor blot medtage en udtalelse om dette i afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen”.

Som  følge  af  at  man  skal  beskrive  alle  forhold,  der  er  særlig  risiko  for  at  indeholde  væsentlige  fejl,  jf.  EU

forordningen, vil revisor dog som udgangspunkt aldrig kunne fastslå, at der ikke er nogen centrale forhold

ved  revisionen.  Derfor  er  det  kun  i  ekstremt  sjældne  tilfælde,  at  der  i  praksis  ikke  skal  medtages  nogle

forhold under afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen”.

3.3.5 Delkonklusion

Der  er  altså  tilfælde,  hvor  revisor  kan  komme  i  situationer,  der  kræver,  at  den  gængse  praksis  ikke  skal

følges. Dette kan blandt andet omfatte forhold, der er oplyst andre steder i erklæringen eller forhold, der

måske kræves skjult af hensyn til, at disse kan skade virksomheden. Når dette er tilfældet, skal revisor ind og

foretage  tilpasninger  i  erklæringen,  men  dette  forventes  i  praksis  kun  at  forekomme  i  ekstremt  sjældne

tilfælde, og er altså derfor umuligt at undersøge nærmere uden en specifik case.
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3.4  Revisors guideline til kommunikation af centrale forhold ved revisionen

Som nævnt tidligere nævnt kan alle informationerne koges sammen i en guide til revisor, der kan benyttes til

at kontrollere, om ens beskrivelser lever op til krav og andre relevante holdninger. Guiden er i sin korte form

vedlagt i bilag 3. Grunden til de enkelte punkter, som er medtaget, vil blive gennemgået i følgende afsnit.

3.4.1 Udvælgelse af centrale forhold

3.4.1.1 EU Forordningen

3.4.1.1.1 Forhold med særlig risiko for væsentlige fejl

Områder med betydelige risici, betydelige vurderinger og betydelige begivenheder67 vil som oftest af revisor

være  identificeret  som  områder  med  særlig  risiko  for  væsentlige  fejl.  Dermed  bliver  en  del  af  ISA  701’s

ordlyd dækket af EU forordningens definition, hvor det netop er ”de vigtigste vurderede risici for væsentlig

fejlinformation, herunder vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af svig”. Revisor skal

dermed kommunikere disse risici, såfremt det er risici, der er relevante for den enkelte virksomhed. Revisor

skal dermed ikke rapportere risici, som er foruddefineret som værende særligt risikofyldte som fx omsætning

eller ledelsens tilsidesættelse af kontroller, medmindre de selvfølgelig er særligt relevante for virksomheden.

3.4.1.2 ISA 701 – yderligere krav

3.4.1.2.1 Andre forhold, der har været en betydelig del af revisionen

Som følge af at der er lidt forskellige definitioner, i hvilke forhold der skal medtages i revisors erklæring i EU

forordningen og ISA 701, vil der ved anvendelsen af ISA 701 kunne tilkomme lidt andre revisionsforhold, der

skal kommunikeres, end hvad man har defineret i henhold til EU forordningen. Forhold, der har haft

betydelig indflydelse på revisionsprocessen, skal medtages jf. ISA 701. Til brug for identifikationen er det i ISA

701 foreslået, at man støtter sig op af kommunikationen med ledelsen, da det ofte er en indikation på, hvilke

forhold der har været mest omfangsrige for revisor. Den særlige forskel til  EU forordningen er dermed, at

forholdene, der skal udvælges, jf.  ISA, er de forhold, som har taget mest af revisors tid og indsats. Der kan

dermed være forhold i en revision, som måske ikke er identificeret som et forhold, hvor der er særlig risiko

for  væsentlig  fejlinformation,  men  som  af  andre  årssager  har  optaget  hoveddelene  af  revisors

67 ISA 701’s kriterier for udvælgelse af forhold der skal kommunikeres i revisors erklæring.
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arbejdsindsats.  I  disse  tilfælde  skal  disse  forhold  medtages  med  reference  til  ISA  701,  selvom  det  i  EU

forordningen ikke er krævet.

3.4.1.2.2 Forhold skal vedrører indeværende periode

Det er kun forhold, der har påvirkning på indeværende periode, der skal omtales, jf. afsnit 2.1.7.2. Dette er

uagtet, at konklusionen i erklæringen henviser til flere perioder.

3.4.2 Beskrivelse af centrale forhold

3.4.2.1 Krav

3.4.2.1.1 Overskrift og placering

Overskriften til afsnittet omkring beskrivelse af de centrale forhold ved revisionen skal være ”Centrale

forhold ved revisionen”. Afsnittet skal placeres efter afsnittet ”Grundlag for konklusionen” jf. ISA 701,

Eksempel 2 på påtegning.

3.4.2.1.2 Indledning

I indledningen af beskrivelsen skal anføres, at (jf. afsnit 2.1.7.3):

· de  centrale  forhold  ved  revisionen  er  de  forhold,  der  efter  revisors  faglige  vurdering  var  mest

betydelige ved revisionen af regnskabet og

· disse forhold blev behandlet som en del af revisionen af regnskabet som helhed og ved

udformningen af revisors konklusion derpå, og at revisor ikke afgiver nogen særskilt konklusion om

disse forhold.

3.4.2.1.3 Referencer til regnskabet

Hver beskrivelse af forholdene skal indeholde referencer til de steder i regnskabet, hvor forholdet er

beskrevet. Hvis ikke forholdet er beskrevet andre steder, er afsnittet ikke relevant, og skal derfor ikke

medtages.
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3.4.2.1.4 Beskrivelse af, hvorfor forhold er udvalgt

Selve beskrivelsen skal indledes med en kort redegørelse af de overvejelser, der har haft væsentlig betydning

for revisors udvælgelse af netop det forhold som et af de mest centrale forhold. Denne beskrivelse skal have

relevans for regnskabsbrugeren og være med til at give regnskabsbrugeren en bedre forståelse af revisionen

og revisors vurderinger68. Beskrivelsen skal gerne indeholde virksomhedsspecifikke aspekter frem for

branche eller helt generelle aspekter for at sikre relevansen i beskrivelsen69. I henhold til EU forordningen

skal revisor give de vigtigste bemærkninger med hensyn til risiciene, når det er relevant. Dette vurderes, at

kunne indeholdes i ISA 701’s bestemmelser.

3.4.2.1.5 Beskrivelse af revisors reaktion

I henhold til EU forordningen skal revisor give et resume af revisors reaktion på den identificerede risiko.

Dette er også i tråd med ISA 701, hvor ordlyden er ”den måde, hvorpå forholdet blev behandlet ved

revisionen”. Graden af detaljer er en professionel vurdering, men generelt skal revisor overveje, at

beskrivelsen er så virksomhedsspecifik som muligt, samtidig med at man ikke prøver at fraskrive sig ansvar.

Derfor bør navne på fx specifikke advokater ikke indgå i beskrivelsen.

3.4.2.1.6 Forholdet skal være afsluttet

Regnskabsbrugeren må efterlades med en fornemmelse af, at forholdet ikke er behandlet færdigt af revisor.

Så selvom revisor ikke skal lave konklusioner under alle beskrivelser, skal revisor alligevel sikre, at

beskrivelsen giver udtryk for, at revisionen har afdækket risikoen til et acceptabelt niveau.

3.4.2.1.7 Virksomhedsspecifik

Beskrivelsen af de centrale forhold skal være en beskrivelse, der tager udgangspunkt i den enkelte

virksomhed. Beskrivelsen skal ikke bestå af generiske sætninger, men derimod inddrage

virksomhedsspecifikke forhold. Dette kan være ved at beskrive forhold eller begivenheder, der har haft

påvirkning på de centrale forhold ved revisionen, eller ved kvantitative beskrivelser af omfanget af forholdet

mv. Dog kan beskrivelserne godt bygges op over den samme struktur. Beskrivelser kan dermed godt

indeholde enkelte generiske sætninger og stadig leve op til kravene i ISA 701.

68 ISA 701, uddybning A43.
69 ISA 701, uddybning A44.



79

3.4.2.1.8 Forståeligt sprog

Samtidig med at beskrivelserne ikke må være generiske, skal selve sproget i beskrivelserne helst være uden

fagtermer og tekniske udtryk, idet beskrivelsen skal give værdi for en regnskabsbruger, der ikke har et

rimeligt kendskab til revision70.  Hvis  revisor  føler  sig  nødsaget  til  at  anvende  termer,  der  umiddelbart  har

karakter af fagudtryk eller tekniske termer, bør disse forklares i beskrivelsen.

3.4.2.1.9 Ansvarsfraskrivelse

Som nævnt tidligere må beskrivelserne ikke være en ansvarsfraskrivelse fra revisors side. Beskrivelsen af

centrale forhold ved revisionen ændrer ikke på revisors ansvar mht. konklusion, rapportering til ledelsen osv.

3.4.2.2 Anbefalinger

3.4.2.2.1 Beskrivelse  sker  ved  brug  af  diagrammer  eller  grafer  i  tilfælde,  hvor  disse  kan  fremme

overskueligheden

Beskrivelserne kan med fordel indeholde fx en oversigtsform over de handlinger, revisor har foretaget71.

Enhver form for inddragelse af diagrammer eller grafer som skaber yderligere forståelse for

regnskabsbrugeren, kan med fordel inddrages. Revisor skal dog være særlig opmærksom på, at beskrivelsen

skal  have fokus  på de mest  betydelige  forhold,  og  dermed bør  revisor  kun inddrage grafer,  hvis  dette  kan

gøres uden at lave beskrivelserne uoverskuelige.

3.4.2.2.2 Er der sætninger, der er generiske?

Det er et krav, at beskrivelserne er virksomhedsspecifikke, men selvom dette er tilfældet, kan dele af

beskrivelser måske stadig bære præg af generisk information. Den gode beskrivelse indeholder ikke

sætninger, som ikke bidrager med relevant og specifik viden. Dermed bør der ikke være nogen generiske

sætninger  i  beskrivelsen  overhovedet,  hvis  man  ønsker,  at  regnskabsbrugeren  skal  få  mest  muligt  ud  af

beskrivelserne.

70 ISA 701, uddybning A34.
71 Jf. IMA’s anbefalinger nævnt i afsnit 2.2.4.
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3.4.2.2.3 Oplysning om revisionsresultaterne

I henhold til EU forordningen og ISA 701 er det muligt at inddrage andre relevante forhold end blot kravene.

I forbindelse med dette kan revisor fx give en beskrivelse af, hvilke resultater ens revisionshandlinger har

givet. Dette kan være med til at give regnskabsbrugeren en større forståelse af, hvordan revisionsprocessen

når  frem  til  resultaterne  i  konklusionen.  Derudover  kan  der  ved  afvigelser,  som  ikke  er  væsentlige,  være

incitament for regnskabsbrugerne til at udfordre ledelsen, således at processen omkring

regnskabsaflæggelse kan forbedres.

3.4.2.2.4 Oplysning om i hvilket omfang forholdet kan påvirke regnskabet

Denne anbefaling kom fra den engelske investororganisation IMA jf. afsnit 2.2.4 i afhandlingen. Anbefalingen

kan dog overføres til de danske investorens interesser, der i interviewet nævnte at risiciene skulle være

overskuelige og forståelige. Netop gennemsigtigheden ved at anvende kvantitative data kan være en hjælp

til regnskabsbrugeren om at opnå forståelse for revisionen, og hvorledes de identificerede risici af revisor er

udvalgt. Hvis oplysningerne allerede er medtaget i regnskabet, kan revisor blot henvise til, hvor forholdet er,

som bekendt er et krav.

3.4.2.2.5 Korte beskrivelser

Repræsentanter for investorerne i både Danmark og England pointerede, at hvis en erklæring virker

uoverskuelig  og  langstrakt,  vil  der  ofte  gå  information  tabt,  idet  de  fleste  investorer  ikke  kan  overskue

mængden af informationen. Derfor er det vigtigt, at beskrivelserne kun indeholder de mest betydelige

forhold, således at regnskabsbrugeren får en ide om, hvad forholdet går ud på, og hvordan revisor har

behandlet det.
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4. Kapitel - Vurdering

4.1  Den danske beskrivelse af centrale forhold

Efter gennemgangen af standarder, lovtekster og andre relevante forhold, analyseres afhandlingen på,

hvordan disse rammer kunne udfyldes gennem blandt andet fortolkning af ISA 701, erfaringer fra England,

og inputs fra danske interessenter. Gennem denne proces er der nu opnået den fornødne viden til at kunne

komme med eksempler på, hvordan beskrivelser af centrale forhold ved revisionen kunne tage sig ud.

Der  vil  i  de  efterfølgende afsnit  komme eksempler  på en erklæring,  som den kunne tage sig  ud på dansk.

Disse eksempler er tænkte eksempler af en fiktiv(e) virksomhed(er), og er udelukkende lavet således, at

læser kan få en ide om, hvordan erklæringen kan tage sig ud på dansk, og i hvor høj grad beskrivelserne skal

være specifikke, og hvor detaljeret de skal være. Eksemplerne er med udgangspunkt i den forventede bedste

danske praksis. Eksemplerne vil derfor kunne sammenlignes til forholdene, der er beskrevet i afsnit 0 Guide

til revisors kommunikation af centrale forhold ved revisionen. Eksemplerne vil være af forskellig udformning

og opsætning for at give så mange muligheder for læser som muligt.

4.1.1. Centrale forhold ved revisionen (De gode eksempler)

Følgende afsnit vil præsentere forskellige eksempler på hvordan revisor kan kommunikere centrale forhold

ved revisionen ud fra de anbefalinger som afhandlingen har identificeret. Alle erklæringer bør starte med et

indledende afsnit, som fx:

”Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores

revision af regnskabet for den aktuelle periode. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af

regnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom, og vi afgiver ikke nogen særskilt

konklusion om disse forhold”72.

Efter det indledende afsnit kommer beskrivelsen af de enkelte forhold. Se efterfølgende afsnit, hvor udvalgte

revisionsforhold er beskrevet. Forholdende er udvalgt ud fra en professionel dømmekraft, og repræsenterer

de mest beskrevne forhold i England, som også forventes at blive de samme i Danmark.

72 Indledningen er hentet fra FSR’s kursusmateriale, der blev indhentet som en del af interviewet med Jens Skovby.
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4.1.1.1 Værdiforringelse af ejendomme, fabrikker og driftsmidler73

For yderligere information om forholdet henvises til årsrapportens side 34 (ledelsesberetning) og side 103

(note 111, Anlægsaktiver).

Forholdet

Ud af koncernens samlede balancesum består 40 % af anlægsaktiver. Dette skyldes, at koncernen i stor stil

har forsøgt at kontrollere alle dele af dens forsyningskæde. Ledelsens beslutning i slutningen af

regnskabsåret om at lukke 5 fabrikker og i stedet benytte sig af leverandører medfører derfor, at der er risiko

for  at  store  dele  af  anlægsaktiverne  ikke  vil  kunne  blive  benyttet  i  selskabets  drift.  Disse  aktiver  skal

nedskrives i forbindelse hermed i overensstemmelse med regnskabspraksis (side 145, regnskabspraksis). Det

vurderes, at ca. 20 % af balancen ved sidste regnskabsår bestod af disse værdier, svarende til  130 mio. kr.

Som følge af betydeligheden og den væsentlige effekt forholdet kan have på årsrapporten har dette været et

centralt forhold ved revisionen.

Revisors reaktion

Revisionen af forholdet har hovedsageligt bestået af substansrevision for at kontrollere ledelsens

værdiansættelse  af  aktiver  er  korrekt.  Vi  har  haft  særligt  fokus  på  aktiver,  der  har  haft  forbindelse  til  de

nedlukkede fabrikker. I de tilfælde, hvor aktiverne ikke er nedskrevet, har vi stikprøvevis kontrolleret, at

værdien i  henhold til  regnskabspraksis  er  korrekt  indregnet.  I  de  tilfælde,  hvor  aktiverne ikke længere kan

benyttes i koncernen, er værdierne stikprøvevis kontrolleret til sammenlignelige aktiver i markedet. Vi har

derudover kontrolleret selskabets procedure i forbindelse med nedlukningen af fabrikkerne med henblik på

at afdække, om behandlingen af berørte aktiver er i overensstemmelse med regnskabspraksis.

Revisionsresultaterne

Vi  har  gennemgået  80 % af  alle  aktiver  af  de berørte  fabrikker,  hvoraf  60 % udgjorde de mest  væsentlige

aktiver inden nedskrivninger, og de resterende blev tilfældigt udvalgt. Ud af disse var ca. 10 % af aktiverne

nedskrevet til 0 kr., hvilket vi fandt i overensstemmelse gældende praksis. De resterende aktiver var

73 Inspiration hentet fra afsnit 3.2.3 erfaringer fra England.
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hovedsageligt stadig nedskrevet ud fra forventningen om, at de ikke længere kunne benyttes i koncernen,

men skulle sælges. Vi var i stand til at kontrollere ca. halvdelen af aktiverne til ekstern dokumentation som fx

sammenlignelige aktiver på et aktivt marked. Den resterende del er berørt af ledelsens skøn, som vi har

gennemgået ved hjælp af professionel skepsis. Vi fandt ikke forhold, der modsvarede ledelsens udøvede

skøn. Hvor det er relevant at medtage oplysninger omkring de uøvede skøn og nedskrivninger, fandt vi, at de

i årsrapporten er oplyst tilstrækkeligt.

4.1.1.1.1 Uddybende kommentar til beskrivelsen af ”Værdiforringelse af ejendomme, fabrikker og

driftsmidler”

Afsnit 4.1.1.1 tager udgangspunkt i nogle af de anbefalinger, der var fra England om at oplyse

revisionsresultaterne i tilknytning til den ordinære beskrivelse. Beskrivelser kan også indeholdes i

standarderne  som  tidligere  gennemgået.  Standarden  skriver  faktisk,  at  revisor  kan  give  en  indikation  af

udfaldet  af  hans  handlinger.  Det  er  vigtigt,  at  hvis  revisor  vælger  at  oplyse  revisionsresultaterne,  at

beskrivelsen ikke formuleres, så regnskabsbrugeren kan forstå det som en konklusion omkring det enkelte

forhold.  Beskrivelsen bør  derfor,  som også er  tilfældet  i  ovenstående afsnit,  blot  give  en indikation,  af  om

revisor fandt uregelmæssigheder ved hans revision, dvs. egentlig nogle af de kommentarer som revisor

normalt ville give i revisionsprotokollen.

Oplysningen af revisionsresultaterne er som sagt ikke et krav, men er af både danske og engelske investorer

tilskyndet. Udfordringen kan dog være at få revisionsudvalget til at acceptere den større åbenhed i revisors

erklæring.  Dette  kan  blive  en  udfordring  i  mange  virksomheder,  men  kan  også  sende  et  stærkt  signal  til

investorer om, at virksomheden er transparent og til  at stole på. Hvis denne effekt kan opnås, vil  det også

være en yderligere sejr for revisor, idet det må siges, at revisors erklæring i  dette tilfælde tilfører værdi til

regnskabet, der langt overgår den nuværende påtegning.

Det anbefales derfor, at revisorer på hvert enkelt regnskab overvejer muligheden for at give disse

oplysninger, idet det potentielt kan være med til at sikre, at værdien af revisionen og dermed årsrapporten i

aktionærernes øjne.



84

4.1.1.2 Skat74

For yderligere information om forholdet henvises til årsrapportens side 34 (ledelsesberetning), side 87 (note

1, Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger) og side 137 (note 12, Skatteaktiv).

I forbindelse med indregningen af det skatteaktiv (aktiv på 134 mio. kr. og indtægt i året på 89 mio. kr.) har

ledelsen måtte udøve betydelige skøn for at estimere koncernens fremtidige overskud, og dermed

fastlægge, hvor stor en del af selskabets skattemæssige underskud, der kan benyttes inden for de næste 4

år.  Ledelsen  har  skønnet,  at  der  kan  indregnes  en  værdi  svarende  til  134  mio.  kr.  i  alt  som  følge  af  et

budgetteret overskud over de næste år på ca. 520 mio. kr. Hvis ledelsen ikke havde skønnet et overskud, ville

årets  resultat  være  blevet  påvirket  negativt  med  134  mio.  kr.  og  balancen  samt  egenkapitalen  ville  falde

tilsvarende. Forholdet har som følge af betydeligheden af de udøvede komplekse skøn været et centralt

forhold ved revisionen.

Under revisionen har vi anvendt vores professionelle skepsis til at udfordre de opstillede forventninger fra

ledelsens side. Derudover har vi benyttet os af uafhængige ejendomsmæglere, der har estimeret selskabets

værdi af selskabets ejendomme, som forventes solgt inden for de næste 2 år. Vi har sammenholdt ledelsens

budget med historiske data for selskabet og ledelsens historik for udarbejdelse af budgetter.

Oplysningerne i årsrapporten er kontrolleret til ledelsens budgetter, og følsomhedsanalyserne af de mest

væsentlige forudsætninger er gennemgået (som beskrevet i note 12) for at sikre, at alle relevante data er

medtaget og korrekt oplyst i noterne.

4.1.1.2.1 Uddybende kommentar til beskrivelsen af ”Skat”

Afsnit 4.1.1.2 er et eksempel på, hvordan revisor kan bruge tal til  at tydeliggøre og forbedre forståelsen af

forholdet for regnskabsbrugeren. Forholdet er detaljeret således, at regnskabsbrugeren ikke efterlades med

spørgsmål om enkelte ord eller betydninger, men alle vil have en forståelse af, hvordan forholdet er

behandlet og hvorfor.

74 Inspiration hentet fra afsnit 3.2.3 erfaringer fra England.
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Afsnittet er det man vil kalde den gode beskrivelse ud fra hvad ISA 701, og EU forordningen har tiltænkt.

Samtidig lever den op til mange af de krav, som investor havde jævnfør afsnit 3.2.4. Dette afsnit er sammen

med beskrivelsen i minimumskravene formentlig også det, vi i praksis vil se mest af i hvert fald ud fra, hvad vi

kunne konkludere af de afholdte interviews med revisorerne. Det eneste, der er vigtigt at huske er, at hvis

informationen allerede er tilgængelig i regnskabet, er det ikke nødvendigt at nævne dem igen, idet dette vil

resultere i dobbeltinformation og ubrugelig viden for investoren. Revisors beskrivelse skal i stedet supplere

de oplysninger, der er i årsrapporten, således at læser får en større forståelse af revisionen og dermed

virksomheden.

4.1.1.3 Indregning af omsætning75

Forholdet Revisors reaktion Reference

Indregning af omsætning

Der er to forskellige typer af kontrakter,

hvor ledelsen skal udøve betydelige skøn;

· Komplekse kontrakter, der

indeholder salg af både flere

produkter samt ydelser, hvor de

enkelte forhold indregnes til

dagsværdi

· Kontrakter, der løber over lang tid,

og hvor omsætningen indregnes i

henhold til ledelsens estimat af

færdiggørelsesgraden. Disse

kontrakter vedrører koncernens

opførelse af anlægsprojekter.

Forholdet har som følge af betydeligheden

af  de  udøvede  komplekse  skøn  været  et

centralt forhold ved revisionen.

I de kontrakter hvor der sælges flere elementer i

en samlet kontrakt, der som oftest omfatter

koncernens salg af typehuse og efterfølgende

vedligeholdelse, har vi kontrolleret

virksomhedens procedure for indregningen, og

beregnet modellerne der anvendes til indregning

af delelementerne. Nogle forhold indregnes til

dagsværdi,  og vi  har her indhentet beviser for at

ledelsens skøn af dagsværdien, er i

overensstemmelse med de generelle værdier i

markedet.

Ved kontrakterne der løber over lang tid, har vi

ved hjælp af byggereferater, omkostninger,

budgetopfølgninger og fysisk tilstedeværelse på

de væsentlige byggepladser sikret, at den af

ledelsen estimeret færdiggørelsesgrad, stemmer

overens med de realiserede arbejder.

Årsrapportens side

124 (note 1,

Kritiske

regnskabsmæssige

skøn og

vurderinger)

75 Inspiration hentet fra årsrapporten fra Pearson vedrørende år 2014 og
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4.1.1.3.1 Uddybende kommentar til beskrivelsen af ”Indregning af omsætning”

Afsnit 4.1.1.3 er et eksempel på, hvordan revisor kan bruge skematiske opstillinger til  at skabe overblik for

regnskabsbrugeren. Ved denne opstilling er regnskabsbrugeren ikke i tvivl om, hvad afsnittet vedrører, og

kan ved flere forhold være med til at give regnskabsbrugeren overblik. Investorerne efterspurgte

beskrivelser, der var overskuelige og nemt tilgængelige at læse. Denne opstilling sikrer den fornødne struktur

i erklæringen, således at regnskabsbrugerens behov bliver opfyldt.

En yderligere bonus er, at revisor får en lille fornemmelse af den uformelle fordeling, der bør være mellem

revisors  reaktion  og  beskrivelsen  af,  hvorfor  forholdet  er  centralt.  Som  oftest  bør  beskrivelsen  af  revisors

reaktion være lidt længere end beskrivelsen af forholdet, men alligevel stort set lige. Det er selvfølgelig

meget individuelt for forhold, men dette er en mindre rettesnor, som revisor kan følge. Denne tese er

uddraget ud fra praktiske eksempler og interviews og er altså ikke noget, der er beskrevet i ISA 701 eller EU

forordningen.

4.1.1.4 Ledelsens tilsidesættelse af kontroller

Forholdet

De interne kontroller i selskabet er implementeret og opretholdt ud fra selskabets risikobetragtning, se side

34. Systemerne i selskabet gør, at ansatte ikke kan foretage væsentlige transaktioner i selskabets systemer,

medmindre det er i samspil med en anden person. Derudover gennemgås væsentlige transaktioner af

afdelingsledere med henblik på at mindske fejl og besvigelser. Medlemmer af direktionen kan midlertidig

godkende  transaktioner  alene,  og  i  kraft  af  deres  position  vil  en  eventuel  kontrol  af  afdelingsledere  ikke

tilfører megen værdi, idet de skal rapportere til direktionen. Der er oprettet en formelt whistleblower-

ordning for at give medarbejderne en nemmere adgang til at rapportere eventuelle mistænkeligheder uden

om  ledelsen  og  direkte  til  bestyrelsen.  Denne  ordning  er  dog  ikke  brugt  i  praksis,  og  er  af  mange

medarbejdere ukendt. Ledelsen vil derfor have mulighed for at tilsidesætte de normalt effektive kontroller

og manipulere med data.
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Revisors reaktion

Vi har i forbindelse med vores revision interviewet afdelingsledere og medlemmer af selskabets

administrative enheder samt gennemgået bestyrelsesmødereferater og data fra whistleblower-ordningen. Vi

havde særligt fokus på ledelsens indflydelse på medarbejderne og de normale forretningsgange i selskabet.

Vi  har  derudover  gennemgået  selskabets  systemer og registreringshistorik  med henblik  på  at  få  afklaret,  i

hvor høj grad at ledelsen selv foretog transaktioner. I de forhold, hvor ledelsen har foretaget et skøn, har vi

undersøgt grundlagene herfor, og de involverede medarbejderes meninger. Vi planlagde derudover

uforudsete stikprøver af bilagsmateriale med hovedvægten på posten immaterielle aktiver.

4.1.1.4.1 Uddybende kommentar til beskrivelsen af ”Ledelsens tilsidesættelse af kontroller”

Afsnit  4.1.1.4  er  et  eksempel  på,  hvordan  revisor  kan  beskrive  et  forhold,  som  umiddelbart  virker  meget

standardiseret. Eksemplet er særligt fokuseret på at inddrage specifikke forhold om virksomheden, og være

et oplæg til debat mellem aktionærer og ledelse. Beskrivelsen er tilstræbt ikke at efterlade uafklarede

forhold for regnskabsbrugeren, men blot gøre opmærksom på at der er potentielle udfordringer i de interne

kontroller i  virksomheden. Afsnittet kan ses i  sammenhæng med afsnit 4.1.3.1, hvor der er beskrivelse om

det samme forhold, men i en langt højere grad af standardisering.

4.1.2. Centrale forhold ved revisionen (Eksempel på minimumskravene)

4.1.2.1 Goodwill76

For yderligere information om forholdet henvises til årsrapportens side 34 (ledelsesberetning), side 87 (note

1, Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger) og side 137 (note 12, Goodwill).

Ifølge IFRS er koncernen påkrævet at teste for værdiforringelse af dets goodwill mindst en gang årligt. Denne

årlige  test  var  betydelig  for  vores  revision,  idet  værdien pr.  statusdagen på 1.000 mio.  kr.  er  væsentlig  for

regnskabet som helhed. Ydermere er ledelsens værdiansættelsesproces kompleks og indebærer betydelige

skøn, der er baseret på forudsætninger for koncernens datterselskabers indtjening i Irland, hvor ledelsen har

skønnet en stabil vækst i indtjeningen på gennemsnitlig 8 % om året.

76 Inspiration hentet fra IAASB’s eksempelsamling
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I revisionen benyttede vi os blandt andet af en værdiansættelsesekspert til at teste og evaluere de

forudsætninger og metoder, som koncernen har benyttet til værdiansættelsen af goodwillen. Især dem der

relaterer sig til væksten i indtjeningen og forudsætningerne herfor på de irske selskaber. Derudover

fokuserede revisionen på de tilhørende oplysninger i årsrapporten for at sikre, at de mest væsentlige

forudsætninger for værdiansættelsen er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten.

4.1.2.1.1 Uddybende kommentar til beskrivelsen af ”Goodwill”

Afsnit  4.1.2  er  et  eksempel  på  hvilke  minimumskrav,  der  er  til  revisor.  Opstillingen  tager  udgangspunkt  i

IAASB’s eksempler. Det ses, at beskrivelsen stadig lægger vægt på at oplyse virksomhedsspecifikke ting, men

store dele af beskrivelsen er meget generisk. Dette er problemet ved at prøve at lave standardiseret tekster,

til forhold, der i realiteten burde være forskellig fra virksomhed til virksomhed. IAASB forsøger at vise, hvilke

forhold revisor kan omtale, og hvordan der skal indgå specifikke forhold i beskrivelserne. Denne beskrivelse

går dog imod, hvad fx investorer og bestyrelsesmedlemmet påpegede der ville skabe værdi, fordi store dele

nemlig er generiske beskrivelser, og derfor i højere grad tjener som fyld end egentlig betydelig information.

Eksemplet  ville  dog  formodes  at  blive  brugt  i  en  del  erklæringer  i  opstartsperioden,  idet  det  vurderes  at

opfylde det absolutte minimum for, hvad revisor skal oplyse.

4.1.3. Centrale forhold ved revisionen (Eksempel på hvad der ikke er tilladt)

4.1.3.1 Ledelsens tilsidesættelse af kontroller77

Risikoen for, at ledelsen tilsidesætter koncernens interne kontroller, er forudsat i de Internationale

revisionsstandarder.  Ledelsen  kan  føle  sig  fristet  til  at  tilsidesætte  controller  for  at  opnå  de  ønskede

resultater,  og  der  kan  dermed  opstå  væsentlige  fejl  I  regnskabet,  som  følge  af  besvigelser. Vi har derfor

fokuseret på dette forhold i revisionen, hvorfor det medtages som et centralt forhold ved revisionen.

Vi har under revisionen fokuseret på virksomhedens interne kontroller og effektiviteten heraf, herunder især

kontroller der kan have væsentlig indflydelse på regnskabet, som ved betydelige skøn, varelageret og

omsætningen. Revisionen har taget udgangspunkt i at teste, om kontrollerne der er fastlagt kan

tilsidesættes, og hvordan registreringer af sådanne vil foregå.

77 Inspiration hentet fra afsnit 3.2.3 erfaringer fra England, samt de danske interviews, herunder især interviewet med
ERST.
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4.1.3.1.1 Uddybende kommentar til beskrivelsen af ”Ledelsens tilsidesættelse af kontroller”

Afsnit 4.1.3 er et eksempel på, hvilke beskrivelser der ikke opfylder standardernes krav. De to problemer

med beskrivelsen er for det første det meget generiske sprog. Beskrivelsen kan i princippet passe på måske

90 % af alle virksomheder, hvilket er stik imod forskrifterne i ISA 701. Derudover er beskrivelsen af, hvorfor

forholdet er udvalgt begrundet i ISA’erne, og har som sådan ikke en særlig relevans på netop denne

virksomhed. Som tidligere beskrevet er dette heller ikke meningen med standarderne, og selvom

Erhvervsstyrelsen (herefter benævnt ERST) ikke fokuserer på, hvordan revisor udvælger områderne, der skal

beskrives, er dette blandt andet noget, de vil fokusere på.

Revisor skal derfor holde sig for øje, om beskrivelserne, der indgår i erklæringen, er virksomhedsspecifikke,

således at de ikke blot kan passe til alle virksomheder. Denne tilgang er også med til at mindske værdien for

regnskabsbrugeren, og dermed revisors erklæring.
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4.2  Forventet dansk praksis

I takt med afhandlingen behandlede man problemstillingen omkring, hvordan revisor skulle kommunikere

centrale forhold ved revisionen. I sin erklæring, blev det klart, at rammerne, der definerer kravene herfor

(ISA 701 samt EU forordningen), efterlader plads til megen fortolkning. Dette er der allerede set eksempler

på i England, hvor revisionsvirksomheder havde vidt forskellige tilgange til deres beskrivelser især det første

år.

EY og Deloitte har allerede anlagt forskellige holdninger til, hvordan kommunikationen af forholdene

kommer  til  at  foregå  i  praksis,  og  i  hvor  høj  grad  disse  skaber  værdi.  De  er  dog  begge  inspirereret  af

erfaringer  fra  England,  og  de  påtegninger,  der  er  fremhævet  som  gode  eksempler,  er  også  behandlet  i

nærværende afhandling. Dog er der også en tendens til, at man gerne vil se markedet an, og derfor starter

”forsigtigt” ud. Der er altså ikke nogle af dem, der har intentioner om fx at oplyse om revisionsresultaterne.

Der må derfor antages, at branchen i starten kommer igennem en modenhedsproces. Denne proces

forventes at starte med, at revisionsfirmaerne i høj grad vil kommunikere i henhold til de eksempler, der blev

behandlet i afsnit 4.1.2, der var et eksempel på minimumskravene til beskrivelsen af et forhold afsnit 4.1.1.2,

der  var  eksemplet  der  inddrog  høj  grad  af  tal  og  specifikke  fakta  for  at  give  regnskabsbrugeren  en  helt

konkret  forståelse  af  forholdet.  Disse  eksempler  ligger  i  tæt  tråd  med  ISA  701,  og  det  var  denne  retning,

revisorerne antydede at de ville gå.

Denne fremgangsmåde er ikke helt skævt i forhold til Erhvervsstyrelsens forståelse af, hvordan de første par

år kommer til at gå. ERST talte også om en proces, hvor revisionsfirmaer og myndigheder skulle se hinanden

an  og  sammen  skabe  den  bedste  praksis  på  området.  ERST  ville  i  starten  fokusere  på,  om  beskrivelserne

overholdt de formelle krav i  standarderne og i  særlig grad, om de var virksomhedsspecifikke. Udviklingen i

forhold til inddragelse af nye elementer med fx revisionsresultater eller tabeller ville kun være positiv

såfremt det bragte yderligere forståelse og overblik for regnskabsbrugerne. ERST havde en forventning om,

at man senere ville sammenligne erklæringer på tværs af brancher for at se, hvordan normen var, og hvilket

niveau der skulle fastlægges.
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De indledende, lidt tøvende skridt, som revisorer og ERST påtænker med hensyn til beskrivelserne af de

centrale  forhold  ved  revisionen  virker  i  lidt  modstrid  til  investorenes  ønsker  om  at  få  så  meget  konkret,

specifik og relevant viden om revisionen og revisors tankegang om virksomheden som muligt. Det vurderes

dog,  at  de  løbende  kommentarer  fra  investorer  i  takt  med,  at  fx  ERST  følger  op  på  implementeringen,  vil

påvirke  beskrivelserne  i  en  positiv  retning,  og  man  derfor  om  nogle  år  vil  se  meget  specifikke  og

værdiskabende  erklæringer,  som  i  sidste  ende  også  vil  øge  revisionens  værdi,  og  mindske

forventningskløften mellem revisors erklæring og investorenes forventning til revisors ansvar og erklæring.

I fremtiden vil erklæringerne i den danske revisionsbranche derfor sandsynligvis være af forskellige

udformninger, som man også har set i England, men hver især vil de bibringe essentiel viden til investorerne,

som ellers før i tiden kun har været forbeholdt virksomhedens ledelse. En fremtid med større åbenhed og

forhåbentligt bedre styring af virksomheder må derfor være sandsynlig. Dette indebærer dog, at

selskabernes ledelse også imødegår den nye kommunikation med åbne arme, som sandsynligvis bliver en

større udfordring i mange af de ”mindre” børsnoterede selskaber.

De danske revisionserklæringer vil altså forventeligt møde store forandringer over de nærmest kommende

år. Kriteriet for succes er, at investorerne skal have yderligere værdi igennem revisors erklæring, og hvis

dette  skal  ske,  skal  både revisor  og ledelse  være klar  til  at  imødegå den nye kommunikationsform med et

åbent sind. Dette har især Deloitte bemærket, der allerede er begyndt at forberede deres klienter på den

nye erklæring, hvilke ændringer der kommer, og hvordan denne kan være med til at skabe større værdi for

selskabernes aktionærer, som også må være vejen frem.
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5. Kapitel – Konklusion

Når  revisor  for  regnskaber,  der  har  afslutning  den  15.  december  2016  eller  senere,  skal  til  at  afgive

revisionserklæringer, hvori der er en beskrivelse af centrale forhold ved revisionen, skal revisor ud over at

være underlagt en række danske love og bekendtgørelser, der tilsammen danner rammerne omkring

revisors erklæring, også inddrage ISA 701 samt EU forordningen som implementeres i national ret.

Disse tager udgangspunkt i blandt andet god revisionsskik, EU krav mv. Revisor skal derfor hovedsageligt

beskrive centrale forhold ved revisionen ud fra kravene i ISA 701, men også skæve til formuleringerne i EU

forordningen.  EU  forordningen  og  ISA  701  er  begge  lavet  ud  fra  overvejelser  om,  at  man  ønsker,  at

regnskabsbrugerne  skal  få  en  større  forståelse  og  udbytte  af  revisors  erklæring.  Dette  bør  revisor  have  i

baghovet, når beskrivelserne udarbejdes for at kunne ramme den korrekte måde at kommunikere på.

EU forordningen fortæller, at revisor skal inddrage en beskrivelse af de mest betydningsfulde risici for

væsentlig fejlinformation i regnskabet, og hvilke reaktioner revisor har haft herpå. Denne beskrivelse er

meget mangelfuld og giver ikke revisor en indsigt i, hvordan kommunikationen med mv. skal udformes og

udføres i praksis. ISA 701 er noget mere beskrivende end EU Forordningen, idet det er en international

revisionsstandard i  stil  med alle  andre ISA’er.  ISA 701 giver  dog også anledning til,  hvilke  forhold  revisor  i

praksis  skal  være  opmærksom  på,  og  hvordan  beskrivelserne  helt  konkret  skal  tage  sig  ud.  ISA  701’s

fortolkning af hvilke forhold, der skal medtages i beskrivelsen af centrale forhold ved revisionen, er dog lidt

anderledes end EU forordningen, idet ISA 701 fokuserer på de forhold, der har haft størst betydning under

revisionen, og dermed har fyldt mest i revisors arbejdsindsats og kommunikationen med ledelsen. Dette

giver anledning til en asymmetri, hvor revisor bliver nødt til at inddrage forhold i henhold til både

forordningen og ISA 701. Disse forhold skal derefter beskrives i henhold til ISA 701, da standarden også

rummer det, som EU forordningen siger.

England  har  allerede  i  2013  implementeret  krav  til  revisor  om,  at  centrale  forhold  ved  revisionen  skulle

beskrives i påtegningen på børsnoterede virksomheder. Dog er kravene fra de engelske myndigheder med

vilje også meget vage (i stil med ISA 701), da man ville give rum til innovation blandt revisions-



93

virksomhederne. Førtidsimplementeringen af kommunikationen i England har altså givet meget praktisk

erfaring, som er blevet inddraget som empiri i denne afhandling. Erfaringerne omfatter både

myndighedernes og investorenes opfattelse af, hvordan en god beskrivelse tager sig ud, og hvilke forhold

man skal holde sig fra.

De  generelle  erfaringer  fra  England  viser,  at  revisionsselskaberne  har  taget  godt  imod  de  nye  krav  til

erklæringen, og har været gode til  at blive innovative ud over minimumskravene i  standarden for at skabe

større værdi for investorerne. De tre kerneområder, der skal rapporteres om i England i centrale forhold ved

revisionen, er risici, væsentlighed samt revisionens omfang. Ud af disse forhold kan der hentes inspiration fra

risici (hovedsageligt hvad ISA 701 og EU forordningen beskriver) samt revisionens omfang (kan kun benyttes i

mindre grad), idet der er afgrænset fra væsentlighed i afhandlingen.

Risikorapporteringen skal ifølge standarden indeholde en overordnet beskrivelse af de identificerede risici

for væsentlig fejlinformation, som havde den største effekt på revisionsstrategien. Derudover skal afsnittet

indeholde reaktioner på de identificerede risici. Dette stemmer overens med de danske krav, hvilket gør det

særligt interessant at undersøge myndighederne og investorenes kommentar hertil.

FRC  vil  gerne  have  inkorporeret  revisionsresultaterne  af  de  reaktioner  på  risici,  som  man  har  beskrevet  i

afsnittet om risici i stil med, hvad KPMG gjorde i nogle af deres første erklæringer, og hvad de har meldt ud,

at  de vil  fortsætte  med i  stadig  større  stil.  Det  påpeges  derudover,  at  hvis  revisor  medtager  standardrisici,

fordi de er væsentlige i revisionsplanlægningen, men ikke særligt væsentlige på den pågældende

virksomhed, ikke er korrekt. FRC udtaler, at dette ikke er meningen med kommunikationen. Standardrisici,

der ikke vurderes at have en særlig påvirkning på revisionsstrategien, arten, omfanget og den tidsmæssige

placering af de udførte revisionshandlinger, skal ikke beskrives som et centralt forhold ved revisionen.

Kommunikationen  er  altså  ikke  en  kopi  af  revisionsstrategien,  men  skal  i  højere  grad  betragtes  som  en

information til regnskabsbrugeren, der skal hjælpe med at forstå hvilke særlige risici, der er ved den

pågældende virksomhed. I England er der i gennemsnit rapporteret ca. 4 risici, i et spænd på 1-10 forhold.
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Investorerne i  England har udtryk et ønske om, at hvis der er ændringer i  risiciene fra et år til  et andet at

disse ændringer bliver forklaret således, at der opnås en kontinuitet i revisors erklæring. Derudover ville

investorerne foretrække, hvis der var en forklaring på, hvorfor revisor eventuelt havde identificeret risici,

som ikke var identificeret af revisionsudvalget, igen for at sikrer kontinuerlighed igennem hele processen.

Reaktionen på de identificerede risici anbefales oplyst i oversigtsform i en tabel. En yderligere information,

som anses for værdiskabende, ville være en beløbsmæssig oplysning om, hvorvidt de enkelte risici vurderes

at kunne påvirke regnskabet, så investorerne kan vurdere, hvor væsentlige de selv mener, at de er.

Mange af disse erfaringer kan benyttes i Danmark, idet investorens ønsker grundlæggende er det samme.

Derudover  er  kravene  i  England  sammenlignelige  med  ISA  701,  hvorfor  FRC  udtalelser  også  kan  bruges  i

Danmark. For at sikre at informationen dog kan benyttes i Danmark, skal den sammenholdes med de

specifikke krav i Danmark, og den danske revisionsbranche holdninger til den nye kommunikationsform.

Det, som revisor i Danmark skal erklære sig ud fra, er som sagt ISA 701 og EU forordningen. Ud fra ISA 701

skal revisor beskrive de betydelige risici, betydelige vurderinger eller betydelige begivenheder, som har haft

væsentlig indflydelse på revisionsstrategien og udførslen heraf. Det er i høj grad et vurderingsspørgsmål om,

hvilke forhold der skal medtages i kommunikationen, men som inspiration hertil kan revisor kigge på, hvilke

forhold han har kommunikeret mest om med ledelsen. I henhold til EU forordningen er det i større grad de

mest betydelige risici for væsentlig fejlinformation, der skal inddrages i beskrivelsen. Her kan revisor altså i

større grad hente inspiration fra revisionsplanlægningen i forhold til, hvilke forhold der skal medtages i

beskrivelsen. Forholdene vil ofte være de samme og overlappe, men revisor skal blot være opmærksom på

de  enkelte  forskelle  der  er,  og  hvordan  udvælgelsen  af  forhold  skal  foregå.  Det  er  derudover  vigtigt,  at

revisor  ikke  medtager  risici,  der  som  standard  er  defineret  som  særlig  betydningsfulde  som  fx  ledelsens

tilsidesættelse af kontroller, men for den pågældende virksomhed ikke er særligt specifik.

Beskrivelserne af de centrale forhold ved revisionen er som udgangspunkt, at de skal være præcise,

relevante og forståelige. De skal dermed ikke indeholde generiske beskrivelser, fagudtryk eller ubetydelig

information.  Revisor  skal  her  være  særlig  opmærksom  på,  at  regnskabsbrugeren  skal  kunne  forstå
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budskabet, og få udbytte af beskrivelsen. Alle beskrivelser skal altså være så specifikke som muligt på den

pågældende  virksomhed,  uden  at  revisor  prøver  at  fraskrive  sig  ansvar.  Der  er  ikke  forskel  fra  EU

forordningen og ISA 701 her.

De  engelske  erfaringer  kan  altså  i  høj  grad  benyttes,  når  danske  revisorer  skal  til  at  udarbejde  de  første

beskrivelser. Især inspirationen til hvordan beskrivelserne skal udformes, og hvilke elementer man kan

inddrage er særligt positive. I de engelske årsrapporter er det særligt de erklæringer, der har været særligt

virksomhedsspecifikke,  der  har  fået  størst  ros  af  investorer  og  myndigheder.  Disse  erklæringer  har  også

fundet måder, der ligger ud over minimumskravene, at bibringe information til regnskabsbrugeren. Dette

kan fx være i form af tabeller, grafer eller oplysning af revisionsresultaterne på de kommunikerede forhold.

For at kunne komme med et fornuftigt bud på hvordan de danske beskrivelser af centrale forhold ved

revisionen kommer til at tage sig ud, er den danske revisionsbranche spurgt til implementeringen af ISA 701

og forordningen. Det omfatter regnskabsbrugere i form af investorer, samtidig med en der sidder som

formand i revisionskomitéer, blandt andet i Saxo bank. Repræsentanter fra revisionshusene er interviewet i

form af EY og Deloitte. Til slut er også REVU’s formand og repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen interviewet,

således både forfatter, modtager og andre med indflydelse på påtegningen er inddraget.

Interviewsene har haft til hensigt både at undersøge de relevante parters holdninger til beskrivelserne, og

derudover undersøge, hvordan fokus fra de forskellige parter forventes at være.

Interviewsene gav anledning til at sikre, at erfaringer fra England også i høj grad er den vej, som de danske

interessenter vil kigge, når de skal til at behandle deres første erklæringer. Mange af de forhold, som der er

beskrevet i England, er også disse som de danske interessenter vil fokusere på.

Den største forskel er umiddelbart, at de danske børsnoterede virksomheder består af mindre virksomheder

i forhold til den engelske børs. Tendensen i England var, at på de største virksomheder var erklæringerne
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meget virksomhedsspecifikke, mens at de mindre virksomheder havde beskrivelser, der i højere grad bestod

af generiske beskrivelser.

Regnskabsbrugere  og  ERST  frygter  denne  tendens,  da  dette  ikke  anses  for  at  bringe  noget  værdi  for

regnskabsbrugeren. Derfor bliver fokus også især på, hvordan beskrivelserne af de centrale forhold kommer

til  at tage sig ud. Revisor kan imødekomme dette ved ikke at benytte sig af skabelontekster, men derimod

blive informeret og se andre gode tekster for derefter at kunne formulere hver beskrivelse så specifikt som

muligt.

Revisorerne er opmærksomme på, at beskrivelserne skal være virksomhedsspecifikke, men forventer dog

også en grad af harmonisering inde for brancher og generelt i beskrivelser. Dette kan potentielt være med til

at hæve niveauet på beskrivelserne, men også hive tekster i retning af mere generiske beskrivelser.

Som en konklusion på forholdene og overvejelserne der er beskrevet i redegørelsen og analysen samt

beskrivelsen, vil et værktøj til revisor ikke være skabelontekster. Nærværende afhandling søger derfor at give

revisorer den fornødne information i form af et bud på en dansk beskrivelse af centrale forhold ved

revisionen  (afsnit  4.1)  og  et  værktøj  til  brug  for  at  udforme  en  god  beskrivelse  af  centrale  forhold  ved

revisionen. Dette værktøj er udformet i form af en guide til revisor, som kan gennemgås ved alle erklæringer,

hvori beskrivelserne er indeholdt.  Således kan revisor konstatere, om beskrivelserne overholder relevante

standarder, men også om hvorvidt beskrivelserne efter interessenternes mening er gode, eller om de blot er

tilstrækkelige til at opfylde lovgivningen.

Afhandlingens primære budskab er derfor den beskrevne guide og de praktiske eksempler. Ved gennemgang

af  disse  vil  revisor  være  i  stand  til  at  opnå  en  forståelse  for  hvilke  forhold,  der  har  indvirkning  på

kommunikationen, og hvordan den gode beskrivelse skal udformes. Der er selvfølgelig mange bud herpå,

hvorfor der også er inddraget flere forskellige eksempler. Disse eksempler omfatter både ”de gode

eksempler”, ”de dårlige eksempler” og eksempler på, hvordan beskrivelserne ikke kan udfærdiges.
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Revisorerne opfordres til at prøve at udarbejde alle deres erklæringer i henhold til ”best practice”, idet man

på denne måde vil skabe størst mulig værdi for regnskabsbrugerne, og dermed opnå den største

værdiskabelse i revisionen. Efter interviewsene med interessenterne tegner der sig dog et billede af, at

kommunikationen af centrale forhold ved revisionen ikke vil indeholde beskrivelser, der er at anse som ”best

practice” i forhold til de fundne teser i afhandlingen.

EY og Deloitte har allerede anlagt forskellige holdninger til, hvordan kommunikationen af forholdene

kommer  til  at  foregå  i  praksis,  og  i  hvor  høj  grad  disse  skaber  værdi.  De  er  dog  begge  inspirereret  af

erfaringer fra England, og de påtegninger der er fremhævet som gode eksempler, som også er behandlet i

nærværende afhandling. Dog er der også en tendens til, at man gerne vil se markedet an, og derfor starter

”forsigtigt” ud. Der er altså ikke nogle af dem, der har intentioner om fx at oplyse om revisionsresultaterne

som ellers er en anbefaling.

Det må derfor antages, at branchen i starten kommer igennem en modenhedsproces. Denne proces

forventes at starte med, at revisionsfirmaerne i høj grad vil kommunikere i henhold til de eksempler, der blev

behandlet  i  afsnit  4.1.2,  der  var  et  eksempel  på  minimumskravene  til  beskrivelsen  af  et  forhold  og  afsnit

4.1.1.2, der var eksemplet, der inddrog høj grad af tal og specifikke fakta for at give regnskabsbrugeren en

helt konkret forståelse af forholdet. Disse eksempler ligger i tæt tråd med ISA 701, og det var denne retning,

revisorerne antydede, at de ville gå.

Denne fremgangsmåde er ikke helt skævt i forhold til Erhvervsstyrelsens forståelse af, hvordan de første par

år kommer til at gå. ERST talte også om en proces, hvor revisionsfirmaer og myndigheder skulle se hinanden

an  og  sammen  skabe  den  bedste  praksis  på  området.  ERST  ville  i  starten  fokusere  på,  om  beskrivelserne

overholdt de formelle krav i  standarderne og i  særlig grad, om de var virksomhedsspecifikke. Udviklingen i

forhold til inddragelse af nye elementer med fx revisionsresultater eller tabeller ville kun være positiv

såfremt det bragte yderligere forståelse og overblik for regnskabsbrugerne. ERST havde en forventning om,

at man senere ville sammenligne erklæringer på tværs af brancher for at se, hvordan normen var, og hvilket

niveau der skulle fastlægges.
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I fremtiden vil erklæringerne i den danske revisionsbranche derfor sandsynligvis være af forskellige

udformninger, som man også har set i England, men hver især vil de bibringe essentiel viden til investorerne

som ellers før i tiden kun har været forbeholdt virksomhedens ledelse. En fremtid med større åbenhed og

forhåbentligt bedre styring af virksomheder må derfor være sandsynlig. Dette indebærer dog, at

selskabernes ledelse også imødegår den nye kommunikation med åbne arme, som sandsynligvis bliver en

større udfordring i mange af de ”mindre” børsnoterede selskaber.

De danske revisionserklæringer vil altså forventeligt møde store forandringer over de nærmest kommende

år. Kriteriet for succes er, at investorerne skal have yderligere værdi igennem revisors erklæring, og hvis

dette  skal  ske,  skal  både revisor  og ledelse  være klar  til  at  imødegå den nye kommunikationsform med et

åbent sind. Dette har især Deloitte bemærket, der allerede er begyndt at forberede deres klienter på den

nye erklæring, hvilke ændringer der kommer, og hvordan denne kan være med til at skabe større værdi for

selskabernes aktionærer, som også må være vejen frem.



99

6. Kapitel – Perspektivering

Afhandlingen har haft til formål, at undersøge hvordan danske revisorer fremover, skal til at kommunikere

om centrale forhold ved revisionen. Denne kommunikation skal minimere forventningskløften mellem

regnskabsbruger og revisor, og samtidig være et redskab til regnskabsbrugeren, om at få specifik og relevant

viden om den enkelte virksomhed, igennem revisors erklæring.

For at kommunikationen skal skabe værdi for regnskabsbrugeren er det vigtigt, at revisor skriver i et sprog,

der er forståeligt og præcist. Udfordringerne i relation til hvorledes revisor i fremtiden skal kommunikere,

lægger  især  i  hvordan  revisor  tilgår  selve  beskrivelsen  og  indholdet  heri,  og  ikke  så  meget  hvordan

forholdene udvælges, idet processen her er mere enkel. Igennem de afholdte interviews og de erfaringer

man har gjort sig i England fandt afhandlingen, at det netop er beskrivelsen og indholdet heri der kan give

udfordringer, i henhold til både virksomheden der revideres, regnskabsbrugerne og de offentlige

myndigheder.

Revisor skal som udgangspunkt ikke kommunikere om forhold der ikke står i årsrapporten, men blot oplyse

regnskabsbrugeren om centrale forhold, og hvordan revisor har behandlet disse. Der kan dog opstå

situationer, hvor revisors formuleringer i en erklæring kan få afgørende betydning for regnskabsbrugerens

opfattelse  af  virksomhedens organisation og aktiviteter.  Det  må derfor  forventes,  at  revisor  vil  rådføre sig

med virksomhedernes ledelse om indholdet af kommunikationen, således at revisor ikke får kommunikeret

uønskede  informationer  om  virksomheden.  Dermed  ikke  sagt,  at  revisor  ikke  vil  kommunikere  forhold

såfremt det er et krav, men selve formuleringerne heri og hvor vægten lægges, vil formentlig blive påvirket i

højere grad af ledelsen, end hvad der måske umiddelbart var meningen med standarden. Dette kan dog give

god mening, idet revisor fremover er en central del af virksomheders kommunikationsapparat til

regnskabsbrugere, dog uden at være uddannet eller særlig rustet til hvordan dette skal udformes. Revisors

tidligere kommunikation har været præget af standardiseringer, og tekniske termer. Dette er ikke længere

tilladt, og revisor skal derfor til at ”lære” en ny rolle. Det vil derfor være interessant, at undersøge hvor i hvor

grad revisors kommunikation er blevet påvirket af den virksomhed, som regnskabet omhandler. Revisor skal

altså  til  at  være  særligt  opmærksom  på  sin  uafhængighed  af  sin  klient,  og  hvordan  man  takler  de  nye

udfordringer i relation til kommunikationen om centrale forhold ved revisionen.
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Grundlaget for indførslen af beskrivelsen omkring de centrale forhold er, at regnskabsbrugeren skal få mere

nytte af revisors erklæring, i modsætning til tidligere, hvor det blot har været en standardtekst, der i nogle

regnskabsbrugers øjne ikke har givet megen værdi i situationer hvor selskaber er gået konkurs. Derfor er det

nu  revisors  ansvar,  at  forklare  hvordan  revisor  tilføre  værdi  og  troværdighed  til  et  regnskab.  Revisor  skal

derfor være særlig opmærksom på, at yde den information regnskabsbrugeren har behov for at få og ikke

prøve, at fraskrive sig ansvar i sin erklæring. Dette skal gøres ved, at inddrage forhold som i de fleste tilfælde

allerede er beskrevet i årsrapporten, men beskrive dem ud fra revisors synspunkter og professionelle

vurdering. Det kunne derfor også være interessant, at måle på hvordan regnskabsbrugernes opfattelse er af

de nye erklæringer.

Det formodes også, at myndighederne vil fokusere på netop regnskabsbrugeren, og hvad dennes erfaring

bliver med revisors erklæring efter kommunikationen blandt andet bliver tilføjet. For at denne nye form for

kommunikation  skal  få  succes,  kræver  det  altså,  at  revisor  formår,  at  balancere  imellem  revisors  ansvar,

ledelsens ønsker og regnskabsbrugerenes behov. Dette kan muligvis medføre, at revisionshusene i fremtiden

er nødsaget til, at nedsætte undervisningsgrupper for underskrivende revisorer med henblik på, at revisorer

skal  have  et  større  kendskab  til  kommunikation  og  værktøjer  til  hvordan  man  kan  formidle  forskellige

problemstillinger korrekt.

Forventeligt vil revisorbranchen i Danmark starte ”blødt” ud med beskrivelserne af centrale forhold, og se

hinanden an. Branchen vil altså i høj grad blive påvirket af hinanden i starten, og dermed er ”first mover’s”

særligt vigtige, hvis den nye kommunikation skal få succes og bringe værdi for alle parter. Erhvervsstyrelsen

anerkender denne trend, men vil også sørge for, at kommunikationen bliver så specifik som mulig. Alle disse

input peger altså på, at branchen vil bevæge sig mod beskrivelser hvor regnskabsbrugeren bliver sat mere og

mere i fokus, og dermed får større og større værdi fra revisors erklæring. En forudsætning for dette er dog

også,  at  den  øverste  ledelse  rundt  omkring  i  danske  virksomheder  bliver  tvunget  til  i  at  hæve

informationerne i årsrapporten til et niveau, hvor man fx er i England. I Danmark er kravene til revisor blevet

strammet væsentligt kontinuerligt, men kravene til ledelse og rapportering til interessenter i højere grad er

bestemt  af  krav  fra  aktionærer  end  egentlig  lovgivning.  Revisor  vil  derfor  være  begrænset  af  ledelsens

kompetencer og ønsker om kommunikation. Derfor kan der i regnskaber hvor ledelsen kun ønsker, at give et

minimum af oplysninger, være udfordringer for revisor til at bringe yderligere værdi, idet sådanne

beskrivelser ofte vil være af standardkarakter, og dermed begrænser revisors kommunikation til dette også.
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Dette problem er netop også en sideeffekt af kommunikationen om centrale forhold ved revisionen hvor

man håber, at niveauet af informationer i årsrapporten vil blive hævet og specificeret som følge heraf. Dette

kan dog virke som en lidt absurd tankegang, idet man pålægger revisor nogen krav, og på den måde ønsker

at  influere  ledelsen,  som  rent  faktisk  aflægger  regnskabet.  Denne  problemstilling  blev  også  nævnt  i  de

foretagne interviews med revisorerne hvor de gerne så, at der fra myndighedernes side blev sat mere fokus

på den øverste ledelse i børsnoterede virksomheder, og deres kompetenceniveau.

De særlige udfordringer som den nye kommunikation giver, vil  altså være nogle der formentlig bliver løst i

løbet af en modningsperiode i markedet, hvor alle parter vænner sig til hvordan disse beskrivelser skal

udfærdiges.

Afhandlingens anbefalinger om fremtidige undersøgelsesområder, er derfor:

· Hvordan denne kommunikation har påvirket revisors kompetencer i henhold til kommunikation.

· Hvilken indflydelse ledelsen har haft på revisors erklæring (fra 1. udkast til endelig beskrivelse).

· Hvordan informationer i årsrapporten har ændret sig i takt med at revisors erklæring har ændret sig,

med særligt fokus på note 1 og 2 i årsrapporten.

· Hvordan modningsprocessen er foregået i Danmark, og hvilken udvikling man ser i erklæringerne.

· Hvilken forandring der er sket i forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor.

· Hvordan regnskabsbrugers opfattelse er af de nye erklæringer, og i hvor høj grad de kan drage nytte

heraf.

Alle disse punkter vil blive interessante at følge i fremtiden, for at finde ud af om formålene med de nye krav

har ført det med sig, som var ønsket fra EU og IAASB’s side.
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8. Kapitel - Bilag

Bilag 1

Andre overvejelser, der kan være relevante for at fastlægge den relative betydelighed af et forhold, der er

kommunikeret med den øverste ledelse, og om et sådant forhold er et centralt forhold ved revisionen,

omfatter:

· forholdets vigtighed for tiltænkte brugeres forståelse af regnskabet som helhed, og i

særdeleshed dets væsentlighed i forhold til regnskabet

· arten af den regnskabspraksis, der knytter sig til forholdet, eller kompleksiteten eller

subjektiviteten ved ledelsens valg af en passende praksis sammenlignet med andre

virksomheder i branchen

· Den kvantitative eller kvalitative art og væsentlighed af eventuelle korrigerede og akkumulerede

ikke-korrigerede fejlinformationer som følge af besvigelser eller fejl, der knytter sig til forholdet

· Arten og omfanget af den revisionsindsats, der var nødvendig for at behandle forholdet,

herunder:

o omfanget af eventuelle specialiserede færdigheder eller specialviden, der var nødvendig

for at udføre revisionshandlinger for at behandle forholdet eller tage stilling til

resultaterne af sådanne revisionshandlinger

o arten af konsultationer uden for opgaveteamet vedrørende forholdet

· arten og alvoren af vanskeligheder ved udførelse af revisionshandlinger, stillingtagen til

resultaterne af disse handlinger og opnåelse af relevant og pålideligt bevis som grundlag for

revisors konklusion, i særdeleshed når revisors vurderinger bliver mere subjektive

· alvoren ved eventuelle mangler ved kontroller, der er identificeret som relevante for forholdet

· om forholdet involverede et antal særskilte, men forbundne revisionsovervejelser. Eksempelvis

kan langfristede kontrakter involvere betydelig opmærksomhed fra revisors side, hvad angår

indregning af indtægter, retstvister eller andre eventualforpligtelser og kan have en indvirkning

på andre regnskabsmæssige skøn.
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Bilag 2

78

78 FRC’s “Extended auditor’s reports, A review of experience in the first year”, side 19
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Bilag 3

Revisors guide til kommunikationen af centrale forhold ved revisionen

Krav – medtagne

forhold:

Uddybende

Forhold med særlig

risiko for væsentlig

fejlinformation

Områder med betydelige risici, betydelige vurderinger og betydelige begivenheder vil som

oftest af revisor være identificeret som områder med særlig risiko for væsentlige fejl. Dermed

bliver en del af ISA 701’s ordlyd dækket af EU forordningens definition, hvor det netop er ”de

vigtigste vurderede risici for væsentlig fejlinformation, herunder vurderede risici for væsentlig

fejlinformation som følge af svig”. Revisor skal dermed kommunikere disse risici, såfremt det er

risici, der er relevante for den enkelte virksomhed. Revisor skal dermed ikke rapportere risici

som er foruddefineret som værende særligt risikofyldte som fx omsætning eller ledelsens

tilsidesættelse af kontroller, medmindre de selvfølgelig er særligt relevante for virksomheden.

Andre forhold der har

været en betydelig del

af revisionen.

Der  kan  dermed  være  forhold  i  en  revision,  som  måske  ikke  er  identificeret  som  et  forhold,

hvor der er særlig risiko for væsentlig fejlinformation i revisionens planlægning, men som af

andre årssager har optaget hoveddelene af revisors arbejdsindsats. I disse tilfælde skal disse

forhold medtages med reference til ISA 701, selvom det i EU forordningen ikke er krævet.

Forhold skal vedrører

indeværende periode

Det er kun forhold, der har påvirkning på indeværende periode der skal omtales. Dette er

uagtet, at konklusionen i erklæringen henviser til flere perioder.

Krav – beskrivelse Uddybende

Overskrift og placering Overskriften til afsnittet omkring beskrivelse af de centrale forhold ved revisionen skal være

”Centrale forhold ved revisionen”. Afsnittet skal placeres efter afsnittet ”Grundlag for

konklusionen”.

Indledning I indledningen af beskrivelsen skal anføres at:

· de centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter revisors faglige vurdering

var mest betydelige ved revisionen af regnskabet og

· disse forhold blev behandlet som en del af revisionen af regnskabet som helhed og

ved udformningen af revisors konklusion derpå, og at revisor ikke afgiver nogen

særskilt konklusion om disse forhold.
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Referencer til

regnskabet

Hver beskrivelse af forholdene skal indeholde referencer til de steder i regnskabet, hvor

forholdet er beskrevet. Hvis ikke forholdet er beskrevet andre steder, er afsnittet ikke relevant,

og skal derfor ikke medtages.

Beskrivelse af hvorfor

forhold er udvalgt

Selve beskrivelsen skal indledes med en kort redegørelse af de overvejelser, der har haft

væsentlig  betydning  for  revisors  udvælgelse  af  netop  det  forhold  som et  af  de  mest  centrale

forhold. Denne beskrivelse skal have relevans for regnskabsbrugeren og være med til at give

regnskabsbrugeren en bedre forståelse af revisionen og revisors vurderinger. Beskrivelsen skal

gerne indeholde virksomhedsspecifikke aspekter frem for branche eller helt generelle aspekter,

for at sikrer relevansen i beskrivelsen.

Beskrivelse af revisors

reaktion

Revisor giver et resume af den måde, hvorpå forholdet blev behandlet ved revisionen. Graden

af detaljer er en professionel vurdering, men generelt skal revisor overveje at beskrivelsen er så

virksomhedsspecifik som muligt, samtidig med at revisor ikke prøver at fraskrive sig ansvar.

Derfor bør navne på fx specifikke advokater ikke indgå i beskrivelsen.

Beskrivelsen af revisors reaktion skal være et samspil med oplysningerne, der allerede er givet i

regnskabet,  og  skal  altså  ikke  gives  nye  oplysninger,  medmindre  det  af  revisor  anses  som

værende nødvendigt for regnskabsbrugerens forståelse, og herudover er i overensstemmelse

med ISA 701.

Forholdet skal være

afsluttet

Regnskabsbrugeren må efterlades med en fornemmelse af, at forholdet ikke er behandlet

færdigt af revisor. Så selvom revisor ikke skal lave konklusioner under alle beskrivelser, skal

revisor alligevel sikre, at beskrivelsen giver udtryk for at revisionen har afdækket risikoen til et

acceptabelt niveau.

Virksomhedsspecifik Beskrivelsen af de centrale forhold skal være en beskrivelse, der tager udgangspunkt i den

enkelte virksomhed. Beskrivelsen skal ikke bestå af generiske sætninger, men derimod

inddrage virksomhedsspecifikke forhold. Dette kan være ved at beskrive forhold eller

begivenheder, der har haft påvirkning på de centrale forhold ved revisionen, eller ved

kvantitative beskrivelser af omfanget af forholdet mv. Dog kan beskrivelserne godt bygges op

over den samme struktur. Beskrivelser kan dermed godt indeholde enkelte generiske

sætninger, og stadig leve op til kravene i ISA 701.

Forståeligt sprog Samtidig med at beskrivelserne ikke må være generiske, skal selve sproget i beskrivelserne helst

være uden fagtermer og tekniske udtryk, idet beskrivelsen skal give værdi for en

regnskabsbruger, der ikke har et rimeligt kendskab til revision. Hvis revisor føler sig nødsaget til

at anvende termer der umiddelbart har karakter af fagudtryk eller tekniske termer, bør disse



109

forklares i beskrivelsen.

Ansvarsfraskrivelse Som nævnt tidligere må beskrivelserne ikke være en ansvarsfraskrivelse fra revisors side.

Beskrivelsen af centrale forhold ved revisionen ændrer ikke på revisors ansvar mht. konklusion,

rapportering til ledelsen osv.

Anbefalinger –

beskrivelse

Uddybende

Beskrivelse sker ved

brug af diagrammer

eller grafer i tilfælde

hvor disse kan fremme

overskueligheden

Beskrivelserne kan med fordel indeholde fx en oversigtsform over de handlinger revisor har

foretaget. Enhver form for inddragelse af diagrammer eller grafer som skaber yderligere

forståelse for regnskabsbrugeren, kan med fordel inddrages. Revisor skal dog være særligt

opmærksom på, at beskrivelsen skal have fokus på de mest betydelige forhold, og dermed bør

revisor kun inddrage grafer hvis dette kan gøres uden at lave beskrivelserne uoverskuelige.

Er der sætninger der er

generiske?

Det er et krav, at beskrivelserne er virksomhedsspecifikke, men selvom dette er tilfældet, kan

dele af beskrivelser måske stadig bære præg af generisk information. Den gode beskrivelse

indeholder ikke sætninger, som ikke bidrager med relevant og specifik viden. Dermed bør der

ikke være nogen generiske sætninger i beskrivelsen overhovedet, hvis man ønsker, at

regnskabsbrugeren skal få mest muligt ud af beskrivelserne.

Oplysning om

revisionsresultaterne

I henhold til EU forordningen og ISA 701 er det muligt at inddrage andre relevante forhold end

blot kravene. I forbindelse med dette kan revisor fx give en beskrivelse af, hvilke resultater ens

revisionshandlinger har givet. Dette kan være med til at give regnskabsbrugeren en større

forståelse af, hvordan revisionsprocessen når frem til resultaterne i konklusionen. Derudover

kan der ved afvigelser, som ikke er væsentlige, være incitament for regnskabsbrugerne til at

udfordre ledelsen, således at processen omkring regnskabsaflæggelse kan forbedres.

Oplysning om i hvilket

omfang forholdet kan

påvirke regnskabet

Netop gennemsigtigheden ved at anvende kvantitative data kan være en hjælp til

regnskabsbrugeren om at opnå forståelse for revisionen, og hvorledes de identificerede risici

af revisor er udvalgt. Hvis oplysningerne allerede er medtaget i regnskabet, kan revisor blot

henvise til hvor forholdet er, som bekendt er et krav.

Kort beskrivelse Det er vigtigt, at beskrivelserne kun indeholder de mest betydelige forhold, således at

regnskabsbrugeren får en ide om, hvad forholdet går ud på, og hvordan revisor har behandlet

det.


