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Executive	summery	
The	 auditor’s	 report	 is	 the	 primary	 communication	 the	 auditors	 have	with	 the	 users	 regarding	 the	

findings	and	results	of	the	audit.	The	users	value	the	auditor’s	report,	but	they	often	have	greater	ex-

pectations	to	the	content	than	the	 informational	value	that	 is	actually	conveyed.	This	results	 in	a	re-

duced	credibility	of	the	auditor’s	report	and	lower	confidence	in	the	auditors	and	the	extent	to	which	

they	act	in	the	public’s	interest.	

In	2009,	The	International	Auditing	and	Assurance	Standards	Board	(IAASB)	started	a	new	project	in	

order	 to	enhance	 the	auditor’s	 reports	 for	 investors	and	other	users	of	 financial	 statements.	The	 in-

tended	benefits	from	the	project	are	enhanced	communication	between	auditors	and	investors,	as	well	

as	those	in	charge	of	corporate	governance.	Also	the	project	aims	at	increasing	the	user’s	confidence	in	

the	audit	report	and	the	financial	statements.	

After	several	research	programmes,	field-testing	and	comment	letters,	they	have	revised	six	auditing	

Standards	and	implemented	a	new	standard:	ISA	701	Key	Audit	Matters.	

The	 introduction	 of	 Key	Audit	Matters	 is	 the	 project’s	most	 significant	 innovation.	 This	 section	will	

shed	light	on	those	matters	that,	based	on	the	auditor’s	 judgement,	were	of	most	significance	during	

the	audit	of	the	financial	statements	of	the	current	period.	

This	thesis	deals	with	this	new	innovative	standard	–	the	ISA	701.	Based	on	commentaries	obtained	by	

IAASB	from	investors,	auditors	and	companies	and	interviews,	this	thesis	examines,	how	the	introduc-

tion	of	Key	Audit	Matters	 in	the	auditor’s	report	will	enhance	the	usefulness	of	 the	 information	con-

veyed	to	the	users	of	the	financial	statements.	

By	comparing	ISA	701	with	the	reactions	from	respondents,	nine	hypotheses	were	established.	By	ei-

ther	accepting	or	rejecting	these	hypotheses,	the	thesis	is	able	to	shed	light	on	how	the	standard	will	

affect	the	different	stakeholders	of	the	financial	statement.	

Results	from	this	analysis	showed	that,	with	the	right	implementation	of	ISA	701,	the	usefulness	of	the	

financial	 statements	 would	 be	 enhanced	 for	 the	 users.	 But	 in	 order	 to	 get	 the	 best	 results,	 IAASB	

should	include	more	examples	on	how	to	choose	Key	Audit	Matters	and	subsequently	how	to	describe	

them	in	an	appropriate	manner.	Additional	examples	and	guidance	are	important	as	the	definition	of	

Key	Audit	Matters	relies	heavily	on	the	auditor’s	subjective	judgement.	

Additionally,	the	thesis	concludes	that	it	would	strengthen	the	credibility	of	the	auditor’s	report	if	the	

users	were	given	more	insight	into	the	auditors’	assessment	of	materiality.	By	providing	the	users	with	

materiality	levels,	it	will	create	a	greater	transparency	in	relation	to,	how	the	auditor	reached	the	con-
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clusion	that	the	financial	statement	with	reasonable	assurance	is	without material misstatement.	Thus,	

an	indication	of	the	materiality	levels	may	help	to	reduce	the	expectation	gab	between	the	users	and	

the	auditors,	because	of	 increased	 information	about	 the	audit.	Furthermore,	we	believe,	 it	will	be	a	

good	supplement	to	the	information	the	auditor	provides	about	the	audit	with:	Key	Audit	Matters.	

Finally,	a	key	conclusion	of	the	thesis	is	that	the	conveyance	of	Key	Audit	Matters	should	not	include	

communication	of	 original	 information,	 i.e.	 information	 that	has	not	 already	been	 communicated	by	

management.	 Since	 the	 auditors	 primary	 task	 is	 to	 ensure	 validity	 and	 accuracy	 of	 the	 information	

provided	 by	management,	 including	 original	 information	 in	 Key	 Audit	Matters	would	 likely	 lead	 to	

confusion	and	loss	of	credibility	amongst	the	users.	By	bringing	new	information	forward,	the	auditor	

would	risk	blurring	the	distinction	between	the	roles	and	responsibilities	of	the	auditor	and	the	execu-

tive	management	team.	
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Kapitel	1	Indledning	

1.1	Indledning	
Revisionspåtegningen	 er	 den	 primære	 kommunikation	 revisor	 har	med	 regnskabsbrugerne	 om	 den	

udførte	revision.	Men	gennem	de	seneste	år	har	offentligheden	haft	 fokus	på	værdien	af	revisors	ar-

bejde.	Regnskabsbrugerne	værdsætter	revisionspåtegningen,	men	deres	forventninger	til	indholdet	er	

ofte	højere	end	informationsværdien.	De	føler	derfor	ikke,	at	de	får	den	ønskede	nytteværdi	ud	af	års-

rapporterne	 (Elling	2012:	21).	Dette	har	 resulteret	 i,	 at	offentligheden	har	mistet	 tillid	 til,	 at	 revisor	

opfylder	sin	rolle	som	offentlighedens	tillidsrepræsentant.	

For	 at	 imødekomme	 offentlighedens	 ønsker	 om	 en	 mere	 informativ	 revisionspåtegning,	 startede	

IAASB	i	2009	et	nyt	projekt.	Målet	med	projektet	er	blandt	andet	at	forbedre	kommunikationen	mel-

lem	revisor,	regnskabsbruger	og	den	øverste	ledelse,	samt	at	forøge	regnskabsbrugernes	tiltro	til	års-

rapporterne	(IFAC	2014).	

Efter	forskning,	field-testing	og	gennemgang	af	kommentarer	fra	respondenterne	fra	hele	verden,	kom	

IAASB	frem	til	at	revidere	6	revisionsstandarder	samt	implementere	en	ny	standard,	ISA	701	Key	Audit	

Matters	(standarden	er	vedlagt	i	bilag	1).	

Introduktionen	af	Key	Audit	Matters	er	det	mest	væsentlige	i	projektet.	Her	skal	revisor	belyse	de	for-

hold,	der	efter	revisors	faglige	vurdering	var	mest	betydelige	i	revisionen	af	årsrapporten	for	den	på-

gældende	periode.	Formålet	er	således	at	give	indblik	i,	hvad	der	under	revisionen	”holdte	revisor	vå-

gen	om	natten”.	Afsnittet	vil	 ikke	supplere	konklusionen	om	regnskabet,	men	vil	give	regnskabsbru-

gerne	indblik	i,	hvad	der	var	de	mest	centrale	problemstillinger	under	revisionen	og	hvordan	revisor	

behandlede	dem	(PwC	2015:	2).	

Ændringerne	 i	 revisionsstandarderne	 har	 medført,	 at	 EU	 har	 opdateret	 revisordirektivet	 og	 EU-

forordningens	 krav	 til	 lovpligtig	 revision	 af	 virksomheder	 af	 interesse	 for	 offentligheden.	Endvidere	

har	 det	medført	 lovopdateringer	 i	 Danmark	 for	 at	 kunne	 implementere	 ændringerne	 fra	 revisions-

standarderne	 –	 blandt	 andet	 i	 form	 af	 en	 ny	 Revisorlov	 og	 forventeligt	 Erklæringsbekendtgørelsen	

(Civilstyrelsen	2015	og	FSR	20.01.15).	

Fordi	ISA	701	er	så	essentiel	en	ændring	for	revisionspåtegningen,	har	vi	fundet	det	interessant	at	un-

dersøge,	hvad	denne	innovative	standard	vil	betyde	for	revisionen	og	om	de	tilsigtede	fordele	vil	op-

nås.	Det	vil	især	være	interessant	at	undersøge,	hvorvidt	ISA	701	medfører,	at	regnskabsbrugerne	sik-

res	en	øget	nytteværdi	af	revisionspåtegningen.	
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1.2	Problemformulering	
Grundet	det	øgede	fokus	på	at	regnskabsbrugeren	ikke	får	tilstrækkelig	værdi	af	revisionspåtegningen,	

ønsker	vi	at	undersøge,	hvilken	påvirkning	indførslen	af	Key	Audit	Matters	har	på	dette	forhold.	Her-

under	om	ISA	701	sikrer,	at	regnskabsbrugerens	informationsbehov	bliver	opfyldt.	

Følgende	problemformulering	er	opstillet	på	baggrund	af	de	indledende	overvejelser:	

Vil	 regnskabsbrugernes	 nytteværdi	 af	 årsrapporten	 og	 revisorpåtegningen	 øges	 ved	

indførsel	af	ISA	701	(Key	Audit	Matters)?	

1.2.1	Underspørgsmål	

Redegørende	del	
• Hvad	er	reglerne	i	dansk	regulering	i	forhold	til	implementering	af	en	international	revisions-

standard?	

• Hvad	er	målene	for	den	finansielle	rapportering	–	herunder	redegørelse	for	begrebsrammen?	

• Hvad	er	revisors	ansvar	i	forhold	til		at	opnå	tilstrækkelig	overbevisning	for	at	kunne	afgive	en	
revisionspåtegningen?	

• Hvad	er	indholdet	af,	-	og	grundlaget	for	udarbejdelse	af	ISA	701?	

Analyserende	del	
• Hvordan	vil	 indførelsen	 af	 ISA	701	påvirke,	 hvordan	 revisor	 arbejder?	Underspørgsmålet	 vil	

søges	besvaret	i	hypotese	1,	2	og	3:	

• Hypotese	1:	Rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	ledelse	og	revisor	ændrer	sig	som	følge	af	ISA	
701	

• Hypotese	2:	Indførelsen	af	Key	Audit	Matters	vil	ændre	revisors	adfærd	og	medføre,	at	revisor	
vil	udfører	mere	dybdegående	handlinger	i	forbindelse	med	revisionen	

• Hypotese	3:	Revisionshonoraret	vil	stige	med	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	

• Hvordan	vil	indførelsen	af	ISA	701	påvirke	regnskabsbrugerens	forståelse	for	revisionsproces-
sen,	herunder	påvirke	forventningskløften?	Underspørgsmålet	vil	søges	besvaret	i	hypotese	4,	
5	og	6:		

• Hypotese	 4:	 Key	Audit	Matters	 vil	 skabe	 forvirring	 om	 revisors	 konklusion	 vedrørende	 regn-
skabet		

• Hypotese	5:	Nytteværdien	af	Key	Audit	Matters	vil	fremmes	mest,	såfremt	der	skrives	virksom-
hedsspecifikke	formuleringer	

• Hypotese	6:	Key	Audit	Matters	bør	give	regnskabsbrugerne	 indsigt	 i	 revisorernes	brug	af	væ-
sentlighedsbegrebet	

• Hvordan	sikres	det	i	ISA	701,	at	revisorerne	har	en	ensartet	forståelse	af	ISA	701,	samt	hvilke	
elementer	påvirker,	at	revisorerne	overholder	standarden?	Underspørgsmålet	vil	søges	besva-
ret	i	hypotese	7	og	8:			

• Hypotese	7:	 ISA	701	giver	en	 tilstrækkelig	god	vejledning	 til,	 at	 revisorerne	kan	udvælge	Key	
Audit	Matters	på	et	ensartet	grundlag	
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• Hypotese	8:	Muligheden	for	udeladelse	af	Key	Audit	Matters	kan	skabe	grundlag	for	en	gråzone	

• Vil	ISA	701	medføre	et	informationsoverload?	Underspørgsmålet	vil	søges	besvaret	i	hypotese	
9:	

• Hypotese	9:	Key	Audit	Matters	vil	skabe	et	informationsoverload	

Vurderende	del:	
• Hvordan	vil	indførelsen	af	Key	Audit	Matter	påvirke	regnskabsbrugernes	tillid	til	revisor?	

• Hvordan	vil	indførelsen	af	Key	Audit	Matter	imødekomme	regnskabsbrugernes	nytteværdi?	

1.3	Målgruppe	
Målgruppen	for	opgaven	er	revisorer,	herunder	revisionshuse	der	kan	benytte	opgaven	som	fortolk-

ningsredskab	til	at	udarbejde	interne	vejledninger.	Derudover	er	målgruppen	cand.merc.aud.-studer-

ende	samt	regnskabsbrugere,	som	ønsker	 indsigt	 i,	hvorvidt	det	 forventes,	at	der	kan	blive	en	afledt	

nytteværdi	af	Key	Audit	Matters.	Det	forventes	således,	at	læserne	har	en	grundlæggende	revisions-	og	

regnskabsmæssig	forståelse.	

1.4	Afgrænsning	
For	at	opnå	en	dybdegående	analyse	af	problemformuleringen	har	vi	valgt	at	foretage	nogle	afgræns-

ninger.	Dette	afsnit	har	til	formål	at	belyse	disse.	

IAASB’s	projekt	om	forbedring	af	revisionspåtegningen	indeholder	forskellige	forslag.	Denne	afhand-

ling	vil	udelukkende	omhandle	den	nye	standard	ISA	701.	

Afhandlingen	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 børsnoterede	 virksomheder.	 Derfor	 vil	 vi	 ikke	 komme	 ind	 på	

øvrige	virksomheder	under	definitionen	 i	RL	§21,	 stk.	3,	 eller	hvorvidt	det	kan	være	relevant	at	 ISA	

701	bliver	et	krav	for	små	og	mellemstore	virksomheder.	

Selvom	 afhandlingen	 tager	 udgangspunkt	 i	 ISA	 701,	 vil	 vi	 inddrage	 andre/øvrige	 standarder	 vedrø-

rende	revisionspåtegningen	og	revisionskrav,	såfremt	de	 findes	relevante.	Eftersom	afhandlingen	af-

grænses	til	ISA	701,	vil	den	revisionsteori,	der	bliver	gennemgået,	omhandle	revisionsprocessen	over-

ordnet	set	og	revisionspåtegninger	for	årsregnskaber	for	børsnoterede	virksomheder.	

Redegørelsen	for	den	danske	regulering	er	lavet	for	at	forstå	reglerne	for	revisionen	af	børsnoterede	

selskaber	i	Danmark.	Der	afgrænses	derfor	fra	at	se	på	andre	landes	regulering.	Dermed	vil	redegørel-

sen	indeholde	en	kort	gennemgang	af	de	relevante	elementer	i	Revisorloven,	Erklæringsbekendtgørel-

sen,	den	nye	EU-forordning	nr.	537/2014	og	deres	sammenhæng	til	de	 internationale	revisionsstan-

darder.	

Selvom	vi	afgrænser	os	fra	andre	regelsæt	end	de	ovenstående,	kan	holdninger	og	erfaringer	fra	lande,	

underlagt	anden	regulering,	være	relevante	til	videre	analyse	af	comment	letters.	
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Da	det	er	dansk	lovgivning	vi	ser	på,	har	vi	valgt	ikke	at	analysere	direkte	ud	fra	revisionspåtegninger	

fra	UK	og	Holland,	hvor	regler	svarende	til	ISA	701	er	indført.	Vi	har	i	det	omfang,	det	er	fundet	rele-

vant	benyttet	de	resultater,	de	har	opnået	ved	indførsel	af	deres	version	af	Key	Audit	Matters.	

Interessenternes	 synspunkter	vil	 blive	analyseret	ud	 fra	 comment	 letters	 til	 IAASB’s	Exposure	Draft	

Communicating	Key	Audit	Matters	 in	 the	 independent	auditor’s	 report	offentliggjort	d.	25.	 juli	2013	

(herefter	 ED	 2013),	 foretagne	 interviews	med	 revisorer,	 lovgiver	 og	 regnskabsbrugere,	 samt	 PwC’s	

spørgeskemaundersøgelse	fra	2011.	

Vi	 har	 udvalgt	 comment	 letters	 fra	 regnskabsaflæggere,	 regnskabsbrugere	 og	 revisorer	 og	 udeladt	

comment	letters	indsendt	fra	universiteter.	

1.5	Metode	
I	det	følgende	afsnit	vil	vi	redegøre	for	de	metodiske	overvejelser,	vi	indledningsvis	har	haft	i	forbin-

delse	 med	 forberedelsen	 til	 projektet.	 Metodekapitlet	 har	 til	 hensigt	 at	 uddybe	 fremgangsmåden,	

hvorved	vi	har	valgt	at	besvare	vores	problemformulering.	

Vi	har	i	opgaven	valgt	at	undersøge,	om	regnskabsbrugerne	vil	opnå	den	ønskede	nytteværdi	af	revisi-

onspåtegningen,	ved	indførsel	af	afsnittet;	Key	Audit	Matters.	

Vi	ønsker	at	have	en	positivistisk	tilgang,	så	vi	kan	komme	frem	til	en	sikker	erkendelse	af,	hvorvidt	

Key	Audit	Matters	vil	fremme	nytteværdien	for	regnskabsbrugerne	(Thurén	2008:	19).	Vi	vil	herunder	

have	en	overordnet	 induktiv	 tilgang,	 for	at	kunne	drage	en	generel	 logisk	slutning	ud	 fra	vores	pro-

blemformulering	 (Andersen	 2014:	 266).	 For	 at	 undersøge	 problemformuleringen,	 vil	 vi	 indsamle	 et	

bredt	spektrum	af	eksisterende	data	og	udarbejde	egne	empiriske	undersøgelser.	

Ud	over	vores	overordnede	induktive	tilgang,	vil	vi	udarbejde	en	række	hypoteser.	Derigennem	vil	vi	

sammenholde	hypoteserne	med	de	indsamlede	data	for	enten	at	bekræfte	eller	forkaste	disse.	Dermed	

vil	vi	i	dele	af	vores	analyse,	have	en	hypotetisk-deduktiv	tilgang	til	at	svare	på	problemformuleringen	

(Thurén	2008:	31-3).	

1.5.1	Dataindsamling	
De	primære	data	er	fra	interviews	med	repræsentanter	fra	Big	Four,	en	regnskabsbruger	og	Erhvervs-

styrelsen.	Herudover	vil	vi	benytte	sekundær	litteratur	i	form	af	artikler,	publikationer,	bøger	om	revi-

sionsteori	og	revisoransvar,	samt	relevant	lovgivning.	Hver	enkelte	ovennævnte	datatyper	er	gennem-

gået	i	det	følgende:	
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1.5.1.1	Primær	data	

Vores	primære	data	er	 interviews.	Disse	er	strukturerede,	da	de	omhandler	et	specifikt	emne	(Trost	

2010:	41-4).	Spørgsmålene	vil	være	åbne	uden	på	forhånd	fastsatte	svaralternativer.	Dette	vil	give	os	

et	kvalitativt	grundlag	at	analysere	på,	så	vi	kan	undersøge	de	interviewedes	forventninger	til	ISA	701	

(Trost	2010:	25,	32-3).	

Interview	spørgsmål,	samt	svarskema	fra	lovgiver,	fremgår	af	bilag	4-6.	

1.5.1.1.1	Hvordan	problemformuleringen	førte	til	valg	af	interviews	
Vi	har	valgt	at	foretage	interviews,	da	vi	herigennem	kan	opnå	kontakt	med	relevante	og	informerede	

personer.	Da	Key	Audit	Matters	endnu	ikke	er	lovpligtigt	i	Danmark,	antages	det,	at	der	kun	er	få	per-

soner	i	revisionshusene,	hos	regnskabsbrugerne	og	regnskabsaflæggerne,	der	har	sat	sig	ordentligt	ind	

i,	 hvad	 ISA	 701	 kræver	 af	 dem.	 Derfor	 vil	 vi	 ikke	 kunne	 opnå	 brugbar	 information	 ved	 at	 foretage	

spørgeskemaundersøgelser.	

1.5.1.1.2	Målgruppe	
Vi	ønsker	at	interviewe	repræsentanter	fra	Big	Four	for	at	undersøge,	hvordan	ISA	701	vil	påvirke	re-

visors	arbejde.	Herunder	hvorvidt	de	forventer,	at	regnskabsbrugerne	vil	opnå	den	ønskede	værdi	af	

revisionen	ud	fra	Key	Audit	Matters.	

Derudover	ønsker	vi	at	foretage	interviews	med	regnskabsbrugerne	for	at	undersøge,	hvad	deres	for-

ventninger	er	til	Key	Audit	Matters,	samt	hvorvidt	de	forventer	at	kunne	drage	nytte	heraf.	

Endeligt	 ønsker	 vi	 at	 undersøge,	 hvad	 lovgivers	 holdning	 er	 til	Key	Audit	Matters,	 og	hvorledes	 ISA	

701	kommer	til	at	påvirke	revisors	arbejde	gennem	en	ændret	og	opdateret	lovgivning.	

1.5.1.1.3	Interviews	
Vi	vil	udarbejde	en	 interviewguide	med	emner,	 vi	 ønsker	at	 tale	om,	 samt	nogle	mere	dybdegående	

spørgsmål,	såfremt	der	er	behov	for	dette.	Der	vil	ved	interviewene	ikke	være	en	planlagt	rækkefølge	

for	de	forskellige	emner,	hvorfor	spørgsmålene/emnerne	vil	blive	gennemgået	efter	situationen.	

Spørgsmålene	vil	bestå	af	både	kvantitative	og	kvalitative	spørgsmål	(Trost	2010:	25-6):	

• Når	vi	skal	spørge	ind	til,	om	forventningskløften	til	regnskabsbrugeren	bliver	formindsket,	vil	

dette	være	af	kvantitativ	karakter,	da	spørgsmålet	i	sig	selv	ligger	op	til	et	ja/nej	svar.	

• Når	vi	vil	 spørge	 ind	 til	hvilken	effekt	 ISA	701	vil	have	på	 revisors	arbejde,	vil	dette	være	af	

kvalitativ	karakter,	da	det	åbner	for	indholdsrige	svar.	
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1.5.1.1.4	Behandling	af	interviews	
Der	vil	forekomme	symbolsk	interaktionisme	under	de	planlagte	interviews	(Trost	2010:	9-16).	Dette	

vil	 ske,	da	der	vil	være	en	midlertidig	 relation	mellem	 interviewer	og	den	 interviewede,	hvorfor	på-

virkning	af	de	to	parters	opfattelse	af	situationen	er	uundgåelig.	I	forbindelse	med	databehandlingen	af	

interviewene	vil	vi	forsøge	at	forholde	os	så	objektivt	som	muligt,	for	at	kunne	fastholde	vores	positi-

vistiske	tilgang.	Interviews	vil	blive	optaget,	så	vi	har	lydfiler	tilgængelige	til	vores	databehandling.	

Efterbehandlingen	af	interviews	vil	fungere	ved	først	at	nedskrive	hovedpointer	fra	interviewet	for	at	

fremhæve	de	centrale	forhold.	Derefter	vil	vi	(gen)høre	vores	interviews	fra	lydfilerne,	hvor	vi	vil	skri-

ve	stikord	og	citater	ned	til	videre	brug	for	analyserne.	Vi	har	med	denne	tilgang	ikke	fundet	det	nød-

vendigt	at	transskribere	interviewene.	

Tendenserne	fra	 interviewene	vil	være	med	til	at	danne	grundlag	for	de	hypoteser,	som	er	udgangs-

punktet	for	vores	analyse.	Hypoteserne	vil	vi	benytte	til	at	analysere	på	vores	interviews.	Dermed	stil-

ler	vi	spørgsmål	til	interviewmaterialet,	og	vi	bruger	indholdet	af	interviewene	til	at	understøtte	eller	

afkræfte	vores	hypoteser.	

1.5.1.2	Sekundære	data	

Den	sekundære	litteratur,	der	inddrages	i	afhandlingen,	er	kvalitative	data.	Som	tidligere	nævnt	vil	vi	

tage	 udgangspunkt	 i	 artikler,	 publikationer,	 bøger	 om	 revisionsteori,	 relevant	 lovgivning	 samt	 com-

ment	 letters	 til	 ED	 2013.	 De	 publicerede	 comment	 letters	 vurderes	 relevante,	 da	 de	 er	 de	 seneste	

comment	letters,	der	er	offentliggjort.	

1.5.1.3	Kildekritik	

1.5.1.3.1	Kildekritik	af	primær	data	

Revisorer	
• Lars	Engelund,	statsautoriseret	revisor	i	PwC’s	faglige	afdeling	og	medlem	af	REVU	

• Henrik	Nørgaard,	statsautoriseret	revisor	i	EY’s	faglige	afdeling	og	medlem	af	REVU	

De	har	en	længerevarende	revisionskarriere	og	en	stor	faglig	viden.	De	arbejder	i	henholdsvis	PwC’s	

og	EY’s	faglige	afdelinger,	hvorfor	de	på	nuværende	tidspunkt,	har	en	indgående	viden	om	ISA	701.	De	

er	begge	medlemmer	af	 foreningen	Revisionsteknisk	Udvalg	(REVU),	som	udsender	danske	oversæt-

telser	af	de	internationale	standarder	om	erklæringsopgaver,	der	udarbejdes	og	udgives	af	IAASB	(FSR	

Revisionsteknisk	Udvalg).	Dermed	betragtes	de	som	værende	personer,	der	er	repræsentative	for	re-

visionsfaget.	Desuden	vurderes	deres	kendskab	til	Key	Audit	Matters	at	være	tilstrækkeligt	i	forhold	til	

at	kunne	benyttes	til	brug	for	vores	besvarelse	af	de	opstillede	hypoteser.	
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Lovgiver	
• Peter	Krogslund,	Chefkonsulent	i	Erhvervsstyrelsens	Erhvervsvilkår	og	Regulerings	afdeling	

Er	 chefkonsulent	hos	Erhvervsstyrelsen	og	er	med	 til	 at	udarbejde	 lovforslag,	 som	regulerer	 reviso-

rernes	arbejde.	Derudover	sidder	han	med	projektet	for	implementering	af	de	reviderede	og	nye	stan-

darders	indhold	i	dansk	lovgivning,	herunder	Revisorloven.	Hans	kompetencer	vurderes	derfor	at	væ-

re	tilstrækkelige	for,	at	vi	kan	bruge	hans	udtalelser	i	forbindelse	med	vores	besvarelse	af	de	opstillede	

hypoteser.	

Regnskabsbruger	
• Klaus	Struwe,	Politisk	konsulent	for	Dansk	Aktionærforening	

Talsmand	for	private	investorer	i	Dansk	Aktionærforening.	Private	investorer	er	relevante	for	ISA	701,	

da	de	repræsenterer	regnskabsbrugerne.	Til	analysen	vil	vi	imidlertid	se	kritisk	på	private	investorer,	

da	de	 ikke	 i	 forbindelse	med	deres	erhverv	er	pålagt	at	skulle	sætte	sig	 ind	 i	 lovkrav.	Dermed	vil	de	

ikke	nødvendigvis	have	den	fornødne	indsigt	i,	hvordan	Key	Audit	Matters	vil	påvirke	deres	nyttevær-

di	af	revisionspåtegningen.	

1.5.1.3.2	Kildekritik	af	sekundær	data	
De	anvendte	 artikler	 er	udgivet	 i	 anerkendte	 tidsskrifter,	 hvor	de	 er	blevet	 valideret	 igennem	peer-

reviews.	De	kan	dermed	i	høj	grad	vurderes	pålidelige.	

Vi	 vil	 forholde	os	kritisk	 til	publikationer	og	 informationer,	der	 indhentes	 fra	hjemmesider.	Vi	 agter	

udelukkende	at	bruge	information	fra	revisionsfirmaer	og	anerkendte	revisionsrettede	organisationer.	

IAASB	modtog	i	alt	139	comment	letters	fra	uddannelsesinstitutioner,	revisorer,	 lovgivere,	standard-

sættere	 og	 investorer	 (ED	 2013:	 41-42).	 I	 analysen	 vil	 vi	 tage	 udgangspunkt	 i	 18	 comment	 letters,	

hvilket	vi	vurderer	repræsentativt	til	generaliseringsformål.	Vi	vil	foretage	en	opdeling	i	henholdsvis;	

regnskabsaflæggere,	regnskabsbrugere	og	revisorer.	Vi	har	valgt	at	 lave	denne	opdeling	for	at	kunne	

analysere	og	diskutere	de	 tre	gruppers	holdninger.	 Interessentgrupperne	vil	 ikke	være	 fuldstændigt	

homogene,	da	der	til	enhver	tid	vil	forekomme	forskellige	holdninger.	Men	for	at	kunne	analysere	på	

de	synspunkter,	som	bliver	tilkendegivet	i	de	udvalgte	comment	letters,	har	vi	antaget,	at	de	vil	være	

repræsentative	 indenfor	 den	 interessentgruppe	 grundet	 respondenternes	 faglige	 baggrund.	 Vi	 vil	

imidlertid	forholde	os	kritisk	i	forhold	til	at	generalisere,	hvis	der	fremgår	forskelligartede	holdninger	

omkring	et	givent	emne.	

Beskrivelse	af	de	udvalgte	comment	letter	respondenter	fremgår	af	bilag	3.	

Udvælgelsen	af	comment	letters	er	foretaget	på	følgende	måde:	
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Regnskabsaflægger	
Der	 er	 kun	 indsendt	 seks	 comment	 letters	 fra	 regnskabsaflæggere,	 hvorfor	 de	 alle	 er	 blevet	 brugt.	

Selvom	disse	kun	udgør	en	begrænset	del	af	den	samlede	mængde	comment	letters,	har	vi	vurderet,	at	

deres	holdninger	er	brugbare	for	analysen,	da	det	er	synspunkter	fra	børsnoterede	virksomheder.	

Regnskabsaflæggerne	er	dem,	der	har	ansvaret	for	regnskabsaflæggelsen.	Det	vil	være	interessant	at	

undersøge	deres	holdning	til	Key	Audit	Matters,	fordi	de	kan	blive	berørte	af	det	øgede	oplysningskrav	

til	revisor.	

Revisorer	
Ved	udvælgelsen	af	comment	letters	fra	revisorerne	har	vi	lagt	vægt	på,	at	det	er	respondenter	med	en	

bred	viden	indenfor	revisionsfaget.	Vi	har	derfor	udvalgt	comment	letters	fra	alle	i	Big	Four	og	et	Au-

duting	&	Assurance	Board,	hvilket	vi	har	vurderet	passende	i	forhold	til	vores	analyse	af	revisorernes	

synspunkter.	

Revisorernes	synspunkter	er	 interessante	at	undersøge,	 fordi	de	kan	belyse	hvilke	udfordringer,	der	

kan	være	ved	at	opfylde	ISA	701	i	praksis.	

Regnskabsbruger	
Udvælgelsen	af	comment	letters	fra	regnskabsbrugerne	har	været	delvis	tilfældig.	Vi	har	fokuseret	på,	

at	de	så	vidt	muligt	skulle	være	bredt	fordelt	globalt	set.	Grundlaget	for	at	vi	har	udvalgt	8	comment	

letters	er,	at	vi	ønskede	flere	synspunkter	fra	regnskabsbrugerne,	fordi	ISA	701	primært	er	udarbejdet	

efter	deres	ønske	om	højere	 informationsværdi	af	 revisionspåtegningen.	Endvidere	er	 formålet	med	

afhandlingen	at	kunne	konkludere	på,	om	regnskabsbrugernes	nytteværdi	vil	øges.	Derfor	har	vi	fun-

det	det	relevant	at	læse	flere	comment	letters	fra	denne	interessentgruppe.	

For	at	kunne	benytte	udtalelserne	i	de	publicerede	comment	letters,	har	vi	redegjort	for	de	ændringer,	

der	er	 foretaget	 fra	ED	2013	 til	den	endelige	 ISA	701.	Dette	er	 for	at	 sikre,	 at	de	 synspunkter,	vi	vil	

bruge	i	analysen,	stadig	er	relevante.	Derudover	vil	vi	også	analysere	på	de	ændringer,	som	IAASB	har	

foretaget,	ud	fra	respondenternes	forslag	og	bekymringer.	Derved	anvises,	hvad	de	har	anset	som	væ-

rende	mest	essentielt	at	beholde	eller	ændre.	Redegørelsen	vil	udelukkende	omhandle	en	opsumme-

ring	af	de	vigtigste	ændringer.	Vores	samlede	redegørelse	for	ændringerne	fra	ED	2013	til	endelige	ISA	

701	vil	fremgå	af	bilag	2.	

1.5.1.3.3	Anvendelse	af	data	
Vi	vil	gennem	analysen	 foretage	metodetriangulering,	da	vi	benytter	 forskellige	 former	 for	data.	Ved	

brug	af	metodetriangulering	kompenserer	de	forskellige	datatyper	for	hinandens	svage	sider,	hvorfor	

der	kan	opnås	en	højere	grad	af	validitet	og	reliabilitet.	De	udvalgte	data	supplerer	hinanden	og	afspej-
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ler	 ensartede	 og	 modsatrettede	 holdninger	 til	 den	 problemstilling,	 vi	 ønsker	 at	 besvare	 (Andersen	

2014:	149,	269,	272).	

1.5.2	Analysestrategi	

1.5.2.1	Opstilling	af	hypoteser	til	brug	for	analyse	

Ved	gennemgang	af	 ISA	701,	ED	2013,	udvalgte	comment	letters	samt	 interviews	fandt	vi	ni	 interes-

sante	problemstillinger	til	brug	for	besvarelse	af	vores	analyseunderspørgsmål.	Hypoteserne	er	opstil-

let	ud	fra	disse.	Vi	vil	analysere	på	forholdene	for	enten	at	kunne	forkaste	eller	acceptere	dem.	Hypote-

serne	er	kort	beskrevet	nedenfor:	

Hypotese	1:	Rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	ledelse	og	revisor	ændrer	sig	som	følge	af	ISA	701	
Her	vil	vi	analysere	på,	hvorvidt	der	sker	et	skifte	i	ansvarsfordelingen	mellem	revisorerne	og	ledelsen,	

da	 ISA	701	stiller	 større	oplysningskrav	 til	 revisor	end	den	gældende	regulering	 for	 regnskabsudar-

bejdelsen.	

Hypotese	2:	 Indførelsen	af	Key	Audit	Matters	vil	ændre	revisors	adfærd	og	medføre,	at	revisor	udfører	
mere	dybdegående	handlinger	i	forbindelse	med	revisionen	
ISA	701	stiller	krav	til,	at	revisor	skal	oplyse	om	de	mest	betydelige	forhold	i	revisionspåtegningen.	I	

hypotesen	vil	vi	undersøge,	om	det	vil	medføre,	at	revisors	adfærd	vil	ændres.	Herunder	om	revisor	vil	

udføre	mere	 dybdegående	 handlinger	 i	 forbindelse	med	 revisionen,	 for	 at	 opnå	 en	 bedre	 revisions-

overbevisning.	

Hypotese	3:	Revisionshonoraret	vil	stige	med	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	
I	flere	comment	letters	udviser	respondenterne	en	bekymring	for,	at	ISA	701	vil	bevirke	en	stigning	i	

revisionshonoraret.	 Vi	 ønsker	 derfor	 i	 denne	 hypotese	 at	 undersøge,	 om	 det	 kan	 forventes,	 at	 der	

kommer	en	stigning	som	følge	af	indførelsen	af	Key	Audit	Matters.	Herunder	om	der	vil	ske	en	tilsva-

rende	værdistigning	 for	regnskabsaflæggerne	samt	regnskabsbrugerne,	som	følge	af	stigningen	 i	ho-

noraret.	

Hypotese	4:	Key	Audit	Matters	vil	skabe	forvirring	om	revisors	konklusion	vedrørende	regnskabet	
Grundlaget	 for	 opstilling	 af	 denne	hypotese	 er,	 at	 især	 regnskabsaflæggerne	har	 givet	udtryk	 for,	 at	

Key	Audit	Matters	vil	forvirre	regnskabsbrugerne,	når	sektionen	står	efter	konklusionen	i	revisionspå-

tegningen.	Selvom	den	endelige	ISA	701	med	afsnit	4,	5	og	12	har	understreget,	at	Key	Audit	Matters	

ikke	påvirker	revisors	be-	eller	afkræftende	konklusion,	ønsker	vi	stadig	at	undersøge,	om	dette	kan	

påvirke	 regnskabsbrugernes	 forståelse.	 Ligeledes	 for	 at	 komme	 nærmere,	 om	 regnskabsbrugerens	

nytteværdi	øges	grundet	indførelsen	af	ISA	701.	
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Hypotese	5:	Nytteværdien	af	Key	Audit	Matters	vil	fremmes	mest,	såfremt	der	skrives	virksomhedsspeci-
fikke	formuleringer	
Flere	respondenter	har	 indikeret,	at	 ISA	701	kan	resultere	 i	standardtekster.	Vi	ønsker	derfor	at	un-

dersøge,	om	dette	er	sandt.	Herunder	om	standardtekster	vil	resultere	i,	at	nytteværdien	ikke	fremmes.	

Hypotese	6:	Key	Audit	Matters	bør	give	regnskabsbrugerne	indsigt	i	revisorernes	brug	af	væsentligheds-
begrebet	
Både	regnskabsbrugerne	og	revisorerne	har	givet	indikationer	for,	at	der	bør	oplyses	om	revisors	brug	

af	 væsentlighed	gennem	revisionen.	Derfor	vil	 vi	 analysere	på,	om	regnskabsbrugerne	vil	 få	 en	øget	

nytteværdi,	såfremt	dette	var	et	oplysningskrav	i	ISA	701.	

Hypotese	7:	ISA	701	giver	en	tilstrækkelig	god	vejledning	til,	at	revisorerne	kan	udvælge	Key	Audit	Mat-
ters	på	et	ensartet	grundlag	
For	at	sikre	ensartet	brug	af	en	standard	er	det	vigtigt,	at	den	forstås	entydigt.	Grundlaget	for	denne	

hypotese	er	at	undersøge,	hvorvidt	 ISA	701	sikrer,	at	revisorerne	 fortolker	den	på	samme	måde,	 for	

dermed	at	udvælge	og	beskrive	Key	Audit	Matters	på	samme	grundlag.	Dette	vil	sikre	konsistens,	og	

dermed	at	regnskabsbrugerne	vil	kunne	få	større	udbytte	af	Key	Audit	Matters.	

Hypotese	8:	Muligheden	for	udeladelse	af	Key	Audit	Matters	kan	skabe	grundlag	for	en	gråzone	
ISA	701,	 afsnit	14b	giver	 revisorerne	mulighed	 for	 i	 særlige	 situationer	at	undlade	oplysning	af	Key	

Audit	Matters.	Vi	ønsker	i	den	forbindelse	at	undersøge,	hvorvidt	afsnit	14b	kan	skabe	grundlag	for	en	

gråzone.	Vi	ønsker	derfor	at	undersøge,	om	revisorerne	kan	lade	sig	påvirke	af	ledelsen	til	at	undlade	

at	skrive	omkring	forhold,	ledelsen	vurderer	for	sensitive	til	at	blive	oplyst	i	revisionspåtegningen.	

Hypotese	9:	Key	Audit	Matters	vil	skabe	et	informationsoverload	
Der	er	en	gennemgående	bekymring	i	comment	letters	om,	at	Key	Audit	Matters	vil	gøre	regnskaberne	

endnu	mere	uoverskuelige.	Vi	ønsker	derfor	at	undersøge,	hvorvidt	en	øget	information	om	revisions-

processen	vil	vurderes	overflødig	og	irrelevant.	

1.5.2.2	Vurdering	af	effekten	på	brugernes	nytteværdi	afledt	af	ISA	701	

Ud	 fra	 de	 svar	 vi	 udleder	 fra	 hypoteserne,	 vil	 vi	 udfærdige	 en	 afsluttende	 vurdering	 for	 endeligt	 at	

kunne	 besvare,	 om	 regnskabsbrugerens	 nytteværdi	 vil	 øges	 som	 et	 resultat	 af	 implementeringen	 af	

ISA	701.	
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1.6	Opgavens	struktur	

	
[Figur	1:	Egen	tilvirkning:	Opgavens	struktur]	

1.6.1	Kapitel	1	Indledning	
Kapitlet	 indeholder	indledning	til	specialets	emne	og	den	tilhørende	problemformulering.	Dette	dan-

ner	grundlaget	for	den	videre	tilgang,	vi	ønsker	at	have	i	opgaven,	som	beskrevet	i	vores	metodeafsnit.	

1.6.2	Kapitel	2	Teori	
I	følgende	kapitel	redegøre	vi	for	den	teori,	vi	finder	relevant	for	at	besvare	problemformuleringen	og	

dennes	underspørgsmål.	Kapitlet	indeholder	de	lovmæssige	grundlag,	som	har	indvirkning	på	brugen	

af	Key	Audit	Matters	samt	den	relevante	begrebsramme,	som	virksomhederne	skal	aflægge	regnskabet	

efter,	for	at	de	kan	identificere	relevansen	af	informationer	samt	verificere	dem.	Endvidere	vil	kapitlet	

redegøre	for	ledelsesstrukturen	i	børsnoterede	virksomheder,	da	dette	er	relevant	for	at	kunne	analy-

sere	 på	 ISA	701’s	 påvirkning.	Derudover	 vil	 vi	 redegøre	 for	 den	 revisionsmæssige	 teori,	 som	 findes	

relevant	for	revisionspåtegningen,	revisors	vurderinger	af	ISA	701	samt	revisionsprocessen.	

Slutteligt	vil	vi	redegøre	for	ISA	701,	herunder	grundlaget	for	udarbejdelsen,	samt	en	opsummering	af,	

hvilke	ændringer	der	er	 implementeret	 i	 ISA	701	 i	 forhold	 til	ED	2013.	Derved	kan	vi	 tage	udgangs-

punkt	i	de	comment	letters,	der	er	indsendt	til	IAASB,	da	disse	er	kommentarer	til	ED	2013.	

1.6.3	Kapitel	3	Analyse	af	hypoteser	
Kapitlet	vil	 indeholde	en	analyse	af	de	hypoteser,	vi	har	opstillet	for	at	svare	på	vores	analyseunder-

spørgsmål.	 Dette	 gøres	 ved	 at	 undersøge,	 hvilken	 påvirkning	 ISA	 701	 har	 på	 revisorerhvervet,	 og	

hvordan	ISA	701	påvirker	brugernes	forståelse	af	revisors	arbejde.	Endvidere	vil	vi	undersøges,	hvor-

vidt	 revisorerne	 vil	 overholde	 standarden	 samt	 om	Key	 Audit	Matters	 vil	medføre	 et	 informations-

overload.	

Kapitel	1:	Indledning		

Kapitel	2:	Teori	

Kapitel	3:	Analyse	af	hypoteser	

Kapitel	4:	Analyse	af	effekten	på	brugernes	
nytteværdi	aoledt	af	ISA	701	

Kapitel	5:	Konklusion	og	perspektivering		
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1.6.4	Kapitel	4	Analyse	af	effekten	på	brugernes	nytteværdi	afledt	af	ISA	701	
Kapitel	4	vil	ud	 fra	besvarelse	af	 analyseundersspørgsmålene	vurdere,	hvordan	regnskabsbrugernes	

tillid	påvirkes	af	implementeringen	af	ISA	701	samt	om	regnskabsbrugernes	nytteværdi	øges	ved	ind-

førelsen	af	ISA	701.	

1.6.5	Kapitel	5	Konklusion	og	perspektivering	
Kapitlet	vil	konkludere	på	problemformuleringen	og	dennes	underspørgsmål	og	vil	 indeholde	en	op-

summering	af	specialets	resultater.	Derefter	vil	der	blive	udarbejdet	en	perspektivering,	hvor	vi	forsø-

ger	at	se	på	revisionsregulering	i	et	større	perspektiv.	Hvorvidt	der	er	behov	for	endnu	en	revisions-

standard,	eller	om	markedet	selv	ville	regulere	sig	efter	regnskabsbrugernes	behov,	såfremt	der	ikke	

var	reguleringskrav	til	regnskabsaflæggelse	samt	revisionen.	

1.7	Forkortelser	og	beskrivelser	
IFAC:	International	Federation	of	Accountants	

IAASB:	International	Auditing	and	Assurance	Standard	Board	

IASB:	International	Accounting	Standard	Board	

ISA:	International	Standard	of	Auditing	

IAS:	International	Accounting	Standard	

FRC:	Financial	Reporting	Council	

KAM:	Key	Audit	Matters,	nævnes	også	som	centrale	forhold	i	opgaven	

Big	Four:	Deloitte,	PwC,	EY	og	KPMG	

Originalinformation:	Originale	oplysninger	er	enhver	 information	om	virksomheden,	der	 ikke	på	an-

den	vis	er	offentliggjort	af	virksomheden	(f.eks.	ikke	har	været	medtaget	i	regnskabet	eller	anden	in-

formation,	der	er	tilgængelig	på	datoen	på	revisors	erklæring,	eller	behandlet	 i	anden	mundtlig	eller	

skriftlig	meddelelse	 fra	 den	 daglige	 eller	 den	 øverste	 ledelse,	 såsom	 i	 en	 regnskabsmeddelelse	 eller	

investororientering).	Virksomhedens	daglige	ledelse	og	øverste	ledelse	er	ansvarlige	for	en	sådan	in-

formation	(ISA	701:	afsnit	A35).	

Princip-baseret:	Det	er	op	til	fortolkning,	hvorledes	revisionen	ønskes	tilrettelagt,	så	længe	outputtet	

bliver	leveret	og	lever	op	til	kravene.	
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Kapitel	2	Teori	
I	det	følgende	kapitel	vil	vi	komme	ind	på	lovgivningen	for	aflæggelse	af	revisionspåtegning	for	børs-

noterede	 virksomheder	 i	 Danmark.	 Således	 betragtes	 begrebsrammens	 niveau	 1	 og	 2	 indeholdende	

regnskabsbrugers	informationsbehov	samt	årsrapportens	kvalitetskrav.	

Endvidere	vil	vi	redegøre	for,	hvordan	en	revision	udføres	for	at	kunne	afgive	en	revisionspåtegning.	

Slutteligt	vil	der	redegøres	for	grundlaget	for	projektet	om	en	ny	revisionspåtegning	samt	den	nye	ISA	

701.	

2.1	Lovgivning	for	revisionspraksis	i	Danmark	
Siden	 2005	 er	 det	 vedtaget,	 at	 alle	 børsnoterede	 virksomheder	 i	 EU-medlemslande	 skal	 udarbejde	

koncernregnskaber	på	grundlag	af	de	internationale	regnskabstandarder	fra	IASB,	som	skal	revideres	

på	bagrund	af	de	internationale	revisionstandarder	fra	IAASB.	Gennem	medlemskab	af	den	internatio-

nale	 revisorsammenslutning	 IFAC	deltager	FSR	 indirekte	 i	 udstedelse	 af	 internationale	 revisionsvej-

ledninger.	

ISA’erne	har	som	udgangspunkt	ingen	retskraft	 i	Danmark.	Derfor	skal	vejledningerne	i	teorien	først	

implementeres	i	dansk	ret.	Grundlaget	for	dette	er,	at	selvom	de	revisionsfaglige	metoder	og	redska-

ber	i	vidt	omfang	er	internationale,	er	en	dansk	revisionspåtegning	afgivet	i	dansk	retlig	kontekst.	Det	

betyder,	at	vejledninger,	der	indeholder	anbefalinger	til,	hvorledes	man	når	frem	til	påtegningen,	skal	

være	tilpasset	dansk	lovgivning.	I	praksis	anvender	danske	revisorer	således	de	redskaber,	der	står	til	

deres	rådighed	–	her	bl.a.	revisionsprotokollen,	og	opfylder	de	forventninger,	danske	regnskabsbruge-

re	har	til	revisors	påtegning.	Disse	krav	opfylder	de	internationale	revisionsstandarder	ikke.	Så	selvom	

ISA’erne	ikke	har	direkte	hjemmel	i	nogen	lovgivning,	kan	de	anvendes	som	led	i	god	revisorskik,	og	

hvis	flere	større	revisionsfirmaer	efterlever	endnu	ikke	implementerede	ISA’er,	kan	det	få	karakter	af	

sædvane	(Füchsel	2010:	24-6).	

Derudover	vil	den	nationale	regulering	normalt	tage	højde	for	de	krav,	der	stilles	fra	EU’s	side,	hvorfor	

man	som	altovervejende	udgangspunkt	vil	have	tilstrækkelig	og	udtømmende	regulering	i	den	danske	

lovgivning.	Dette	skyldes	især,	at	revisorbranchen	bliver	en	stadig	mere	og	mere	international	branche,	

fordi	virksomhederne	arbejder	på	tværs	af	landegrænserne	og	den	revisionspåtegning,	der	udarbejdes	

og	afgives	i	ét	land,	læses	af	regnskabsbrugere	i	andre	lande	(Füchsel	2010:	21-2).	

Revisorloven	(RL	af	17.	Juni	2008)	fastsætter	den	primære	regulering	af	revisors	virke	i	Danmark.	Lo-

ven	regulerer	godkendte	danske	revisorer	og	revisionsvirksomheder.	Der	er	udstedt	nyt	lovforslag	for	

en	ny	revisorlov.	Loven	havde	høringsfrist	d.	18.	Januar	2016	og	skal	være	vedtaget	af	Folketinget	se-

nest	16.	Juni	2016	(FSR	2015:	Ny	revisorlov).	
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I	RL	§	21,	 stk.	3	defineres	virksomheder	af	 interesse	 for	offentligheden	(herefter	PIE-virksomheder)	

som	børsnoterede	og	finansielle	virksomheder,	statslige	aktieselskaber,	kommuner,	regioner	mv.	samt	

store	virksomheder.	I	forhold	til	udkastet	til	den	nye	revisorlov	er,	at	det	foreslået	i	§	1a,	stk.	3,	at	ind-

snævre	definitionen	for	PIE-virksomheder:	

”a)	Virksomheder,	som	har	værdipapirer	optaget	til	handel	på	et	reguleret	marked	i	et	EU-land	eller	et	

EØS-land,	og	b)	finansielle	virksomheder,	jf.	§	5,	stk.	1,	nr.	1,	litra	a,	b	og	e,	i	lov	om	finansiel	virksomhed”	

Dette	er	relevant,	fordi	EU-kommissionen	har	vedtaget	ny	forordning	(forordning	nr.	537/2014)	ved-

rørende	specifikke	krav	til	revision	af	PIE-virksomheder.	

Forordninger	er	direkte	gældende	i	EU-medlemslande,	og	denne	vil	være	gældende	for	børsnoterede	

virksomheder	i	Danmark	både	før	og	efter	den	nye	revisorlov	fordi,	RL	§21,	stk.	3	samt	af	ny	RL	§	1a,	

stk.	3a	bestemmer,	at	børsnoterede	virksomheder	er	PIE-virksomheder.	

Forordningen	 vil	 træde	 i	 kraft	 for	 regnskaber	 med	 afslutning	 d.	 17.	 juni	 2016	 (forordning	 nr.	

537/2014,	artikel	44).	

Forordningen	indeholder	i	artikel	10,	stk.	2.	litra	c	en	bestemmelse	svarende	til	ISA	701:	

”Revisionspåtegningen	 skal	 udarbejdes	 i	 overensstemmelse	med	 artikel	 28	 i	 direktiv	 2006/43/EF	 og	

skal	endvidere	som	minimum:	c)	til	støtte	for	revisionserklæringen	forelægge:	

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

sici	for	væsentlig	fejlinformation	som	følge	af	svig	

ii) et	resumé	af	revisors	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	 vurderet	

risiko	for	væsentlig	fejlinformation,	skal	revisionspåtegningen	indeholde	tydelig	henvisning	til	de	relevante	op-

lysninger	i	regnskaberne.”	

Således	er	den	mest	væsentlige	forskel	mellem	ISA	701	og	forordningen,	at	ISA	701	kun	stiller	krav	om	

at	være	gældende	 for	børsnoterede	virksomheder	(ISA	701:	afsnit	5),	hvor	 forordning	nr.	537/2014	

stiller	krav	om	anvendelse	på	alle	PIE-virksomheder.	Det	forventes	således,	at	revisor	kommunikerer	

Key	Audit	Matters	for	alle	virksomheder	omfattet	af	RL	§21,	stk.	3	eller	udkast	til	ny	RL	§	1a,	stk.	3.	

Af	udkast	 til	RL	afsnit	3.1.2.4.2	 fremgår	erhvervs-	og	vækstministeriets	overvejelser	 i	 forhold	til	æn-

dringsdirektivet.	I	dette	forslås	det,	at	kravet	om	afgivelse	af	fælles	revisionspåtegning	indsættes	i	RL,	

mens	de	nærmere	krav	til	revisionspåtegningens	indhold	indsættes	i	Erkl.bek.	De	foreslår	ligeledes,	at	

Erkl.bek.	tilpasses	ISA’erne	(ny	RL	2016:	80-1).	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 22	af	174	

Erkl.bek.	 regulerer	 erklæringer	 afgivet	 af	 godkendte	 revisorer	 i	 Danmark.	 Denne	 uddyber,	 hvordan	

revisor	 skal	 lave	sin	erklæring,	 for	at	offentligheden	kan	drage	nytte	heraf.	Erkl.bek.	udstedes	af	Er-

hvervs-	og	Vækstministeriet	og	af	Erkl.bek.	§	1	fremgår	det,	at	revisor	er	offentlighedens	tillidsrepræ-

sentant.	Erhvervsstyrelsen	fastlægger	efter	Erkl.bek.	nærmere	regler	om	udførelsen	af	revisionsopga-

ver	og	revisors	afgivelse	af	revisionspåtegninger	(Füchsel	2010:	26).	

Erkl.bek.	forventes	endvidere	at	blive	tilpasset,	så	den	kan	efterleve	forordningens	krav	til	indholdet	af	

revisionspåtegningen	og	de	internationale	revisionsstandarders	krav	til	revisionspåtegningen.	Denne	

er	endnu	ikke	vedtaget.	

2.2	Den	finansielle	rapportering	

2.2.1	Conceptual	Framework	
Det	er	relevant	at	se	på	Conceptual	Framework	(herefter	begrebsrammen)	for	at	forstå,	hvad	der	kræ-

ves	 for	 at	 aflægge	 en	 finansiel	 rapportering.	 Herigennem	 hvad	 begrebsrammen	 kræver	 for	 at	 give	

regnskabsbrugerne	den	nødvendige	information	til	at	forstå	regnskabet,	og	hvorledes	Key	Audit	Mat-

ters	vil	påvirke	deres	forståelse.	

IASB	er	 i	 lighed	med	(videre)udviklingen	af	(gamle	og)	nye	standarder,	også	ved	at	 lave	en	gennem-

gang	af	deres	begrebsramme,	som	forventes	offentliggjort	i	2016	(IFRS).	

IASB’s	 begrebsramme	 er	 udarbejdet	 for,	 at	 regnskaber	 bliver	 sammenlignelige	 globalt,	 hvorfor	 be-

grebsrammen	kan	benyttes	til	udarbejdelse	af	regnskabsstandarder.	Når	en	virksomhed	skal	aflægge	

regnskab	efter	IFRS,	skal	de	overholde	reglerne	fra	begrebsrammen	(Mackenzie	2014:	29-32).	

Da	regnskabsbrugerne	ikke	selv	kan	indhente	 informationer	direkte	fra	virksomhederne,	kræver	det	

at	 regnskaberne	er	 sammenlignelige	og	 retvisende.	 Interessenterne	 skal	kunne	 tage	beslutninger	på	

baggrund	af	regnskabet	uden	indgående	kendskab	til	særlovgivning	for	den	givne	virksomheds	land.	

Begrebsrammens	 niveau	 1	 omhandler	 brugernes	 informationsbehov.	 Ifølge	 begrebsrammen	 er	 bru-

gerne	 aktuelle	 og	 potentielle	 investorer,	 ansatte,	 långivere,	 leverandører	 og	 andre	 varekreditorer,	

kunder,	offentlige	myndigheder	samt	offentligheden.	Hvis	investorernes	informationsbehov	er	afdæk-

ket,	vil	de	øvrige	regnskabsbrugere	 ligeledes	have	tilstrækkelig	 information,	da	 investorerne	har	det	

største	behov	(Elling	2012:	182).	Når	tiltænkte	regnskabsbrugere	fremover	omtales	i	dette	speciale,	vil	

der	ligeledes	være	tale	om	investorer.	

Specifikt	er	der	beskrevet	i	begrebsrammens	niveau	2,	at	regnskaberne	skal	være	forståelige,	relevan-

te,	valide,	sammenlignelige,	verificerbare	og	rettidige	(Elling	2012:	21).	Disse	er	de	seks	overordnede	

kvalitative	elementer	i	begrebsrammen,	hvilke	gennemgås	i	det	følgende:	
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2.2.1.1	Relevans	

Regnskabet	 skal	 indeholde	 relevant	 information,	 hvilket	 især	 er	 information,	 der	 kan	 påvirke	 regn-

skabsbrugerens	beslutningsproces.	Relevans	defineres	som	information,	der	har	prognoseværdi	eller	

som	 kan	 bekræfte	 tidligere	 forventninger.	 Inden	 for	 relevans	 spiller	 væsentlighedsniveauet	 en	 stor	

rolle,	 hvor	 information	 betragtes	 som	 relevant,	 hvis	 det	 ville	ændre	 på	 regnskabsbrugernes	 beslut-

ningsproces	(Mackenzie	2014:	31-2).	

2.2.1.2	Validitet	

Kravet	om	validitet	er	vigtigt	i	forbindelse	med	brugernes	beslutningstagen,	hvorfor	der	er	krav	om,	at	

eksterne	regnskaber	for	børsnoterede	virksomheder	revideres	og	påtegnes	af	en	statsautoristeret	re-

visor	(Elling	2012:	21).	For	at	et	regnskab	er	validt,	skal	det	give	et	retvisende	billede.	Dette	kræver,	at	

det	er	fuldstændigt,	objektivt	og	uden	fejl.	For	at	det	kan	være	fuldstændigt,	kræver	det	at	alle	de	rele-

vante	informationer	er	indeholdt	i	regnskabet.	For	at	det	kan	være	objektivt,	kræver	det,	at	revisor	er	

uafhængig	og	ikke	er	forudindtaget.	Dette	punkt	kan	være	svært	at	sætte	to	streger	under,	da	en	stor	

del	af	det	at	foretage	en	revision,	afhænger	af	revisors	professionelle	skepsis	og	dermed	deres	subjek-

tive	 vurdering	 af	 kvalitative	 og	 kvantitative	 forhold.	 Uden	 fejl	 defineres	 som,	 at	 der	 ikke	 er	 udeladt	

information	 og	 ikke	 forekommer	 væsentlige	 fejl	 i	 forhold	 til,	 at	 regnskabsbrugeren	kan	 forstå	 regn-

skabet	og	den	anvendte	regnskabspraksis	(Mackenzie	2014:	31-2).	

2.2.1.3	Sammenlignelighed	

Sammenlignelighed	går	på,	at	regnskabet	i	sig	selv	skal	være	sammenlignelig	med	virksomhedens	tid-

ligere	regnskaber.	Her	forstås,	at	regnskabspraksis	skal	være	uændret	i	forhold	til	tidligere	regnskabs-

perioder.	Ændringer	 af	 regnskabspraksis	og	 effekter	heraf	 skal	beskrives,	 jævnfør	 IAS	8	 (Mackenzie	

2014:	31-2).	

2.2.1.4	Verifikation	

Verifikation	stiller	ikke	kun	krav	til	revisor	og	virksomheden,	der	aflægger	regnskabet.	Det	stiller	også	

krav	til	regnskabsbrugerne	om,	at	de	skal	have	en	vis	regnskabsmæssig	forståelse.	Ud	fra	verifikation	

kan	det	udledes,	at	regnskabet	er	retvisende,	at	den	rigtige	regnskabspraksis	er	benyttet,	og	der	ikke	

er	udeladt	information.	Hvis	kriterierne	er	opfyldt,	vil	regnskabsbrugeren	ud	fra	informationen	i	regn-

skabet	komme	frem	til	samme	konklusion	som	revisor	(Mackenzie	2014:	31-2).	

2.2.1.5	Rettidig	omhu	

Regnskabsbrugerne	skal	have	 information	så	 rettidigt,	 så	de	kan	 tage	højde	 for	dette	 i	deres	beslut-

ningsproces.	Det	vil	 sige,	 jo	ældre	 informationen	er,	desto	mere	 irrelevant	bliver	den	 for	 regnskabs-

brugerne	(Mackenzie	2014:	31-2).	
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2.2.1.6	Forståelighed	

Forståeligheden	 fremmes	ved	at	 foretage	 retvisende	klassifikation	og	præsentation	af	 elementerne	 i	

regnskabet.	Herigennem	kan	den	 tiltænkte	 regnskabsbruger	 forstå	 informationen,	 der	 er	 givet,	 som	

det	var	intenderet	(Mackenzie	2014:	31-2).	

2.2.1.7	Begrebsrammen	i	forhold	til	Key	Audit	Matters	

I	forhold	til	Key	Audit	Matters	vil	de	primære	faktorer,	der	vil	blive	påvirket	fra	regnskabsbrugernes	

synspunkt	være	relevansen,	verifikationen	og	forståeligheden.	

Key	Audit	Matters	 er	 relevant	 for	 regnskabsbrugerne,	 da	 det	 kan	 give	 dem	 en	 øget	 indsigt	 i,	 hvilke	

handlinger	revisorerne	foretager.	Dette	giver	dem	mulighed	for	at	foretage	prognoser,	da	de	i	højere	

grad	vil	kunne	verificere	de	informationer,	der	står	i	regnskabet.	De	kan	ligeledes	bekræfte	deres	for-

ventninger	 til	hvilke	væsentlige	risici,	der	er	 i	 regnskabet,	 samt	hvilke	handlinger	revisor	har	udført	

for	at	afdække	disse.	

Forståeligheden	af	regnskabet	kan	blive	fremmet,	grundet	den	øgede	indsigt.	Ifølge	ISA	701,	afsnit	4a	

vil	det	retvisende	billede	af	regnskabet	ikke	vil	blive	påvirket,	da	Key	Audit	Matters	ikke	vil	gøre	det	

mere	eller	mindre	korrekt.	

2.3	Børsnoterede	virksomheder	
Børsnoterede	virksomheder	er	virksomheder,	der	har	offentlighedens	interesse.	Når	private-	og	pro-

fessionelle	 investorer	ønsker	at	 investere	 i	en	børsnoteret	virksomhed,	skal	de	kunne	foretage	deres	

vurderinger	på	baggrund	af	pålidelige	informationer.	Derfor	er	der	stillet	skærpede	oplysningskrav	til	

de	 børsnoterede	 virksomheder	 samt	mere	 omfattende	 revisionsmæssige	 handlinger	 end	 for	mindre	

virksomheder.	Herunder	kravet	om	Key	Audit	Matters,	for	at	fremme	regnskabsbrugernes	nytteværdi	

af	regnskabet	som	helhed	(ISA	701:	afsnit	2).	

	
[Figur	2:	Egen	tilvirkning	(Organisationsdiagram	Børsnoteret	virksomhed)]	

Generalforsamling	

Direktion	

Revisionsudvalg	 Eventuel	Intern	
revision	

Bestyrelse	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 25	af	174	

2.3.1	Generalforsamlingen	
Generalforsamlingen	har	retten	til	at	vælge	revisor,	hvor	bestyrelsen	og	revisionsudvalget	vil	fremsæt-

te	deres	forslag.	Dette	kan	de	gøre	i	forbindelse	med	stiftelsen	af	selskabet	og	registrere	dette	hos	Er-

hvervsstyrelsen	(SEL	§	9).	

Hvis	revisor	ikke	er	valgt	fra	stiftelsesdatoen,	kan	de	vælge	revisor	på	den	generalforsamling,	der	af-

holdes	to	uger	fra	stiftelsesdagen	(SEL	§	39).	Såfremt	generalforsamlingen	ønsker	at	vælge	eller	skifte	

revisor,	kan	dette	gøres	ud	fra	SEL	§	114,	stk.	1.	

Ud	over	valg	af	revisor	skal	generalforsamlingen	udvælge	den	øverste	ledelse	inden	for	to	uger	fra	stif-

telsen	af	selskabet	(SEL	§	39).	

2.3.2	Bestyrelsen	
Bestyrelsen	er	den	øverste	ledelse	i	selskabet	(SEL	§	5,	stk.	5a).	

Bestyrelsens	pligter	 er	 at	 sikre	 en	 forsvarlig	organisering	af	 selskabet	og	varetage	den	overordnede	

strategiske	ledelse	(SEL	§	115).	

2.3.2.1	Revisionsudvalg	

Der	er	krav	om	revisionsudvalg	 i	selskaber,	som	har	aktier	optaget	på	et	reguleret	marked	(RL	§	31,	

stk.	 1).	 Revisionsudvalget,	 vil	 i	 opgaven,	 omtales	 som	den	øverste	 ledelse,	 i	 lighed	med	bestyrelsen.	

Bestyrelsen	udvælger	revisionsudvalget,	ud	fra	egne	medlemmer.	Heraf	skal	mindst	et	af	medlemmer-

ne	være	uafhængige	af	virksomheden	og	have	kompetencer	inden	for	revision	eller	regnskab.	

Revisionsudvalgets	minimumsopgaver	er	at	overvåge	de	interne	kontroller,	regnskabsaflæggelsespro-

cessen,	den	eventuelle	interne	revision,	den	lovpligtige	revision	af	regnskabet	og	revisors	uafhængig-

hed	(RL	§	31,	stk.	2).	

Når	der	er	nedsat	et	Revisionsudvalg,	bliver	medlemmerne	ansvarlige	for	at	indstille	deres	forslag	om,	

hvilken	revisor	der	skal	benyttes	til	bestyrelsen	(RL	§	31,	stk.	3).	

Bestyrelsen	kan	også	vælge,	at	hele	bestyrelsen	varetager	revisionsudvalgets	funktion.	Det	kræver,	at	

ingen	 af	 medlemmerne	 af	 revisionsudvalget	 samtidig	 er	 i	 direktionen.	 Endvidere	 skal	 mindst	 et	 af	

medlemmerne	være	uafhængig	af	virksomheden	og	have	kompetencer	 inden	 for	revision	eller	 regn-

skab	(RL	§	31,	stk.	4).	

2.3.3	Direktionen	
Direktionen	er	også	kaldet	den	daglige	 ledelse.	Her	har	direktionen	ansvaret	 for	den	daglige	 ledelse,	

hvilket	ikke	indebærer	ansvar	for	forhold	af	usædvanlig	art.	Disse	er	bestyrelsen	ansvarlig	for	(SEL	§	

117,	stk.	1).	
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Direktionen	 er	 herudover	 ansvarlig	 for	 selskabets	 overholdelse	 af	 lovgivning,	 korrekt	 bogføring,	 til-

strækkeligt	kapitalberedskab	mv.	(SEL	§	118).	

2.4	Revisionsteori	

2.4.1	Principal-agent	teorien	
Vi	vil	redegøre	for	behovet	for	en	revision	igennem	principal-agent	teorien.	Denne	kan	benyttes	til	at	

belyse,	hvorfor	revision	ikke	blot	handler	om	at	overholde	loven.	Efterspørgslen	for	revision	kan	for-

stås	 gennem	 behovet	 for	 ansvarlighed,	 når	 virksomhedsejere	 ansætter	 andre	 til	 at	 lede	 deres	 virk-

somhed.	 ”Agenter”	 bliver	 således	 ansat	 til	 at	 lede	 ”principalens”	 virksomhed.	 Regnskab	 og	 revision	

spiller	her	en	vigtig	rolle,	fordi	forholdet	mellem	agenten	og	principalen	ofte	resulterer	i	informations-

asymmetri.	

Informationsasymmetrien	 opstår,	 fordi	 ledelsen	 har	 mere	 information	 om	 virksomhedens	 ”sande”	

finansielle	 position	 samt	 driftsresultat,	 fordi	 ejeren	 ikke	 er	 til	 stede	 under	 den	 daglige	 drift	 af	 virk-

somheden.	

Problemet	med	dette	er,	at	principalens	og	agentens	mål	ikke	altid	er	sammenfaldende,	fordi	der	er	en	

naturlig	interessekonflikt.	For	eksempel	er	der	risiko	for,	at	ledelsen	bruger	midler	til	personlig	fordel	

eller	skaber	vækst	i	virksomheden	på	bekostning	af	den	værdi,	det	skaber	for	aktionærerne.	Eller	le-

delsen	kan	manipulere	med	det	rapporterede	resultat	for	at	oppuste	værdien	af	virksomhedens	aktier	

for	at	opnå	større	bonus	og	sælge	aktieportioner	til	kunstigt	høje	priser.	Ejeren	kan	eksempelvis	for-

søge	at	beskytte	sig	imod	dette	ved	at	minimere	ledelsens	beføjelser	eller	give	resultatbestemt	afløn-

ning.	Alternativt	kan	ejeren	aftale	med	ledelsen,	at	de	periodisk	rapporterer	på	udviklingen	i	aktiverne	

(Eilifsen	2009:	6).	

Revisors	rolle	er	at	bestemme,	om	det	regnskab,	 ledelsen	har	udarbejdet,	giver	et	retvisende	billede.	

Revisors	erklæring	fungerer	som	en	verificering	af	regnskabet.	Revisorerklæringen	har	derfor	til	for-

mål	at	skabe	mere	troværdighed	til	regnskabet	og	reducere	risikoen	for	at	informationen	er	falsk	eller	

misledende.	Når	informationsrisikoen	reduceres,	kan	det	potentielt	give	fordele	både	for	ejer	og	ledel-

sen,	og	revisionen	vil	derfor	være	et	omkostningseffektivt	redskab	(Eilifsen	2009:	7).	
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2.4.2	Ledelsens	og	revisors	ansvar	
Formålet	med	en	revision	er,	at	revisor	bliver	i	stand	til	at	kunne	afgive	en	konklusion,	hvori	revisor	

udtaler	sig	om	at	regnskabet	med	høj	grad	af	sikkerhed	udviser	et	retvisende	billede	(Johansen	2013:	

13).	Nedenstående	figur	viser	et	simpelt	overblik	over,	 ledelsens	og	revisors	roller	i	 forbindelse	med	

udarbejdelsen	af	årsrapporten:	

	
[Figur	4:	Egen	tilvirkning	med	inspiration	fra	Eilifsen	m.fl.;12]	

2.4.2.1	Revisors	ansvar	

Langsted	(2013:	19-20)	beskriver,	at	revisors	oprindelige	rolle	først	og	fremmest	er,	at	være	det	veri-

ficerende	bindeled	mellem	 ledelsen	(agenten)	og	ejerkredsen	(principalen).	Efterfølgende	er	der	op-

stået	behov	for,	at	revisor	også	skal	verificere	regnskabet	overfor	øvrige	interessenter.	For	at	revisor	

kan	påtage	sig	rollen	som	offentlighedens	tillidsrepræsentant,	kræver	det,	at	de	lever	op	til	kravene	i	

RL	§	16,	stk.	1.	Derudover	er	der	en	række	uafhængighedskrav	i	RL	§	24-26,	hvoraf	det	fremgår	af	RL	§	

24,	stk.	2	at:	
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[Figur	3:	Principal-Agent	Teorien,	Eilifsen:	7] 
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”En	revisor	 ikke	er	uafhængig,	hvis	der	 foreligger	direkte	eller	økonomisk,	 forretnings-	eller	ansættel-

sesmæssigt	eller	andet	forhold,	herunder	levering	af	ydelser	der	ikke	er	omfattet	af	§	1,	stk.	2,	mellem	revisor	og	

den	 virksomhed,	 en	 opgave	 vedrører,	 som	 for	 en	 velinformeret	 tredjemand	 kan	 vække	 tvivl	 om	 revisors	 uaf-

hængighed.	Det	samme	gælder,	hvis	forholdet	foreligger	mellem	andre	personer	i	revisionsvirksomheden,	der	er	

knyttet	til	opgaven	eller	kontroller	dennes	udførelse	(…)”	(RL	§	24,	stk.	2)	

Revisors	ansvar	i	forhold	til	regnskabet	af	den	børsnoterede	virksomhed	er,	at	udtrykke	en	konklusion	

på	grundlag	af	den	udførte	revision.	Revisionen	skal	 i	Danmark	udføres	 i	overensstemmelse	med	in-

ternationale	 standarder	og	 yderligere	krav	 ifølge	dansk	 lovgivning.	Dette	 indebærer	overholdelse	 af	

etiske	krav	samt	planlægning	og	udførelse	af	revision	for	at	opnå	en	høj	grad	af	sikkerhed	for,	at	års-

regnskabet	er	uden	væsentlig	fejlinformation.	

En	 revision	omfatter	udførelse	 af	 revisionshandlinger	 for	 at	 opnå	 revisionsbevis	 for	beløb	og	oplys-

ninger	i	årsrapporten.	De	valgte	revisionshandlinger	afhænger	af	revisors	vurdering,	herunder	vurde-

ring	af	risici	for	væsentlig	fejlinformation	i	årsrapporten.	Revisor	overvejer,	som	led	i	risikovurderin-

gen,	 de	 interne	 kontroller,	 som	 er	 relevante	 for	 selskabets	 udarbejdelse	 af	 årsrapporten.	 Formålet	

hermed	er	at	udforme	revisionshandlinger,	der	er	passende	efter	omstændighederne,	men	ikke	at	ud-

trykke	en	konklusion	om	effektiviteten	af	selskabets	 interne	kontroller.	En	revision	er	derudover	en	

vurdering	 af,	 om	 ledelsens	 valg	 af	 regnskabspraksis	 er	 passende,	 om	 ledelsens	 regnskabsmæssige	

skøn	er	rimelige	samt	en	vurdering	af	den	samlede	præsentation	i	årsrapporten	(ISA	700).	

2.4.2.2	Ledelsens	ansvar	

Ledelsen	har	ansvaret	 for	udarbejdelsen	af	et	årsregnskab,	der	giver	et	retvisende	billede	 i	overens-

stemmelse	med	IFRS,	som	er	godkendt	af	EU	og	danske	oplysningskrav	for	børsnoterede	virksomhe-

der.	Derudover	har	ledelsen	ansvaret	for	den	interne	kontrol,	som	ledelsen	anser	nødvendig	for	at	ud-

arbejde	et	årsregnskab	uden	væsentlig	fejlinformation	(IAS	1).	

Ledelsen	har	pligt	 til	at	udlevere	de	nødvendige	 informationer	 til	 revisor,	 for	at	denne	kan	drage	en	

konklusion	omkring	regnskabets	retvisende	billede	(SEL	§§	133	og	149).	

2.4.3	Revisionsrisikomodellen	
Ved	afgivelse	af	en	revisionspåtegning	bekræfter	revisor,	at	regnskabet	med	høj	grad	af	sikkerhed	er	

retvisende.	Retten	har	som	sin	politik	fastsat,	at	revisionsrisikoen	normalt	er	5	%	for	revisioner,	der	

giver	høj	grad	af	sikkerhed	(Den	Europæiske	Revisionsret	2012:	32).	Således	 forstås	høj	grad	af	sik-

kerhed,	at	årsrapporten	er	95	%	retvisende,	eller	at	der	er	5	%	risiko	for,	at	årsrapporten	indeholder	

væsentlig	fejlinformation.	

Grunden	til	at	revisor	ikke	kan	afgive	en	revisionspåtegning	med	100	%	sikkerhed	er,	at	der	foreligger	

effektivitetskrav	i	RL	§	16,	stk.	1.	Heri	ligger,	at	det	ikke	vil	være	effektivt	og	økonomisk	forsvarligt,	at	
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gennemgå	samtlige	posteringer,	systemer	med	indflydelse	på	de	finansielle	tal	og	deres	kontrolproce-

durer	mv.	(Johansen	2013:	112).	

	

	

	

Herunder	benyttes	revisionsrisikomodellen	for	at	sikre,	at	der	opnås	tilstrækkelig	og	egnet	revisions-

bevis	gennem	revisionen,	 for	at	 revisor	kan	afgive	en	revisionspåtegning	med	høj	grad	af	sikkerhed.	

Revisionsrisikoen	svarer	til	de	95	%	sikkerhed	revisor	afgiver	i	sin	påtegning.	

Der	skal	foretages	en	vurdering	af	følgende	parametre,	der	påvirker	den	samlede	revisionsrisiko:	

2.4.3.1	Iboende	risiko	

Den	iboende	risiko	er,	risikoen	for,	at	væsentlig	fejlinformation	kan	forekomme	i	regnskabsposten	i	sig	

selv	uden	hensyntagen	til,	at	denne	kan	minimeres	gennem	kontroller.	Revisor	og	virksomheden	kan	

således	ikke	påvirke	den	iboende	risiko	(Bisgaard	2005:	2).	

Den	 iboende	risiko	er	den	del	af	 risikoen,	 revisor	vil	beskrive	 som	de	mest	betydelige	 forhold	under	

revisionen	i	Key	Audit	Matters	(ISA	701:	afsnit	10).	Der	kan	også	hentes	vejledning	i	ISA	315	til	vurde-

ring	af	hvilke	forhold,	som	indebærer	risiko	for	væsentlig	fejlinformation.	Her	vil	de	væsentlige	indika-

torer	som	regel	være	store	beløb	sammenkoblet	med	høj	risiko	for	fejl.	

2.4.3.2	Kontrolrisiko	

Kontrolrisikoen	 er	 risikoen	 for	 at	 en	 væsentlig	 fejlinformation	 ikke	 vil	 blive	 forebygget,	 opdaget	 og	

korrigeret	af	virksomhedens	interne	kontroller.	Revisor	kan	ikke	påvirke	kontrolrisikoen	under	revi-

sionen	(Bisgaard	2005:	2).	

2.4.3.3	Opdagelsesrisiko	

Opdagelsesrisikoen	afhænger	af,	hvorvidt	revisor	gennem	sine	handlinger	vil	være	i	stand	til	at	opdage	

væsentlig	fejlinformation	i	regnskabet	som	helhed,	eller	i	de	enkelte	regnskabselementer.	Opdagelses-

risikoen	er	dermed	den	del	af	risikoen,	som	revisor	har	mulighed	for	at	reducere	gennem	udførsel	af	

yderligere	handlinger	under	sin	revision	(Bisgaard	2005:	2).	

Revisions-
risiko	

Iboende	
risiko	

Kontrol-
risiko	

Opdagelses
risiko	

[Figur	5:	Egen	tilvirkning	(Revisionsrisikomodellen)]	
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2.4.4	Væsentlighed	
Ifølge	ISA	320	fastsættes	der	et	væsentlighedsniveau	for	en	revision,	der	tager	højde	for	de	overord-

nede	fejl,	der	kan	accepteres	på	regnskabsniveau.	Dette	vil	svare	til,	at	regnskabet	med	95	%	sandsyn-

lighed	ikke	indeholder	væsentlig	fejlinformation.	Ved	fastsættelsen	af	niveauet,	bliver	der	taget	højde	

for	hvad	de	 tiltænke	regnskabsbrugere	kan	acceptere	af	 fejl,	herunder	hvilken	størrelse	 fejl	der	ville	

påvirke	deres	beslutningsproces.	Fastsættelse	af	væsentlighedsniveauet	er	derfor	en	kombination	af	

kvalitative	og	kvantitative	faktorer,	revisors	kendskab	til	virksomheden,	dennes	risici	og	kompetencer	

og	de	faktuelle	beløbsstørrelser	i	regnskabet	(Füchsel	2010:	186).	

Fastsættelsen	gøres	ud	fra	3	step:	

Step	 1	 og	 2	 bliver	 normalt	 udført	 tidligt	 som	 en	 del	 af	 planlægningen	 af	 revisionen.	 Step	 3	 udføres	

normalt,	når	revisor	evaluerer	revisionsbeviserne	ved	afslutningen	af	revisionen	for	at	 fastsætte,	om	

de	supporterer	et	retvisende	billede	af	årsregnskabet.	

2.4.5	Revisors	professionelle	dømmekraft	og	professionelle	skepsis	
Professionel	 dømmekraft	 betyder,	 at	 revisor,	 inden	 for	 de	 givne	 rammer	 under	 revisionen	 samt	 de	

etiske	standarder,	anvender	relevant	uddannelse,	viden	og	erfaring	for	at	lave	informative	beslutnin-

ger	under	revisionen.	

Professionel	skepsis	er	en	holdning,	der	indebærer	en	spørgende	tankegang	samt	en	kritisk	vurdering	

af	revisionsbeviserne	(Eilifsen	2009:	53).	Professionel	skepsis	relaterer	sig	endvidere	til	revisors	uaf-

hængighed.	Hvor	revisor	har	mulighed	for	at	forholde	sig	objektivt	og	udfordre	det	materiale,	der	bli-

ver	forelagt	revisionen	(Sudan	2012:	76).	

Hvis	 revisor	 ikke	 bruger	 professionel	 dømmekraft	 og	 fastholder	 professionel	 skepsis,	 kan	 han/hun	

gøres	ansvarlig	(Eilifsen	2008:	53).	

Step	1:	Fastsættelse	af	væsentlighed	
for	regnkabet	

Step	2:	Fastsættelse	af	væsentlighed	
for	transaktionsklasser,	

kontobalancer	eller	oplysninger		

Step	3:	Evaluering	af	
revisionsresultater	

[Figur	6:	Egen	tilvirkning,	Fastsættelse	af	væsentlighed]	
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2.4.5.1	Forventningskløften	

Mange	læsere	af	årsrapporten	tror,	at	revisorerne	er	ultimativt	ansvarlige	for	årsregnskabet,	eller	som	

minimum	har	ansvaret	for	at	opdage	alle	fejl	og	besvigelser,	hvilket	ikke	er	tilfældet.	Mens	revisor	skal	

bruge	deres	professionelle	dømmekraft	og	 fastholde	deres	professionelle	 skepsis	 i	 deres	 arbejde,	 er	

årsregnskaberne	ledelsen	ansvar.	Det	er	vigtigt	at	huske	på,	at	mens	revisorer	har	vigtige	ansvarsom-

råder,	er	det	primært	ledelsen,	der	er	ansvarlig	for,	at	regnskabet	giver	et	retvisende	billede	(Eilifsen	

2009:	53).	

2.4.6	Revision	af	regnskabsestimater		
Estimater	er	regnskabsposter,	der	per	definition,	 ikke	kan	måles	præcist,	men	sandsynliggøres.	Esti-

mering	kan	relatere	sig	til	at	forudsige	udfaldet	af	en	transaktion,	begivenhed	eller	tilstand,	der	giver	

anledning	til	at	foretage	et	regnskabsmæssigt	skøn.	Dette	kan	fx	være	hensættelse	til	uerholdelige	for-

dringer.	Denne	 estimering	bliver	 påvirket	 af	 faktorer	 som	virksomhedens	 kreditgivning	 og	 kontant-

indsamlingsstrategier	 samt	 virksomhedens	 kunders	 finansielle	 styrke.	 Der	 vil	 være	 forskel	 på,	 hvor	

stor	usikkerhed,	der	er	omkring	estimaterne	(Eilifsen	2009:	102).	

2.4.7	Key	Audit	Matters’	indvirkning	på	revisionen	
Formålet	med	Key	Audit	Matters	er	at	fremme	informationsniveauet	til	regnskabsbrugeren.	Revisor	er	

offentlighedens	tillidsrepræsentant,	men	har	ikke	mulighed	for	at	lave	en	fuldstændig	revision.	Derud-

over	har	revisor	heller	ikke	mulighed	for	at	udtale	sig	om	fremtiden,	hvorfor	der	laves	estimater.	Når	

årsrapporten	bliver	gjort	tilgængelig	for	regnskabsbrugerne	er	dette	historisk	information,	som	regn-

skabsbrugerne	selv	kan	bruge	til	prognoseformål.	Selve	påtegningens	konklusion	vil	ikke	blive	ændret	

ved	indførslen	af	Key	Audit	Matters.	Revisor	vil	i	den	sammenhæng	ikke	skulle	udføre	flere	handlinger,	

men	kun	beskrive	hvad	der	er	gjort	på	de	centrale	områder	i	revisionen.	

2.5	Revisionsprocessen	
For	at	opnå	en	forståelse	for	hvorledes	Key	Audit	Matters	kommer	til	at	påvirke	revisors	arbejde,	vil	vi	

i	det	følgende	beskrive	revisionsprocessen.	

Ved	opstart	af	et	nyt	engagement	er	der	en	række	overvejelser,	revisorerne	skal	foretage	såsom;	iden-

tifikation	af	klienten	og	vurdering	af	uafhængighed	(ISA	210	og	220).	Når	revisor	har	foretaget	disse	

vurderinger,	kan	der	foretages	klient-accept,	hvorefter	revisionsprocessen	kan	påbegyndes.	
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Beskrivelsen	 af	 revisionsprocessen	 vil	 blive	 opdelt	 i	 tre	 hovedelementer.	 Planlægning,	 udførelse	 og	

rapportering.	Dette	er	en	iterativ	proces,	og	illustreres	med	følgende	figur:	

2.5.1	Planlægning	
Den	indledende	fase	i	revisionsprocessen	er	planlægningsfasen,	som	er	reguleret	af	ISA	300.	Ifølge	ISA	

300,	afsnit	2,	skal	der	i	forbindelse	med	planlægningen	fastsættes	en	overordnet	revisionsstrategi,	og	

derefter	en	revisionsplan	for	opgaven.	Som	gennemgået	i	forbindelse	med	revisionsrisikomodellen,	vil	

det	 være	 i	 denne	 fase,	 revisor	 identificerer	den	 iboende	 risiko	 samt	 kontrol-	 og	 opdagelsesrisikoen.	

Dermed	kan	revisorerne	tilrettelægge	revisionen	således,	at	der	kan	opnås	tilstrækkelig	overbevisning	

til	at	kunne	udtale	sig	om	regnskabets	retvisende	billede	i	revisionspåtegningen.	

Det	vil	være	denne	 fase,	der	er	afgørende	 for	 identificering	af	de	 forhold,	der	er	mest	betydelige	 for	

revisionen,	og	som	skal	beskrives	i	Key	Audit	Matters	(ISA	701:	afsnit	13a).	

I	forhold	til	planlægningen	vil	de	vigtigste	punkter	i	ISA	300,	afsnit	2	vedrørende	identificering	af	Key	

Audit	Matters	være:	

• den	hjælper	revisor	med	at	rette	opmærksomheden	mod	vigtige	revisionsområder	

• den	hjælper	revisor	med	at	identificere	og	løse	mulige	problemer	rettidigt	

• den	bidrager	til,	at	der	udvælges	medlemmer	til	opgaveteamet	med	de	rette	færdigheder	og	kompeten-

cer	til	at	reagere	på	forventede	risici,	og	til	at	arbejdet	fordeles	mellem	dem	på	passende	vis	

2.5.1.1	Revisionsstrategi	

I	henhold	til	ISA	300,	afsnit	8	skal	revisor	inddrage	følgende	i	sin	revisionsstrategi,	som	er	relevant	for	

Key	Audit	Matters:	

Planlægning	

Udførelse	

Rapportering	

[Figur	7:	Egen	tilvirkning,	med	inspiration	fra	revision	i	praksis	(Revisionsprocessen)]	
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• fastlægge	opgavens	rapporteringsmål	 for	at	kunne	planlægge	den	 tidsmæssige	placering	af	 revisionen	

og	arten	af	den	nødvendige	kommunikation	

• overveje	de	 forhold,	 der	 efter	 revisors	 faglige	 vurdering	 er	 betydelige	 for	 instruktionen	 af	 opgavetea-

mets	indsats	

• fastlægge	arten,	den	tidsmæssige	placering	og	omfanget	af	de	ressourcer,	der	er	nødvendige	til	at	udføre	

opgaven	(…)	

For	at	kunne	foretage	vurderingerne	i	henhold	til	ovenstående	kræver	det,	at	revisor	har	et	indgående	

kendskab	til	klienten.	Her	kan	der	drages	en	reference	til	ISA	315,	hvor	revisor	skal	opnå	forståelse	for	

virksomheden	og	dens	omgivelser	for	at	kunne	identificere	væsentlig	fejlinformation.	Når	revisor	har	

fået	tilstrækkeligt	kendskab	hertil,	kan	der	foretages	en	risikovurderingsanalyse,	hvorefter	revisions-

strategien	bør	adressere	de	identificerede	risici	ved	hjælp	af	ISA	330.	

2.5.1.2	Revisionsplan	

Revisor	skal	ifølge	ISA	300,	afsnit	9	udarbejde	en	revisionsplan	ud	fra	den	fastlagte	revisionsstrategi.	

Denne	plan	skal	indeholde	en	beskrivelse	af	følgende	forhold:	

”(a)	arten,	den	tidsmæssige	placering	og	omfanget	af	planlagte	risikovurderings-handlinger	som	fastlagt	

i	 ISA	 315(4)	 (b)	 arten,	 den	 tidsmæssige	 placering	 og	 omfanget	 af	 planlagte	 yderligere	 revisionshandlinger	 på	

revisionsmålsniveau	som	fastlagt	i	ISA	330(5)	(c)	andre	planlagte	revisionshandlinger,	der	kræves	udført,	såle-

des	at	opgaven	overholder	de	ISA’er	(…)”	

Jævnfør	ISA	315,	afsnit	5	vil	planlægning	omfatte	revisors	vurdering	af	risiko	for	væsentlig	fejlinforma-

tion	på	regnskabs-	og	revisionsmålsniveau.	For	at	kunne	foretage	denne	vurdering	på	en	effektiv	måde,	

vil	revisor	skulle	fastsætte	et	væsentlighedsniveau	til	brug	for	revisionen	i	henhold	til	ISA	320.	Ved	at	

fastsætte	et	væsentlighedsniveau,	vil	revisor	fastsætte	den	fejl,	der	kan	accepteres	på	regnskabsniveau.	

Denne	værdi	vil	svare	til	den	5	%	fejlmargin,	revisorerne	kan	acceptere	i	deres	revisionsrisiko	for	at	

opnå	høj	grad	af	sikkerhed	i	forbindelse	med	revisionen.	

Når	der	er	fastsat	et	væsentlighedsniveau	for	revisionen,	kan	revisor	fortsætte	planlægningen,	ved	at	

fastsætte	de	handlinger,	der	skal	give	en	tilstrækkelig	overbevisning	til	at	kunne	afgive	en	revisionser-

klæring.	

Som	det	fremgår	af	ISA	300,	afsnit	10,	er	planlægningen	en	kontinuerlig	proces.	Ændringer	i	virksom-

hedens	 forhold	 og	 påvirkninger	 heraf	 kan	medføre	ændring	 af	 revisionsstrategien,	 revisionsplanen,	

væsentlighedsberegningen	og	revisors	indledende	vurdering	af,	hvilke	forhold	der	er	Key	Audit	Mat-

ters.	
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2.5.2	Udførelse	
Revisionsprocessens	anden	fase	er	revisionens	udførelse.	Denne	del	består	af	en	blanding	af	kontrol-	

og	 substansrevision	eller	 substansrevision	alene.	Her	dikterer	RL	§	16,	 såfremt	det	 er	 effektivt,	 skal	

revisor	skal	anvende	en	kombination	af	kontrol-	og	substansrevision.	Balancen	mellem	disse	to	revisi-

onsmæssige	tilgange	vil	fastsættes	i	planlægningsfasen,	som	gennemgået	ovenfor.	

2.5.2.1	Kontrolrevision	

Ved	planlægningen	er	risikovurderingen	foretaget	for	at	undersøge,	hvorvidt	virksomheden	har	kon-

troller,	der	kan	afdække	den	iboende	risiko.	Revisoren	har	foretaget	en	vurdering	heraf,	og	kan	således	

gennem	kontrolrevisionen	teste,	om	den	indledende	vurdering	var	korrekt.	Hvis	virksomheden	vurde-

res	at	have	effektive	kontroller,	kan	dette	medføre	en	lavere	risiko	for	ikke	at	opdage	fejl,	hvorfor	revi-

sor	 i	 denne	 sammenhæng,	 kan	 udføre	mindre	 grad	 af	 substanshandlinger	 (ISA	 330	 og	 Sudan	 2012:	

192).	

Såfremt	kontrollerne	 ikke	vurderes	effektive,	vil	 revisorerne	gå	 tilbage	 til	planlægningsstadiet	 for	at	

vurdere,	hvorvidt	dette	medfører	en	øget	risiko.	Dermed	skal	der	foretages	yderligere	substanshand-

linger.	Herunder	skal	det	vurderes,	om	der	er	forhold,	der	vil	have	indvirkning	på	det	fastsatte	væsent-

lighedsniveau	(Sudan	2012:	93-5	og	123-4).	

2.5.2.2	Substansrevision	

Substansrevision	består	af	en	kombination	af	regnskabsanalytisk-	og	detailrevision	(ISA	520	og	330).	

For	at	foretage	regnskabsanalytisk	revision	vil	revisor	danne	forventninger	på	baggrund	af	finansielle	

og	 ikke-finansielle	 oplysninger.	 Derigennem	 kan	 det	 vurderes,	 hvorvidt	 det	 reviderede	 datasæt	 er	

konsistent.	

I	 forhold	til	områder	med	betydelige	risici	–	så	som	Key	Audit	Matters	–	vil	revisorerne	ikke	udeluk-

kende	kunne	basere	vurderingen	på	analytiske	handlinger.	Derfor	vil	der	også	skulle	foretages	detail-

revision	på	disse	områder	(Sudan	2012:	229-30).	Derudover	vil	det	være	revisorer	med	større	erfaring,	

der	 vil	 udføre	 revision	 af	 disse	 områder,	 da	 det	 kræver	 faglig	 ballast	 at	 reviderer	 områder	med	høj	

kompleksitet.	

Ved	detailrevision	forstås,	at	revisor	tester	og	afstemmer	de	reviderede	data	til	underliggende	doku-

mentation.	Denne	dokumentation	kan	både	være	intern	og	ekstern	(Sudan	2012:	239).	Den	eksterne	

dokumentation	vil	imidlertid	være	den,	der	giver	den	største	grad	af	overbevisning,	da	det	er	informa-

tion,	der	kommer	fra	uafhængige	parter	(Sudan	2012:	39-40).	
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2.5.3	Rapportering	
Den	sidste	fase	i	revisionsprocessen	er	rapporteringen.	Forud	for	at	erklæringen	påføres	regnskabet,	

skal	revisorerne	 foretage	afsluttende	revisionshandlinger.	Dermed	sikrer	de	sig,	at	der	er	opnået	 til-

strækkelig	overbevisning	igennem	revisionen	(Sudan	2012:	279).	Det	er	også	i	denne	fase,	revisorerne	

endeligt	vil	skulle	fastsætte	hvilke	forhold,	der	er	de	mest	betydelige	for	revisionen,	og	dermed	beskri-

ve	dem	i	deres	påtegning	(ISA	701:	afsnit	10).	

Når	disse	handlinger	er	foretaget,	vil	revisorerne	afgive	deres	erklæring	med	høj	grad	af	sikkerhed	for,	

at	regnskabet	som	helhed	giver	et	retvisende	billede	ifølge	kravene	i	IFRS	med	tillæg	fra	ÅRL	(Sudan	

2012:	344-5).	

2.5.3.1	Revisors	afsluttende	handlinger	

Når	revisorerne	skal	foretage	deres	afsluttende	handlinger,	skal	der	opnås	overbevisning	om;	begiven-

heder	efter	balancedagen	og	going	concern.	Derudover	skal	revisorerne	foretage;	en	afsluttende	analy-

se,	en	vurdering	af	om	regnskabet	overholder	kriterierne	ifølge	IFRS	–	inklusiv	de	danske	krav,	et	kon-

sistenstjek	af	 ledelsesberetningen,	en	vurdering	af	overholdelse	af	etik	og	uafhængighed,	en	revurde-

ring	af	risiko	for	væsentlig	fejlinformation,	og	en	vurdering	af	om	der	er	opnået	tilstrækkelig	revisions-

bevis.	De	skal	ydermere	indhente	ledelsens	regnskabserklæring	og	kommunikere	ikke-korrigerede	fejl	

til	ledelsen	(Sudan	2012:	279-310).	

De	elementer,	der	i	ovenstående	er	skrevet	med	kursiv,	vil	på	den	ene	eller	anden	måde	have	indfly-

delse	på,	hvilke	forhold	der	vil	blive	beskrevet	som	Key	Audit	Matters.	

2.5.3.2	Ledelseserklæringen	

Revisorerne	skal	 inden	afgivelse	af	 revisionspåtegningen	 indhente	en	underskrevet	 regnskabserklæ-

ring	fra	ledelsen.	Denne	skal	være	dateret	senest	samme	dag	som	revisionspåtegningen	(ISA	580:	af-

snit	14	og	15).	

Erklæringen	 indeholder	 en	bekræftelse	på,	 at	 ledelsen	har	 opfyldt	 sit	 ansvar	 i	 forhold	 til	 at	 aflægge	

regnskabet	efter	den	gældende	begrebsramme,	 at	de	har	givet	 revisorerne	adgang	 til	 al	 relevant	 in-

formation	samt,	at	regnskabet	er	retvisende	mv.	(ISA	580:	afsnit	10	og	11).	

2.5.3.3	Intern-	og	ekstern	rapportering	

Revisor	 foretager	 både	 en	 intern	 og	 en	 ekstern	 rapportering.	Den	 interne	 rapportering	består	 af	 en	

revisionsprotokol	til	den	øverste	ledelse	og	eventuelt	et	management	letter	til	direktionen.	Derudover	

forsyner	 revisor	 årsrapporten	med	 sin	 revisionspåtegning,	 som	 er	 den	 eksterne	 erklæring	 til	 regn-

skabsbrugeren.	
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2.5.3.3.1	Management	letter	
Et	management	 letter	bruges	 til	at	underrette	den	daglige	 ledelse	om	mangler	 i	den	 interne	kontrol.	

Dette	kan	være	betydelige	mangler,	jævnfør	RL	§	20,	stk.	3,	som	ligeledes	skal	rapporteres	til	Bestyrel-

sen,	eller	andre	 forhold	som	den	daglige	 ledelse	skal	være	opmærksom	på	(Sudan	2012:	338	og	 ISA	

265:	afsnit	10).	

2.5.3.3.2	Revisionsprotokollen	
Revisionsprotokollatet	skal	aflægges	i	henhold	til	RL	§	20,	hvis	der	aflægges	en	årsrapport.	Denne	er	

rettet	mod	virksomhedens	bestyrelse	og	revisionsudvalg.	

Ifølge	RL	§	20,	Stk.	3	skal	revisor	redegøre	for	arten	og	omfanget	af	det	udførte	arbejde	og	konklusio-

nen	herpå,	hvilket	omfatter:	

1) Væsentlige	 spørgsmål	 vedrørende	 revisionen,	 herunder	 især	 væsentlig	 usikkerhed,	 fejl	 eller	 mangler	

vedrørende	virksomhedens	bogholderi,	regnskabsvæsen	eller	interne	kontrol,	

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

til	årsregnskabet	m.v.,	

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

sionen	har	modtaget	alle	de	oplysninger,	der	er	anmodet	om.	

I	særlig	grad	kan	punkt	2	i	det	ovenstående	relateres	til	Key	Audit	Matters	beskrivelsen	i	revisionspå-

tegningen.	Den	beskrivelse,	 som	revisor	skal	afgive	 i	 sin	 fremadrettede	påtegning,	vil	derfor	 i	nogen	

omfang	være	en	omformulering	af	revisors	interne	rapportering	til	den	øverste	ledelse.	

2.5.3.3.3	Revisionspåtegningen	
Revisor	skal	i	sin	revisionspåtegning	overholde	kravene	i	Erkl.bek.	§	5,	som	beskriver	hvilke	elementer,	

der	skal	indgå	i	påtegningen	samt	en	påkrævet	rækkefølge.	Ved	opdateringen	af	ISA	700	og	indførel-

sen	af	ISA	701,	er	der	opstået	en	konflikt	med	Erkl.bek.,	da	denne	ikke	tillader	de	nye	opstillingskrav	

og	 elementer	 i	 standarderne.	 I	 henhold	 til	 FSR	 (2015:	 Ajourførte	 standarder)	 vil	 Erhvervsstyrelsen	

være	nødsaget	til	at	udarbejde	en	ny	Erkl.bek.,	som	tillader	den	nye	struktur	og	indhold	i	revisionspå-

tegningen.	

Ifølge	 ISA	 700	 er	 revisionens	 formål,	 at	 revisor	 skal	 forsyne	 regnskabet	med	 en	 påtegning.	 Ved	 ud-

formning	af	konklusion	og	afgivelse	af	erklæringen,	er	revisors	mål	følgende:	

4) at	udforme	en	konklusion	om	regnskabet	baseret	på	en	vurdering	af	de	konklusioner,	der	er	draget	fra	

det	opnået	revisionsbevis,	og		

at	udtrykke	denne	konklusion	klart	i	en	skriftlig	erklæring,	der	også	beskriver	grundlaget	for	revisionen.		

Påtegning	kan	udføres	i	form	af	en	blank	eller	modificeret	påtegning,	samt	med	supplerende	oplysnin-

ger	(ISA	700,	705	og	706).	
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En	blank	påtegning	er	et	udtryk	for,	at	revisor	har	opnået	høj	grad	af	sikkerhed	for,	at	regnskabet	som	

helhed	er	uden	væsentlig	fejlinformation.	Herunder	tages	der	højde	for,	at	revisor	har	opnået	tilstræk-

kelig	og	egnet	revisionsbevis	i	henhold	til	ISA	330,	og	at	ikke	korrigerede	fejl	enkeltvis	eller	samlet	er	

vurderet	uvæsentlig	for	regnskabet,	jævnfør	ISA	450	(ISA	700:	afsnit	11).	

En	modificeret	påtegning	kan	afgives	på	tre	forskellige	måder.	Formerne	for	modificeret	påtegning	er	

gengivet	nedenfor	i	en	prioriteret	rækkefølge.	Den	mildeste	modificering	præsenteres	først:	

• Påtegning	med	forbehold	

• Påtegning	med	afkræftende	konklusion	

• Påtegning	uden	konklusion	

Derudover	vil	der	kunne	tilføjes	supplerende	oplysninger	til	regnskabet,	efter	revisors	konklusion	(ISA	

706).	Revisors	påtegning	kan	indeholde	flere	af	ovennævnte	modifikationer/tilføjelser	samtidig.	

2.6	Grundlaget	for	udarbejdelse	af	ISA	701	Kommunikation	af	centrale	forhold	ved	
revisionen	i	den	uafhængige	revisors	erklæring	
Formålet	med	dette	afsnit	er,	at	opnå	 forståelse	 for	grundlaget	 for	udarbejdelse	af	 ISA	701.	Som	det	

fremgår	af	afhandlingens	afgrænsning,	vil	vi	fokusere	på,	hvilken	betydning	ISA	701	får	på	regnskabs-

brugernes	nytteværdi	af	revisionspåtegningen,	hvorfor	ændringerne	i	de	øvrige	ISA’er	kun	vil	nævnes,	

hvis	det	har	værdi	i	forhold	til	forståelsen	af	ISA	701.	

Projektet	om	en	ny	revisionspåtegning	er	en	reaktion	på	regnskabsbrugernes	ønske	om,	at	revisor	skal	

give	 flere	oplysninger	 i	 revisionspåtegningen.	Derudover	er	det	en	reaktion	på	ændringerne	 i	 revisi-

onsmiljøet	med	 stigende	kompleksitet	og	krav	om	 flere	kvalitative	oplysninger.	 Samtidig	har	den	 fi-

nansielle	krise	udløst	kritiske	spørgsmål	om	revisors	uafhængighed	og	professionelle	skepsis,	hvilket	

har	påvirket	 regnskabsbrugernes	opfattelse	af	 kvaliteten	og	 troværdigheden	af	 revisors	arbejde.	 Så-

fremt	der	ikke	er	tillid	til	revisor	om,	at	rapporteringen	giver	et	retvisende	billede,	vil	påtegningen	ik-

ke	have	meget	værdi.	Det	er	derfor	afgørende,	at	regnskabsbruger	har	tillid	til,	at	revisor	leverer	høj	

kvalitet	og	lever	op	til	rollen	som	offentlighedens	tillidsrepræsentant	(Speitzer	2013.07:	1).	

Revisionspåtegningen	er	revisors	vigtigste	kommunikation	af	de	resultaterne	fra	revisionen.	Herunder	

har	 regnskabsbrugerne	 efterspurgt	 en	 mere	 informativ	 revisionspåtegning,	 hvor	 revisorerne	 giver	

mere	relevant	information.	Undersøgelser	indikerer,	at	en	forbedret	revisionspåtegning	er	vigtig	for	at	

påvirke	den	værdi,	regnskabsbrugerne	føler	revisionen	giver	(IAASB	issues	2015.01:	1).	

Tidligere	næstformand	fra	IAASB	og	formand	for	revisionspåtegningsprojektet	udtaler	at:	

"The	IAASB	has	responded	to	calls	from	investors	and	others	that	it	is	in	the	public	interest	for	an	audi-

tor	to	provide	greater	transparency	about	the	audit	that	was	performed.	Increasing	the	communicative	value	of	
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the	auditor’s	report	is	critical	to	the	perceived	value	of	the	financial	statement	audit."	(Montgomery,	IAASB	issues	

2015.01)	

Projektet	har	udover	udarbejdelse	af	den	nye	revisionsstandard	ISA	701	medført	redigering	af	ISA	260,	

ISA	570,	ISA	700,	ISA	705,	ISA	706	og	ISA	720.	

	
[Figur	8:	Egen	tilvirkning,	Diagram	over	standarderne,	der	er	påvirket	af	IAASB’s	projekt	om	at	forbedre	revisionspåtegningen]	

Forbedringerne	ved	den	nye	revisionspåtegning	forventes	at	være	følgende:	

• Forbedret	kommunikation	mellem	revisorer	og	investorer	

• Forøget	tillid	fra	regnskabsbrugerne	til	revisionspåtegningen	og	årsregnskaber	

• Øget	transparens,	revisionskvalitet	og	forbedret	informationsværdi	

• Øget	 opmærksomhed	 fra	 ledelsen	 og	 regnskabsaflæggerne	 ved	 reference	 til	 revisionspå-

tegningen	

• Fornyet	fokus	fra	revisor	på	sager,	der	skal	indberettes,	hvilket	kan	resultere	i	forøget	pro-

fessionel	skepsis	

• Forbedret	finansiel	rapportering	for	offentlighedens	interesse	

IAASB's	bestyrelsesformand	Schilder	har	udtrykt,	at	han	forventer,	at	ændringerne	vil	puste	nyt	 liv	 i	

revisionen,	ved	at	revisorerne	ændrer	deres	måde	at	kommunikere	deres	arbejde	på.	 IAASB	har	fået	
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ISA	570	(Revideret)	Going	Concern	
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dokumenter,	der	indeholder	revideret	

regnskab	og	revisors	erklæring	

ISA	260	(Revideret)	Kommunikation	
med	den	øverste	ledelse	
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positiv	global	feedback	på	de	endelige	nye	og	reviderede	revisionsstandarder	fra	de	fleste	interessen-

ter1.	Men	det	 vil	 ifølge	 IAASB’s	 tekniske	 chef	Healy	 kræve	 en	 effektiv	 implementering,	 der	 fremmer	

bevidstheden	 om	 standarderne,	 hvis	 forventningerne	 til	 projektet	 skal	 opfyldes	 (IAASB	 issues	

2015.01).		

Dette	uddybes	af	 formand	 for	 IAASB’s	Consultative	Advisory	Group	 (CAG)	de	Beer,	der	 forventer,	 at	

introduktionen	af	Key	Audit	Matters	for	børsnoterede	selskaber	vil	være	en	betydningsfuld	forbedring.	

Hun	forventer,	at	 forbedringen	ikke	blot	vil	ændre	revisionspåtegningen,	men	grundet	den	øgede	in-

formationsværdi,	 vil	 få	 betydning	 for	 kvaliteten	 af	 hele	 den	 finansielle	 rapportering	 (IAASB	 issues	

2015.01).	

En	af	de	vigtigste	ændringer	i	den	nye	påtegning	er	introduktionen	til	Key	Audit	Matters,	hvilket	også	

er	den	sektion,	 interessenterne	af	de	nye	rapporter	 fra	Storbritannien	siger	er	mest	værdiskabende.	

Sektionen	giver	en	skræddersyet	beskrivelse	af	de	mest	betydelige	forhold,	revisor	fandt	under	revisi-

onen	for	den	pågældende	periode.	Med	andre	ord	er	det	en	beskrivelse	af,	hvad	der	holdt	revisor	”vå-

gen	om	natten”	(PwC	Delivering	the	value	of	the	audit	2015:	2).	

En	 anden	 vigtig	 ændring	 er,	 at	 påtegningen	 nu	 bliver	 opbygget	 således,	 at	 konklusionen	 står	 først,	

sammen	med	revisions-	og	virksomhedsspecifik	information.	Standardiseret	tekst,	som	beskrivelser	af	

ledelsens	ansvar,	revisors	ansvar	samt	hvad	revisionen	indebærer,	sættes	i	slutningen	af	påtegningen.	

Alternativt	kan	den	standardiserede	tekst	fjernes	fra	påtegningen	og	i	stedet	sættes	det	i	et	appendiks	

eller	på	en	fælles	hjemmeside	(PwC	Delivering	the	value	of	the	audit	2015:	2).	

Derudover	er	gennemsigtigheden	blevet	øget,	da	der	er	introduceret	et	afsnit	om	revisors	uafhængig-

hed	 i	 påtegningen,	 samt	 identificering	 af	 den	 opgaveansvarlige	 partners	 navn	 for	 alle	 børsnoterede	

virksomheder.	Dette	er	noget,	der	allerede	er	en	del	af	revisionspåtegningen	i	mange	dele	af	verden	–	

herunder	Danmark	–	men	det	er	ikke	praksis	overalt	(PwC	Delivering	the	value	of	the	audit	2015:	2).	

Den	nye	revisionspåtegning	vil	således	kunne	skabe	større	indsigt	med	information	om	Key	Audit	Mat-

ters.		

																																								 																					

1	Fleste	interessenter:	investorer,	lovgivere,	revisionstilsynsorganer,	nationale	standardsættere,	revisorer,	regn-

skabsaflæggere,	revisionskomitemedlemmer	samt	andre	interessenter	
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2.6.1	Strukturen	i	IAASB’s	ændringsforslag	til	ISA	700	

[Figur	9:	Strukturen	i	IAASBs	ændringsforslag	til	ISA	700]	

2.6.2	Tidslinje	over	projektet	for	Key	Audit	Matters	
Før	IAASB	offentliggjorde	ED	i	august	2013,	havde	de	været	i	gang	med	projektet	i	3	år.		I	2009	foretog	

IAASB	forskning	af	brugernes	opfattelse	af	revisionspåtegningen.	Derefter	udsendte	IAASB	i	maj	2011	

et	 høringsoplæg	 vedrørende	mulighederne	 for	 at	 øge	 værdien	 af	 revisors	 rapportering.	 I	 juni	 2012	

udsendte	 IAASB	 invitation	 til	 at	 kommentere	 høringsoplægget	 til	 ED	 2013.	 Dette	 førte	 til	 ED	 2013.	

Projektet	har	således	været	i	gang	i	6	år.	

Figur	10	nedenfor	viser	tidslinjen	siden	offentliggørelsen	af	ED	2013.	Som	det	fremgår	at	denne,	star-

tede	UK	allerede	med	deres	udgave	af	Key	Audit	Matters	for	regnskaber	udstedt	efter	oktober	2013.	

Ligeledes	 begyndte	 nogle	 revisorer	 i	 Holland	 også	 at	 følge	 IAASB’s	 forslag	 for	 deres	 regnskaber	 pr.	

december	2013,	hvilket	pr.	21.	december	2014	blev	et	krav	for	PIE-virksomheder	i	Holland.	Dermed	er	

der	sket	førtidsimplementering	af	forslaget,	da	EU’s	forordning	først	blev	godkendt	i	april	2014.	

DEN	UAFHÆNGIGE	REVISORS	PÅTEGNING		

Konklusion		

Revisors	konklusion	af	regnskabet		

Grundlag	for	konklusion		

Her	skriver	revisor,	at	revisionen	er	udført	 i	overensstemmelse	med	ISA’erne,	samt	at	de	er	uafhængige	

og	har	fulgt	de	etiske	regler.		

Key	Audit	Matters		

Her	beskrives	de	 forhold,	der	efter	revisors	professionelle	dømmekraft,	var	mest	betydelige	ved	revisio-

nen	af	årsregnskabet.	Hvert	forhold	skal	have	en	særskilt	underoverskrift		

Going	Concern		

Vurdering	om	ledelsens	going	concern	vurdering	er	passende	

Anden	information		

Denne	sektion	kan		efter	ISA	720	inkludere	a)	en	beskrivelse	af	revisors	ansvar	i	forhold	til	anden	infor-

mation,	b)	identifikation	af	de	dokumenter	der	er	tilgængelige	ved	revisors	rapportering,	der	giver	andre	

oplysninger,	som	revisor	er	ansvar	for	at	give	(…)	

Ledelsens	ansvar		

Revisors	ansvar		

Andre	erklæringer	i	forhold	til	lov	og	øvrig	regulering	
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2.6.3	Formålet	med	ISA	701	Key	Audit	Matters	
Formålet	med	 ISA	701	 er,	 at	 revisor	 skal	 kommunikere	 de	 centrale	 forhold	 i	 erklæringen	 (ISA	701:	

afsnit	1),	for	at	øge	gennemsigtigheden	af	den	udførte	revision	ved	at	give	regnskabsbrugeren	indblik	i	

de	 forhold,	 revisor	har	drøftet	med	den	øverste	 ledelse.	Dette	 vil	 hjælpe	 regnskabsbrugeren	med	at	

forstå	de	forhold,	der	har	krævet	professionel	dømmekraft	fra	både	ledelsen	og	revisor.	Det	vil	dermed	

give	regnskabsbrugerne	forståelse	for	de	mest	betydningsfulde	forhold	ved	revisionen	for	den	aktuelle	

periode	(ISA	701:	afsnit	2	og	A2).	

Key	Audit	Matters	vil	 imidlertid	 ikke	erstatte;	de	oplysninger	 ledelsen	skal	give,	 revisors	konklusion	

efter	ISA	700,	en	modificeret	konklusion	efter	ISA	705	eller	rapportering	om	going	concern	efter	ISA	

570	(ISA	701:	afsnit	4).	

ISA	701	er	gældende	for	børsnoterede	virksomheder	(ISA	701:	afsnit	5)	samt	PIE	i	Danmark.	

2.6.4	Brugerne	af	ISA	701		
De	 tiltænkte	brugere	af	 ISA	701	anses	 for	at	være	de	 samme	som	brugerne	af	 regnskabet	 (ISA	701:	

afsnit	A3).	

Det	er	revisor,	der	skal	vurdere	ud	fra	sin	professionelle	dømmekraft,	hvor	lang	og	omfattende	beskri-

velsen	af	et	forhold	til	regnskabsbrugerne	skal	være.	Der	skal	være	begrænset	brug	af	revisionstekni-

ske	begreber	 (ISA	701:	afsnit	A34),	men	samtidig	kan	det	 forventes,	efter	 ISA	320,	at	 regnskabsbru-

[Figur	10:	Tidslinje	over	 IAASB	projekt,	egen	tilvirkning,	med	 inspiration	 fra	PwC,	Delivering	 the	value	of	 the	

audit:	11]	
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gerne	har	en	rimelig	viden	 i	 forhold	 til	 regnskabsvæsen,	økonomi	og	 forretningsforståelse	 (ISA	701:	

afsnit	A4).	Dermed	bør	de	have	indsigt	i	revisionsrisikomodellen	og	have	viden	omkring,	at	regnskabet	

med	høj	grad	af	sikkerhed	er	retvisende	og	uden	væsentlig	fejlinformation,	uagtet	hvad	der	fremgår	af	

Key	Audit	Matters.	

2.7	Fastlæggelse	af	centrale	forhold	ved	revisionen	

2.7.1	Definition	af	Key	Audit	Matters	
”(…)	centrale	forhold	ved	revisionen	-	de	forhold,	der	efter	revisors	faglige	vurdering	var	mest	betydeli-

ge	ved	revisionen	af	regnskabet	for	den	aktuelle	periode.	Centrale	forhold	ved	revisionen	vælges	blandt	forhold,	

der	er	kommunikeret	til	den	øverste	ledelse.”	(ISA	701:	afsnit	8)	

Revisor	skal	ud	fra	de	forhold,	der	er	kommunikeret	med	den	øverste	ledelse,	fastlægge	de	forhold,	der	

krævede	betydelig	opmærksomhed	fra	revisors	side	ved	udførelsen	af	revisionen	(ISA	701:	afsnit	9).	

Revisor	 kan	 medtage	 forhold	 vedrørende	 en	 forudgående	 periode,	 hvis	 dette	 vurderes	 væsentligt,	

selvom	ISA	701	ikke	kræver	det	(ISA	701:	afsnit	A11).	

I	praksis	betyder	det,	at	udvælgelsen	af	Key	Audit	Matters	er	en	 flertrinsvurdering.	Det	 forventes	at	

revisor	vurderer	følgende	forhold	(ISA	701:	afsnit	9a-c):	

a) ”områder	med	højere	vurderet	risiko	 for	væsentlig	 fejlinformation	eller	betydelige	risici	 identificeret	 i	

overensstemmelse	med	ISA	315”	

b) ”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”		

• ”Det	er	 især	de	regnskabsmæssige	skøn	regnskabsbrugerne	har	udvist	 interesse	for	at	 få	mere	 in-

formation	om”	(ISA	701:	afsnit	A24)	

c) ”indvirkningen	på	revisionen	af	betydelige	begivenheder	eller	transaktioner,	der	har	fundet	sted	i	perio-

den.”	

Revisor	skal	derefter	afgøre	hvilke	forhold,	der	var	”mest	betydelige	ved	regnskabet	for	den	aktuelle	

periode”	(ISA	701:	afsnit	10).	Revisor	skal	fastlægge	antallet	og	udvælge	forholdene	ud	fra	sin	profes-

sionelle	dømmekraft.	Antallet	vil	påvirkes	af	 ”virksomhedens	størrelse	og	kompleksitet,	arten	af	 for-

retningsaktiviteter	og	omgivelser	samt	de	faktiske	forhold	og	omstændigheder	ved	revisionsopgaven”	

(ISA	 701:	 afsnit	 A30).	 Da	 forholdene	 kræver	 betydelig	 opmærksomhed	 fra	 revisors	 side,	 vil	 de	 ofte	

være	 komplekse	 med	 betydelige	 ledelsesvurderinger	 (ISA	 701:	 afsnit	 A14),	 hvorfor	 forholdene	 må	

forventes	at	have	medført	betydelig	interaktion	med	den	øverste	ledelse	(ISA	701:	afsnit	A27).	
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[Figur	11:	Egen	tilvirkning,	med	inspiration	fra	PwC,	Delivering	the	value	of	the	audit,	Udvælgelse	af	Key	Audit	Matters:	4]	

Såfremt	revisor	ender	op	med	en	lang	liste	af	forhold,	der	vurderes	som	Key	Audit	Matters,	er	det	vig-

tigt,	at	revisor	genovervejer,	om	alle	disse	 forhold	er	de	mest	betydningsfulde	(ISA	701:	afsnit	A30).	

Derudover	kan	revisor	også	vurdere,	hvorvidt	det	er	væsentligt	for	regnskabsbrugerens	forståelse	af	

regnskabet	som	helhed,	herunder	hvor	betydningsfuldt	det	var	i	den	pågældende	revision.	Dette	kan	

kommunikeres	 ved	 fx	 at	 benævne	 hvilken	 revisionsindsats,	 der	 er	 foretaget,	 brugen	 af	 specialister,	

mangler	ved	kontroller	mv.	(ISA	701:	afsnit	A29).	

For	at	undgå	at	beskrivelserne	bliver	alt	 for	standardiserede,	kan	det	være	en	fordel	at	 forbinde	for-

hold	specifikt	til	branchens/virksomhedens	omstændigheder	og	kompleksitet	(ISA	701:	afsnit	A44).	

2.8	Udeladelse	af	Key	Audit	Matters	

2.8.1	Udeladelse	af	forhold	fordi	de	vurderes	særligt	følsomme	
Revisor	har	tilladelse	til	at	undlade	oplysning	om	Key	Audit	Matters,	såfremt	forholdene	vurderes	at	

være	særligt	 sensitive.	Dette	kan	være	 tilfældet,	hvis	 ”lov	eller	øvrig	regulering	 forhindrer	oplysning	

om	forholdet”	(ISA	701:	afsnit	14a).	Revisor	kan	i	yderst	sjældne	tilfælde	fastlægge,	at	forholdet	ikke	

skal	kommunikeres	 i	erklæringen,	 fordi	revisor	vurderer,	at	de	negative	konsekvenser	heraf	med	ri-

melighed	 vil	 kunne	 veje	 tungere,	 end	 de	 fordele	 offentligheden	 vil	 have	 ved	 kommunikationen	 (ISA	

701:	afsnit	14b).	

Et	eksempel	på	et	forhold,	revisor	med	rette	kan	vurdere	ikke	at	kommunikere,	er	en	oplysning,	der	vil	

skade	en	relevant	myndigheds	undersøgelse	af	en	faktisk	eller	formodet	lovovertrædelse,	fx	en	sag	om	

hvidvaskning	af	penge	(ISA	701:	afsnit	A52).	

Key	Audit	Matters	
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Vejledningen	beskriver,	at	der	er	en	forventning	til,	at	revisor	prøver	at	finde	en	mulighed	for	at	kom-

munikere	om	forholdet.	Dette	kan	gøres	mere	generelt,	eventuelt	med	henvisning	til	oplysninger	i	års-

regnskabet,	såfremt	disse	fremgår.	Ellers	kan	revisor	opfordre	ledelsen	til	at	inkludere	yderligere	op-

lysninger	om	forholdet,	som	revisor	kan	henvise	til.	Forholdene	vurderes	igennem	revisors	kommuni-

kation	med	den	daglige	og	øverste	 ledelse,	og	 revisor	kan	være	påkrævet	at	have	 ledelsens	påstand	

understøttet	af	tilsynsmyndigheder	eller	regulatorer.	Såfremt	ledelsens	bekymringer	begrænser	sig	til	

en	del	af	 forholdet,	skal	revisor	opfordre	til	at	de	øvrige	oplysninger	offentliggøres.	Det	anbefales,	at	

revisor	opnår	skriftlig	udtagelse	fra	ledelsen	om	begrundelsen	for,	hvorfor	det	ikke	er	hensigtsmæssigt	

at	offentliggøre	oplysninger	om	forholdet.	Herunder	beskrivelse	af	ledelsens	syn	på	betydeligheden	af	

de	negative	konsekvenser	(ISA	701:	afsnit	A54-5).	

Ydermere	kan	der	være	forhold,	som	revisor	undlader	at	kommunikere	grundet	etiske	krav.	Revisor	

kan	dog	være	pålagt	at	kommunikere	om	forholdet	til	regulatorer,	tilsynsmyndigheder	e.l.,	selvom	for-

holdet	ikke	beskrives	i	erklæringen	(ISA	701:	afsnit	A55).	

Ovenstående	forhold	vil	være	komplekse	for	revisor	at	vurdere,	hvorfor	det	kan	være	hensigtsmæssigt,	

at	søge	juridisk	bistand	til	at	foretage	vurderingen	(ISA	701:	afsnit	A56).	IAASB	har	klarlagt,	at	de	nye	

bestemmelser	ikke	må	misbruges	til	at	undgå	oplysning	om	forhold.	Revisor	skal	kunne	dokumentere	

grundlaget	for,	hvorfor	forholdet	ikke	bliver	kommunikeret,	da	det	er	essentielt	at	regnskabsbrugerne	

kan	stole	på,	at	dette	ikke	bliver	en	gråzone	for	undladelse	af	kommunikation	(IAASB	2014:	2).	

2.8.2	Udeladelse	ved	besvigelsesrisiko	
Fastlæggelse	af	besvigelsesrisiko	er	ikke	en	del	af	Key	Audit	Matters,	selvom	ISA	240	antager,	at	besvi-

gelsesrisiko	skaber	en	væsentlig	risiko	for	fejlinformation	grundet	uforudsigeligheden	i	måden,	hvor-

på	 ledelsen	kan	tilsidesætte	kontroller.	Men	selvom	det	er	en	betydelig	risiko,	kræver	forholdet	 ikke	

nødvendigvis	betydelig	opmærksomhed	fra	revisors	side	og	vil	derfor	ikke	indgå	i	revisors	fastlæggel-

se	af	Key	Audit	Matters	(ISA	701:	afsnit	A21).	

2.8.3	Udeladelse	af	et	centralt	forhold	grundet	going	concern	
Elementer,	som	indebærer	væsentlig	usikkerhed	forbundet	med	begivenheder	eller	forhold,	der	kan	rejse	

betydelig	tvivl	om	virksomhedens	evne	til	at	fortsætte	driften	ifølge	ISA	570,	skal	ikke	medtages	i	Key	

Audit	Matters	(ISA	701:	afsnit	15).	

I	 stedet	 skal	 revisor	 rapportere	 om	 forholdet	 i	 overensstemmelse	med	den	 ISA	570,	 og	medtage	 en	

henvisning	 i	 Key	Audit	Matters	 til	 afsnittet	 ”Væsentlig	 usikkerhed	 vedrørende	 fortsat	 drift”	 (ISA	 701:	

afsnit	5a	og	b).	Adskillelse	af	kommunikationen	i	påtegningen	vil	bevirke,	at	forholdet	får	en	passende	

vægt	(ISA	701:	afsnit	A6).	
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Ved	centrale	 forhold	som	eksempelvis	driftsunderskud	eller	mulig	gældskonvertering,	vil	going	con-

cern	forudsætningen	være	opfyldt,	såfremt	revisor	har	vurderet,	at	der	 ikke	er	væsentlig	usikkerhed	

forbundet	med	disse	begivenheder	og	forhold.	Revisor	skal	derfor	vurdere,	om	disse	forhold	skal	oply-

ses	som	Key	Audit	Matters	i	revisionspåtegningen,	fordi	de	har	krævet	betydelig	revisoropmærksom-

hed	(ISA	701:	afsnit	41).	

2.8.4	Udeladelse	grundet	manglende	konklusion	og	modificeret	konklusion	
ISA	701	vil	ikke	være	gældende,	såfremt	revisor	udtrykker	en	manglende	konklusion	om	regnskabet	i	

overensstemmelse	med	ISA	705	(ISA	701:	afsnit	5).	

Revisor	skal	ikke	kommunikere	et	forhold	som	værende	et	Key	Audit	Matters,	hvis	revisor	som	følge	af	

forholdet	er	pålagt	at	modificere	konklusionen	i	overensstemmelse	med	ISA	705	(ISA	701:	afsnit	12).	

Dette	uddybes	i	vejledningen,	der	beskriver,	at	ISA	705	behandler	de	situationer,	hvor	revisor	konklu-

derer,	at	der	er	væsentlig	fejlinformation	vedrørende	hensigtsmæssigheden	eller	tilstrækkeligheden	af	

oplysningerne	i	regnskabet	(ISA	701:	afsnit	A5).	

Her	skal	revisor	rapportere	om	forholdet	 i	overensstemmelse	med	den	ISA	705,	og	medtage	en	hen-

visning	i	Key	Audit	Matters	til	afsnittet	”Grundlag	for	konklusion	med	forbehold”	eller	”Grundlag	for	en	

afkræftende	konklusion”	(ISA	701:	afsnit	5a	og	b).	

Kravet	 om	 at	 kommunikere	 Key	 Audit	Matters	 gælder	 fortsat,	 når	 revisor	 udtrykker	 en	 konklusion	

med	forbehold	eller	en	afkræftende	konklusion,	hvis	der	er	andre	centrale	forhold,	som	kan	øge	regn-

skabsbrugerenes	forståelse	af	revisionen.	Ved	en	afkræftende	konklusion	har	revisor	konkluderet,	at	

fejlinformationer	enkeltvis	eller	samlet	er	væsentlige	og	gennemgribende	for	regnskabet	som	helhed.	

Her	har	revisor	mulighed	for	at	fastlægge,	afhængigt	af	betydeligheden	af	forholdet,	at	der	ikke	er	an-

dre	centrale	forhold	ved	revisionen.	Det	er	samtidig	vigtigt,	at	beskrivelsen	af	andre	centrale	forhold	

ved	revisionen	end	dem,	der	har	givet	anledning	til	den	afkræftende	konklusion	ikke	giver	indtryk	af,	

at	regnskabet	som	helhed	er	mere	troværdigt	(ISA	701:	afsnit	A7).	

2.8.5	Overblik	
Kommunikation	af	Key	

Audit	Matters		

Centrale	forhold	be-

skrives	i	Key	Audit	

Matters		

Centralt	forhold	henvi-

ses	i	Key	Audit	Matters	

og	beskrives	andet	sted	

Key	Audit	Matters	ude-

lades		

Bekræftende	konklusion	 Ja,	ifølge	ISA	701	 	 	

Afkræftende	konklusion	 Ja,	ifølge	ISA	701	 	 	

Forhold	vedrørende	

going	concern	

Ja,	andre	forhold,	end	det	

påvirkede,	ifølge	ISA	701	

Ja,	til	beskrivelsen	af	

going	concern	jf.	ISA	570	

	

Forbehold		 Ja,	andre	forhold,	end	det	 Ja,	til	beskrivelsen	af	for- 	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 46	af	174	

påvirkede,	ifølge	ISA	701	 beholdet	jf.	ISA	705	

Manglende	konklusion		 	 	 Ja,	ifølge	ISA	705	

[Figur	12:	Modificerede	påtegningers	effekt	på	indholdet	i	Key	Audit	Matters]	

2.9	Kommunikation	af	Key	Audit	Matters	
Oplysningen	 om	Key	 Audit	Matters	 placeres	 efter	 revisors	 konklusion	 i	 revisionspåtegningen	 for	 at	

synliggøre	 informationen	 til	 regnskabsbrugerne	 (ISA	701:	 afsnit	A31).	Dette	bliver	et	 særskilt	 afsnit	

med	overskriften	”Key	Audit	Matters”.	Præsentationen	af	 forholdene	gøres	ved	brug	af	passende	un-

deroverskrifter,	der	beskriver	hvert	af	de	centrale	forhold	ved	revisionen	(ISA	701:	afsnit	11)	–	se	fx	

figur	9	–	med	en	henvisning	til	de	eventuelle	tilknyttede	oplysninger	i	regnskabet	(ISA	701:	afsnit	13).	

Revisor	 skal	beskrive,	hvorfor	 forholdet	blev	anset	 for	at	være	betydeligt,	 samt	hvordan	 revisor	har	

behandlet	dette	under	revisionen	(ISA	701:	afsnit	13a	og	13b).	Beskrivelsen	skal	gøres	ud	fra	revisors	

professionelle	dømmekraft,	og	kan	fx	indeholde:	

• en	beskrivelse	af	de	aspekter	ved	revisors	reaktion	eller	metode,	der	var	mest	relevante	for	forholdet	el-

ler	var	specifikke	i	relation	til	den	vurderede	risiko	for	væsentlig	fejlinformation	

• en	kort	oversigt	over	udførte	handlinger	

• en	indikation	af	udfaldet	af	revisors	handlinger	

• centrale	observationer	vedrørende	forholdet	

Specifik	lov,	øvrig	regulering	eller	nationale	regnskabsstandarder	kan	bestemme	om	noget	af	ovenstå-

ende	punkter	er	påkrævet	indhold	i	Key	Audit	Matter	(ISA	701:	afsnit	A46).	

Revisor	beslutter	selv	rækkefølgen,	men	de	fremhævede	forhold	kan	eksempelvis	placeres	på	samme	

måde,	som	de	er	oplyst	i	regnskabet	(ISA	701:	afsnit	A32).	

Det	er	vigtigt,	at	Key	Audit	Matters	ikke	blot	er	en	gentagelse	af	det,	der	er	oplyst	i	regnskabet.	Henvis-

ningen	skal	bruges	til	at	gøre	det	nemmere	for	regnskabsbrugerne	at	forstå,	hvordan	ledelsen	har	be-

handlet	forholdet	ved	udarbejdelsen	af	regnskabet	(ISA	701:	afsnit	A40).	

Såfremt	revisor	ikke	fastsætter	Key	Audit	Matters	under	revisionen,	skal	revisor	omtale,	at	der	ikke	er	

centrale	forhold	under	overskriften	”Key	Audit	Matters”	(ISA	701:	afsnit	16).	Dette	er	også	gældende	

hvis	revisor	kun	identificerer	centrale	forhold	der	vedrører	going	concern,	forhold	som	danner	grund-

lag	for	en	manglende	konklusion	eller	en	konklusion	med	forbehold.	Da	det	er	en	vurdering	af	den	re-

lative	vigtighed	af	forholdene,	vil	det	være	sjældent,	at	der	ikke	mindst	er	et	af	de	forhold,	der	er	kom-

munikeret	med	den	øverste	ledelse,	der	vil	være	et	Key	Audit	Matter	(ISA	701:	afsnit	A59).	
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2.9.1	Kommunikation	med	den	øverste	ledelse	
”Revisor	 skal	kommunikere	med	den	øverste	 ledelse:	 (a)	om	de	 forhold,	 som	revisor	har	 fastlagt	 som	

værende	centrale	forhold	ved	revisionen,	eller	(b)	at	der	ikke	er	centrale	forhold	ved	revisionen	at	kommunikere	

i	revisors	erklæring”	(ISA	701:	afsnit	17)	

Revisor	skal	ifølge	ISA	260	kommunikere	med	den	øverste	ledelse	om	de	betydelige	risici,	der	er	iden-

tificeret	 (ISA	 701:	 afsnit	 A19).	 ISA	 701	 bestemmer	 efterfølgende,	 at	 revisor	 skal	 kommunikere	med	

den	øverste	ledelse	omkring	de	forhold,	som	revisor	har	fastlagt	som	værende	centrale	ved	revisionen.	

Hvis	det	er	vurderet,	at	der	ikke	er	centrale	forhold	ved	revisionen,	skal	dette	ligeledes	kommunikeres	

med	ledelsen	(ISA	701:	afsnit	17).	

Det	passende	 tidspunkt	 for	kommunikationen	med	 ledelsen	afhænger	af	opgavens	omstændigheder,	

men	revisor	kan	vælge	at	kommunikere	foreløbige	synspunkter	om	Key	Audit	Matters,	når	det	plan-

lagte	omfang	og	den	tidsmæssige	placering	af	revisionen	drøftes,	eller	når	revisor	kommunikerer	re-

sultaterne	af	revisionen	(ISA	701:	afsnit	A60).	

Kommunikationen	gør	det	muligt	at	henlede	den	øverste	ledelses	opmærksomhed	på	de	centrale	for-

hold	ved	revisionen,	hvilket	giver	dem	mulighed	for	at	opnå	yderligere	indsigt,	hvor	det	er	nødvendigt.	

Kommunikation	med	revisor	kan	derfor	hjælpe	den	øverste	ledelse	i	forhold	til	overvågning	af	proces-

sen	 for	regnskabsaflæggelsen,	 samtidig	med	at	det	giver	bedre	mulighed	 for	at	 forstå	grundlaget	 for	

revisors	beslutninger	vedrørende	Key	Audit	Matters	(ISA	701:	afsnit	A61).	

2.10	Dokumentation	
”Revisor	skal	i	revisionsdokumentationen(6)	medtage:		(a)	de	forhold	(…)	der	har	krævet	betydelig	op-

mærksomhed	 fra	 revisors	 side,	og	begrundelsen	 for	 revisors	afgørelse	af,	hvorvidt	hvert	af	disse	 forhold	er	et	

centralt	forhold	(…)	(b)	hvor	det	er	relevant,	begrundelsen	for	(…)	at	der	ikke	er	centrale	forhold	(…)	eller	at	de	

eneste	centrale	forhold	at	kommunikere	(…)	er	de	forhold,	der	er	omtalt	i	afsnit	15	og	(c)	hvor	det	er	relevant,	

begrundelsen	for	at	revisor	har	fastlagt	ikke	at	kommunikere	et	forhold	(…),	der	er	fastlagt	til	at	være	et	centralt	

forhold	ved	revisionen”	(ISA	701:	afsnit	18)	

Dokumentationen	skal	være	tilstrækkelig	til	at	en	erfaren	revisor	–	som	ikke	har	forudgående	tilknyt-

ning	til	revisionen	–	kan	forstå	vurderinger	foretaget	ud	fra	revisors	professionelle	dømmekraft	(ISA	

230:	afsnit	8).	Disse	vurderinger	omfatter	i	forbindelse	med	Key	Audit	Matters	fastlæggelsen	af	forhold	

kommunikeret	med	den	øverste	ledelse,	som	krævede	betydelig	opmærksomhed	fra	revisor,	samt	for-

holdets	relevans	relativt	til	de	andre	betydelige	forhold.	ISA	701	kræver	ikke	dokumentation	af	forhold,	

der	 er	kommunikeret	 til	 den	øverste	 ledelse,	 som	 ikke	var	 forhold,	der	krævede	betydelig	opmærk-

somhed	fra	revisors	side	(ISA	701:	afsnit	A64).	
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Beskrivelsen	kan	også	henvise	 til	de	vigtigste	overvejelser,	 som	under	revisionen	 førte	 til,	at	 revisor	

fastlagde	forholdet	til	at	være	af	største	betydning.	Dette	kan	ifølge	ISA	701,	afsnit	A45	være:	

• Økonomiske	forhold,	hvor	revisor	var	udfordret	i	forhold	til	at	opnå	revisionsbevis,	som	fx	illikvide	mar-

keder	for	visse	finansielle	instrumenter	

• En	ny	eller	kommende	regnskabspraksis,	som	fx	er	virksomheds-	eller	branchespecifik	

• Ændringer	i	virksomhedens	strategi	eller	forretningsmodel,	der	har	haft	væsentlig	indvirkning	på	regn-

skabet	

Revisionsdokumentation,	der	udarbejdes	under	revisionen,	kan	også	være	nyttig	 for	revisor	ved	for-

mulering	af	beskrivelsen	af	et	centralt	forhold	ved	revisionen.	Eksempelvis	kan	skriftlig	kommunikati-

on	eller	revisors	dokumentation	af	mundtlig	kommunikation	med	den	øverste	ledelse	og	anden	revisi-

onsdokumentation	give	et	godt	grundlag	for	revisors	kommunikation	i	revisorerklæringen.	Dette	sker	

i	overensstemmelse	med	ISA	230,	som	har	som	formål	at	behandle	betydelige	forhold,	der	opstår	un-

der	revisionen	(ISA	701:	afsnit	A39).	

Dette	kan	samtidig	være	med	til	at	overholde	kravet	om,	at	Key	Audit	Matters	skal	være	virksomheds-

specifikt	 og	dermed	 ikke	bære	præg	af	 generiske	og	 standardiserede	 formuleringer	 (ISA	701:	 afsnit	

A47).	

2.11	Forståelse	af	betydelighed	
Definitionen	af	betydelighed	defineres	således	i	ISA	701:			

”Betydelighed	kan	beskrives	som	den	relative	vigtighed	af	et	forhold	set	i	en	sammenhæng.	Betydelighe-

den	af	et	forhold	vurderes	af	revisor	i	den	sammenhæng,	som	forholdet	betragtes	i.	Betydelighed	kan	overvejes	i	

sammenhæng	med	kvantitative	og	kvalitative	faktorer,	såsom	relativ	størrelse,	arten	af	og	indvirkningen	på	er-

klæringsemnet	og	tiltænkte	brugeres	eller	modtageres	udtrykte	interesser.	Dette	indebærer	en	objektiv	analyse	

af	de	faktiske	forhold	og	omstændigheder,	herunder	arten	og	omfanget	af	kommunikation	med	den	øverste	 le-

delse.”	(ISA	701:		afsnit	A1)	

Derudover	 forklarer	 vejledningen,	 at	 de	mest	 betydelige	 forhold	 kan	 vurderes	 ud	 fra;	 mængden	 af	

kommunikation	med	 den	 øverste	 ledelse,	 arbejdstid,	 væsentligheden	 i	 forhold	 til	 regnskabet	 og	 de	

tiltænkte	brugere,	komplekse	ledelsesmæssige	skøn,	særlig	regnskabspraksis,	væsentlige	fejlinforma-

tioner,	brug	af	specialister,	problemer	ved	at	udføre	revisionshandlinger	og	at	opnå	tilstrækkeligt	revi-

sionsbevis,	fejl	i	interne	kontroller	mv.	(ISA	701:	afsnit	A27-30).	

Endvidere	 skal	 betydelig	 risiko	 bestemmes	 ud	 fra	 ISA	 315	 ved	 de	 forhold,	 der	 blev	 identificeret	 og	

vurderet	for	væsentlighed	fejlinformation	(ISA	701:	afsnit	A20).	
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2.12	Eksempel	fra	PwC	på	Key	Audit	Matters	fra	Holland	
Nedenfor	vil	vi	nu	give	eksempler	på,	hvilke	 forhold,	der	kan	vurderes	som	Key	Audit	Matters,	 samt	

hvordan	de	kan	beskrives	i	revisorpåtegningen:	

2.12.1	Forhold	1:	Indtægtsførelse	af	byggekontrakter	indebærer	betydelig	vurdering		
”Dette	forhold	er	vurderet	som	betydeligt	i	revisionen,	da	det	indebærer	forskellige	forretningsmæssige	

og	finansielle	risici.	Indtægten	fra	byggekontrakterne	tæller	82	%	af	gruppens	indtægter	og	fastsættelsen	af	om-

kostningerne	har	krævet	en	estimering,	som	har	betydet	betydelig	ledelsesvurdering”	(Bilag	7)		

I	ovenstående	eksempel	bliver	det	beskrevet,	hvordan	forholdet	er	behandlet	under	revisionen,	hvor	

der	blandt	andet	bliver	skrevet,	at	der	er	lagt	særlig	vægt	på	den	betydelige	vurdering	fra	ledelsen.	Her	

blev	projektdokumentationen	undersøgt,	status	for	projektet	blev	diskuteret	med	ledelsen,	samt	med	

personale	fra	finansafdelingen	og	teknik.	Derudover	har	revisor	testet	kontroller,	samt	besøgt	to	af	de	

største	 byggeprojekter.	 Ydermere	 har	 de	 diskuteret,	 hvorvidt	 juridiske	 forhold	 vil	 kunne	 opstå	 ved	

byggeprojekterne.	

Yderligere	 3	 eksempler	 på,	 hvad	 der	 kan	 fastsættes	 som	Key	Audit	Matters	 ud	 fra	 PwC’s	 påtegning	

(vedlagt	i	bilag	7):	

• Eventualforpligtelse	 som	 følge	 af	 undersøgelser	 foretaget	 af	 de	 brasilianske	 myndigheder	 i	

2014.	Dette	mulige	forlig	opstår	ud	fra	undersøgelsen	af	The	Dutch	Ministry	of	Justice,	som	føl-

ge	af	påstået	uretmæssige	salgspraksis	

• Værdiansættelsen	 af	 aktiver	 og	 værdiforringelsesregulering	 der	 indeholder	 betydelige	 ledel-

sesmæssige	skøn	

• Forringelse	 af	markedsvilkårene,	 som	 følge	 af	mangel	 på	 nye	 projekter	 fra	 Brasilien	 og	 om-

strukturering	i	virksomheden	

2.13	Væsentlige	ændringer	fra	ED	2013	til	endelige	ISA	701	
Vi	har	nedenfor	opsummeret	de	mest	 relevante	ændringer	 til	 brug	 for	analysen	 fra	ED	2013	 til	den	

endelige	 ISA	701	for	at	kunne	vurdere,	hvilke	bemærkninger	 i	comment	 letters,	der	 fortsat	har	rele-

vans.	Redegørelse	af	alle	ændringerne	fremgår	af	bilag	2.	

IAASB	har	haft	stort	fokus	på	at	gøre	sammenhængen	mellem	Key	Audit	Matters	samt	revisors	konklu-

sion	helt	klar	for	at	understrege,	at	Key	Audit	Matters	ikke	substituerer	revisors	konklusion.	Dette	un-

derstøttes	af	ISA	701	afsnit	4,	5,	12	og	15.	

Respondenternes	 fokus	omkring,	hvorvidt	ED	2013	gav	 tilstrækkelig	vejledning	 til,	 at	 revisor	kunne	

fastsætte	de	 centrale	 forhold	ensartet,	 har	bevirket,	 at	 IAASB	har	opdelt	ED	2013	afsnit	8	 i	 ISA	701	

afsnit	9	og	10	samt	afsnit	11.	Derudover	er	vejledningen	til	afsnittene	blevet	uddybet.		
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Endvidere	har	IAASB	besluttet,	at	det	 ikke	 længere	er	revisors	vurdering,	hvorvidt	revisionshandlin-

gerne	for	et	Key	Audit	Matters	beskrives,	da	denne	information	er	nyttig	for	regnskabsbrugerne.	Dette	

kræves	nu	i	ISA	701,	afsnit	13.	

Indførelsen	af	ISA	701,	afsnit	14	vurderes	som	en	væsentlig	ændring,	da	det	gør	det	muligt	for	revisor	

at	undlade	oplysning	af	et	Key	Audit	Matters	i	revisionspåtegningen,	hvilket	har	krævet	yderligere	do-

kumentationskrav	og	vejledning.	

2.14	Opsummering	af	ISA	701	
Målet	for	IAASB’s	projekt	om	udarbejdelse	af	en	ny	revisionspåtegning	er	at	give	regnskabsbrugerne	

flere	relevante	oplysninger.	Herunder	er	revisionspåtegningen	er	den	eneste	kommunikationskilde	fra	

revisor	 til	offentligheden.	Den	mest	betydningsfulde	ændring	 i	 revideringsprojektet	er	den	nye	stan-

dard	ISA	701,	hvor	revisor	skal	kommunikere	de	mest	centrale	forhold	ved	revisionen	for	den	aktuelle	

periode;	Key	Audit	Matters.	

Key	Audit	Matters	udvælges	af	de	forhold,	der	har	krævet	betydelig	revisoropmærksomhed,	ud	fra	de	

forhold	der	drøftes	med	den	øverste	 ledelse.	Af	disse	 forhold	udvælges	de,	 der	 var	mest	betydelige.	

Dette	bestemmes	ud	fra	betydeligheden	af	 forholdene	relativt	til	hinanden.	Såfremt	revisor	ender	op	

med	en	lang	liste	af	forhold,	skal	revisor	genoverveje,	om	alle	forholdene	kan	betragtes	som	værende	

de	mest	betydningsfulde.	

Revisor	skal	udarbejde	afsnittet	om	Key	Audit	Matters	i	revisionspåtegningen	efter	konklusionen.	Pla-

ceringen	er	valgt	 for,	at	 regnskabsbrugerens	opmærksomhed	bliver	henledt	herpå.	Såfremt	revisor	 i	

sjældne	 tilfælde	vurderer,	 at	der	 ikke	eksisterer	Key	Audit	Matters	 i	 regnskabet,	 skal	dette	også	be-

grundes	i	et	særskilt	afsnit	efter	konklusionen	under	overskriften	Key	Audit	Matters.	De	særlige	tilfæl-

de,	 hvor	 der	 ikke	 beskrives	 Key	 Audit	Matters,	 kan	 være;	 at	 revisor	 ikke	 kan	 afgive	 en	 konklusion.	

Derudover	 kan	 der	 være	 situationer,	 hvor	 revisor	 har	 lavet	 en	modificeret	 påtegning	 eller	 at	 going	

concern	forudsætningen	efter	ISA	570	ikke	er	opfyldt,	hvor	der	 ikke	er	andre	centrale	forhold	at	be-

skrive.	

Revisor	kan	undlade	at	kommunikere	et	forhold,	såfremt	der	er	særlige	omstændigheder,	der	bevirker,	

at	kommunikationen	kan	undlades.	Disse	særlige	forhold	kan	eksempelvis	være	en	hvidvaskningssag,	

hvor	offentliggørelse	vil	have	større	negative	konsekvenser	for	efterforskningen,	end	det	vil	have	posi-

tiv	effekt	 for	offentligheden.	Revisor	 skal	drøfte	 forholdet	med	den	øverste	 ledelse	og	eventuelt	den	

daglige	ledelse,	samt	tilsynsmyndigheder.	Revisorerne	skal	kunne	dokumentere	grundlaget	for,	hvor-

for	forholdet	ikke	blev	kommunikeret	–	da	det	er	essentielt	for	regnskabsbruger	at	kunne	stole	på,	at	

dette	ikke	bliver	en	gråzone	for	undladelse	af	kommunikation.	
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Kapitel	3	Analyse	af	hypoteser	

3.1	Introduktion	til	hypoteseanalyse	
Formålet	med	denne	analyse	er	at	besvare	de	fire	opstillede	analyseunderspørgsmål	i	problemformu-

leringen.	Dette	gøres	ved	at	undersøge,	om	de	ni	opstillede	hypoteser	kan	bekræftes	eller	forkastes.	

Strukturen	er	følgende:	Konklusionen	af		hypotese	1,	2	og	3	vil	besvare	analysespørgsmål	1.	Konklusi-

onen	af	hypotese	4,	5	og	6	vil	besvare	analysespørgsmål	2.	Endvidere	vil	konklusion	af	hypotese	7	og	8	

besvare	analysespørgsmål	3.	Hvor	konklusionen	af	hypotese	9	vil	besvare	analyseunderspørgsmål	4.	

Dermed	vil	analysen	søge	svar	på,	hvordan	indførelsen	af	ISA	701	vil	have	påvirkning	på,	hvordan	re-

visor	arbejder.	Dette	søges	besvaret	ved,	at	undersøge,	om	revisor	vil	udføre	flere	handlinger	i	forbin-

delse	med	 revisionen,	om	rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	revisor	og	 ledelsen	ændres,	 samt	om	

dette	medfører	en	stigning	i	revisionshonoraret.	

Dernæst	vil	 vi	undersøge,	hvordan	 indførelsen	af	 ISA	701	vil	påvirke	 regnskabsbrugerens	 forståelse	

for	revisionsprocessen	og	påvirke	forventningskløften.	Herunder	om	ISA	701	vil	skabe	forvirring	ved-

rørende	 revisors	konklusion	om	regnskabet,	om	nytteværdien	af	 ISA	701	vil	 fremmes	mest,	 såfremt	

der	skrives	virksomhedsspecifikke	formuleringer,	og	om	regnskabsbrugerne	har	behov	for	beskrivelse	

af	procedurer	og	revisionshandlinger	i	Key	Audit	Matters.	

Desuden	vil	vi	undersøge,	hvorvidt	ISA	701	bevirker,	at	revisorerne	får	en	ensartet	forståelse	af	stan-

darden,	samt	om	der	er	forhold,	der	kan	medvirke	til,	at	revisorerne	vil	 fravige	standarden.	Dette	vil	

gøres	ved	at	analysere,	om	ISA	701	giver	en	tilstrækkelig	god	vejledning	til,	at	revisorerne	kan	udvæl-

ge	Key	Audit	Matters	på	 samme	grundlag,	 samt	om	muligheden	 for	udeladelse	af	Key	Audit	Matters	

kan	skabe	grundlag	for	en	gråzone.	

Endeligt	vil	vi	undersøge,	om	ISA	701	vil	medføre	et	informationsoverload	i	årsrapporten.	

En	 simpel	 oversigt	 over	hypoteserne	 indeholdende	vurdering	 af	 effekten	 af	 ISA	701,	 samt	om	de	 er	

forkastet	eller	bekræftet,	fremgår	af	kapitel	4.	

3.2	Hypoteser	
I	 forbindelse	med	de	første	tre	hypoteser	vil	vi	søge	at	besvare	analyseunderspørgsmål	1:	Hvordan	vil	

indførelsen	af	ISA	701	påvirke,	hvordan	revisor	arbejder?	De	konklusioner,	som	drages	i	forbindelse	med	de	

første	tre	hypoteser,		vil	blive	opsummeret	i	en	kort	delkonklusion	i	afsnit	3.2.7.	
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3.2.1	Hypotese	1:	Rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	ledelse	og	revisor	ændrer	sig	som	følge	af	
ISA	701	
Som	beskrevet	i	redegørelsens	afsnit	2.4.2	har	ledelsen	ansvaret	for	udarbejdelsen	af	regnskabet	(IAS	

1)	og	revisor	har	ansvaret	for	at	udtrykke	en	konklusion,	om	at	regnskabet	med	høj	grad	af	sikkerhed	

giver	et	retvisende	billede	(ISA	700).	Ifølge	ISA	701	skal	revisor	udvælge	de	forhold,	der	krævede	be-

tydelig	revisoropmærksomhed	 i	 forbindelse	med	revisionen.	Disse	 forhold	skal	herefter	drøftes	med	

den	øverste	 ledelse,	og	med	baggrund	 i	denne	dialog,	 skal	 revisor	udvælge	de	 forhold,	der	var	mest	

betydningsfulde.	ISA	701	stiller	dermed	krav	til	revisor	om,	at	videregive	betydningsfulde	oplysninger	

om	virksomheden,	 og	 som	beskrevet	 i	 standardens	 afsnit	A36	kan	disse	 oplysninger	 i	 visse	 tilfælde	

være	originaloplysninger.	

Nedenstående	figur	giver	et	overblik	over,	hvordan	en	ændring	af	 lovgivningen	–	 i	dette	tilfælde	ISA	

701	 –	 kan	 øge	 årsrapportens	 informationsværdi	 og	 gennemsigtigheden	 for	 regnskabsbruger	 ved	 at	

pålægge	revisorerne	at	give	yderligere	informationer.	

	
[Figur	13:	Afledt	effekt	af	ny	lovgivning	–	egen	tilvirkning]	

Enhver	 lovgivning	med	formål	at	påvirke	 indholdet	 i	årsrapporten	må	nødvendigvis	målrettes	enten	

ledelsen	 eller	 revisor,	 da	 førstnævnte	 udfærdiger	 regnskabet,	 mens	 sidstnævnte	 er	 ansvarlig	 for	 at	

påtegne	regnskabet.	Det	må	desuden	antages,	at	enhver	ændring	af	lovgivningen	indenfor	dette	områ-

de	i	sidste	instans	har	til	formål	at	forbedre	regnskabets	informationsværdi.	

En	forbedring	af	regnskabets	informationsværdi	kan	enten	udspringe	af	ny	information	–	originalfor-

mation	–	eller	ved	at	den	eksisterende	information	i	regnskabet	bliver	uddybet.	Afhængigt	af	hensigten	

Ny	lovgivnings	formål:	
Øge	informationsværdien	
af	årsregnskabet	

Alternativ	1:	
Påbud	om	tilvejebringelse	
af	ny	information	

Alternativ	2:	
Påbud	om	uddybelse	af	
eksisterende	information	

Målgruppe	A:		
Revisor		

Målgruppe	B:	
Regnskabsaflæg-
ger/ledelse	

Ny	IAS:		
Udenfor	afgrænsning	af	
denne	opgave	

Ny	ISA:	
I	dette	tilfælde	ISA	701	

Konsekvens:	Æn-
dring	af	revisors	
rolle	og	ansvar?	
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og	dermed	udformningen	af	ny	lovgivning	vil	konsekvensen	med	al	sandsynlighed	blive,	om	end	ikke	

en	ændring,	så	en	forskydning	af	rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	ledelsen	og	revisor.	Da	ISA	701	

netop	omhandler	en	sådan	ændring	af	informationskravet	til	revisor,	vil	følgende	afsnit	fokusere	på	at	

kortlægge,	hvorvidt	det	vil	påvirke	rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	de	to	parter,	såfremt	revisor	

blot	skal	uddybe	eksisterende	information	og/eller	tilvejebringe	originalinformation	i	regnskabet.	

3.2.1.1	Ansvars-	og	rollefordeling	mellem	ledelse	og	revisor,	hvis	revisor	skal	give	ny	information	

Ved	oplysning	 af	 originalinformation	 er	det	 vigtigt	 at	 skelne	 imellem	 situationer,	 hvor	 ledelsen	 ikke	

har	 givet	 tilstrækkelige	 oplysninger	 i	 regnskabet,	 hvorfor	 denne	 situation	 vil	 medføre	 et	 forbehold	

efter	(ISA	705),	og	situationen	hvor	revisor	 i	 forbindelse	med	ISA	701	bliver	pålagt	at	oplyse	om	in-

formation,	som	efter	begrebsrammen	ellers	ikke	skal	oplyses	i	regnskabet	(ISA	701:	afsnit	10).	

Såfremt	revisor	oplyser	om	originaloplysninger,	kan	der	fra	regnskabsbrugerens	synspunkt	opstå	en	

konflikt,	da	revisor	i	så	fald	videregiver	oplysninger	om	forhold,	som	revisor	ligeledes	har	ansvaret	for	

at	verificere.	Især	tyder	bekymringer	fra	regnskabsaflæggerne	på,	at	ansvarsfordelingen	mellem	ledel-

se	og	revisor	kan	blive	uklar	 for	regnskabsbrugerne,	herunder	det	 fundamentale	princip	om	at	præ-

sentationen	af	regnskabet	er	ledelsens	ansvar.	

Dette	understøttes	af	nedenstående	citat:	

”It	is	the	role	of	management	to	prepare	financial	statements	and	of	auditors	to	assure	them.	This	is	well	

understood	by	users	of	financial	statements	and	the	capital	markets.	In	highlighting	matters	of	significance,	the	

auditor	will	be	encroaching	on	 the	 responsibilities	of	management,	whose	 role	 it	 is	 to	prepare	 financial	 state-

ments	that	bring	matters	of	significance	to	the	attention	of	the	reader”	(Swire	Pacific:	2)	

Bekymringen	omkring	uklarhed	ved	rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	revisor	og	regnskabsaflæg-

ger	er	forståelig,	da	det	før	ISA	701	aldrig	kunne	blive	revisors	ansvar	at	viderebringe	originalinforma-

tioner.	ISA	701	vil	således	medføre,	at	revisors	rolle	ændres	i	tilfælde	af,	at	ledelsen	ikke	har	givet	til-

strækkelige	 oplysninger	 i	 forhold	 til	 de	 nye	 oplysningskrav	 til	 revisor.	 Denne	 pointe	 understøttes	 i	

nedenstående	citat	fra	revisor:	

”Revisor	kan	enten	være	nødsaget	til	selv	at	oplyse	originale	oplysninger,	eller	opfordre	 ledelsen	til	at	

uddybe	dette	i	deres	regnskab.”	(Engelund:	8.50	min)	

At	 revisor	 skal	 videregive	og/eller	 efterspørge	nye	 informationer	vil	 nemt	komme	 til	 at	 intervenere	

med,	 hvad	 der	 normalt	 set	 vil	 betragtes	 som	 ledelsens	 ansvarsområde.	 Revisors	mere	 opfordrende	

rolle	kan	bevirke,	at	revisor	vil	se	sig	nødsaget	til	at	tilvejebringe	information,	som	ledelsen	ellers	ikke	

ville	have	oplyst	om.	Der	kan	eksempelvis	være	tale	om	forhold,	der	kan	skabe	unødig	usikkerhed	om-

kring	virksomheden.	Dette	kunne	for	eksempel	være	oplysninger	vedrørende	svigt	i	interne	kontroller	

eller	væsentlige	fejl.	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 54	af	174	

Vedledningen	i	ISA	701	giver	følgende	eksempel	på	dette:	

”(…)	implementering	af	et	nyt	it-system	(eller	betydelige	ændringer	af	et	eksisterende	it-system)	i	løbet	

af	perioden	være	et	område,	som	har	krævet	betydelig	opmærksomhed	fra	revisors	side,	især	hvis	en	sådan	æn-

dring	 havde	 betydelig	 indvirkning	 på	 revisors	 overordnede	 revisionsstrategi	 eller	 var	 knyttet	 til	 en	 betydelig	

risiko	(f.eks.	ændringer	af	et	system,	der	påvirker	indregning	af	indtægter).”	(ISA	701:	afsnit	A18)	

Det	er	således	tale	om	forhold	indenfor	den	iboende	risiko	og	kontrolrisikoen,	hvilke	revisor	ikke	kan	

påvirke	under	revisionen.	

Selvom	 revisor	 skal	 drøfte	 oplysningerne	med	 den	 øverste	 ledelse,	 kan	 det	 udvidede	 oplys-

ningskrav	 til	 revisor	medføre	 en	 uoverensstemmelse	mellem,	 hvad	 ledelsen	 og	 revisor	 forventer	 af	

indholdet	i	et	fyldestgørende	regnskab.	Her	tænkes	især	på	ISA	701,	afsnit	A36,	som	uddybes	i	under-

stående:	

”Beskrivelsen	af	et	centralt	forhold	ved	revisionen	udgør	normalt	ikke	i	sig	selv	originalinformation	om	

virksomheden,	 idet	 den	 redegør	 for	 forholdet	 i	 revisionsmæssig	 sammenhæng.	 Revisor	 kan	 dog	 anse	 det	 for	

nødvendigt	at	medtage	yderligere	information	(…)”	(ISA	701:	afsnit	A36)	

I	denne	forbindelse	bør	det	pointeres,	at	Key	Audit	Matters	fokuserer	på	revisionsmæssige	forhold,	og	

at	revisor	ikke	nødvendigvis	skal	fremhæve	regnskabsmæssige	forhold.	Dette	er	med	til	at	tydeliggøre	

grænsefladen	 mellem	 de	 to	 parters	 ansvarsområder	 og	 dermed	 mindske	 sandsynligheden	 for	 en	

uoverensstemmelse	omkring	indholdet	i	et	fyldestgørende	regnskab.	På	trods	af	dette	samt	kravet	til	

at	revisor	skal	drøfte	alle	centrale	 forhold	med	ledelsen,	må	det	stadig	antages,	at	de	centrale	revisi-

onsmæssige	forhold	kan	indeholde	originalinformation,	som	ellers	ikke	var	blevet	fremlagt	i	regnska-

bet.	Under	antagelse	af	at	revisor	–	som	følge	af	implementeringen	af	ISA	701	–	kan	komme	til	at	stå	i	

en	 situation,	 hvor	 revisor	må	 tilvejebringe	originalinformation,	må	det	 betyde,	 at	 lovændringen	kan	

medføre	en	uoverensstemmelse	mellem	de	krav	som	stilles	til	regnskabsaflægger	og	revisor	i	forhold	

til	indholdet	i	et	retvisende	regnskab.	Hvis	den	fælles	forståelse	af	betydningen	af	et	retvisende	regn-

skab	bliver	udfordret,	vil	revisor	naturligt	komme	til	at	efterspørge	og/eller	tilføje	yderligere	original-

information	til	det,	af	ledelsen,	fremlagte	regnskab.	

Hvis	revisor	oplyser	om	ny	information	i	revisionspåtegningen,	kan	det	antages,	at	regnskabsbrugerne	

opfatter	oplysningen	som	noget,	revisor	har	tilvejebragt.	Dette	vil	være	et	uhensigtsmæssigt	scenarie,	

da	revisor	fra	offentlighedens	synspunkt	kan	miste	sin	rolle	som	uafhængig	tredjepart.	Tilliden	til	revi-

sors	rolle	som	udefrakommende	kontrollør	kan	derfor	blive	udfordret,	hvis	revisor	må	se	sig	nødsaget	

til	at	tilvejebringe	originaloplysninger	til	regnskabsbrugerne.	Dette	vil	naturligvis	aldrig	kunne	resul-

tere	i	selvrevision,	men	fra	regnskabsbrugerens	synspunkt,	kan	det	risikeres	at	virke	sådan,	hvis	op-

lysningen	udelukkende	fremgår	i	påtegningen.	
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Revisorerne	har	 ligeledes	 en	holdning	 til,	 at	 det	 ikke	bør	 være	 revisors	 ansvar	 at	 oplyse	om	

originalinformation.	De	understreger	ligeledes,	at	Key	Audit	Matters	udelukkende	bør	understøtte	ek-

sisterende	elementer	i	regnskabet,	hvilket	også	fremgår	af	deres	comment	letters:	

“(…)	including	original	information	about	an	entity	in	the	auditor’s	description	of	a	key	audit	matter	be-

cause	it	is	the	role	of	management	and	those	charged	with	governance	to	provide	information	about	the	entity	to	

users”	(KPMG:	2)	

”(…)	information	not	required	to	be	disclosed	under	the	framework	(…),	and	therefore	arguably	irrele-

vant	information,	that	will	result	in	user	confusion”	(Deloitte:	7)	

Samt	i	interview	med	revisor:		 	

”Der	er	eksempler	 fra	England,	hvor	der	er	oplyst	mere	 i	 revisors	påtegning,	 end	der	er	 i	 regnskabet,	

hvilket	ikke	bør	være	tilfældet”	(Nørgaard:	2.15	min)	

Revisorerne	holder	således	fast	i,	at	det	ikke	bør	være	deres	rolle	at	tilvejebringe	originalinformation	i	

det	omfang,	ledelsen	allerede	i	tilstrækkelig	grad	fremlægger	de	–	for	regnskabsbrugeren	–	relevante	

oplysninger	ifølge	begrebsrammen.	De	stiller	sig	således	skeptiske	overfor	dette	scenarie,	hvor	det	kan	

virke	som	om,	ISA	701	har	til	formål	at	fungere	som	en	kompensation	for	utilstrækkelig	regnskabsre-

gulering.	

Hermed	vil	ISA	701	medføre	en	sløring	af	rollefordelingen	mellem	revisor	og	regnskabsaflægger,	sam-

tidig	med	 at	 det	med	 stor	 sandsynlighed	 vil	 skabe	 tvivl	 om	 ledelsens	 troværdighed.	Det	må	 således	

kunne	udledes,	at	 ISA	701	 ikke	bør	kræve,	at	revisor	skal	videregive	originalinformation,	da	det	 i	 så	

fald	havde	 skabt	 større	nytte	 for	 regnskabsbrugerne,	 at	 ledelsens	oplysningskrav	 i	 stedet	var	blevet	

ændret.	Endvidere	fordi	oplysningskravet	kan	sætte	revisor	i	en	etisk	svær	situation	i	forhold	til	revi-

sors	tavshedspligt,	da	revisorlovens	§	30	fastsætter,	at	revisor	skal	udvise	fortrolighed,	og	tilvejebrin-

gelse	af	originalinformation	kan	betragtes	som	et	brud	på	dette.	

Vi	 vurderer	 imidlertid,	 at	 sandsynligheden	 for,	 at	 situationen	 vil	 forekomme,	må	 være	 af	meget	 be-

grænset	karakter,	hvorfor	det	kun	i	meget	sjældne	tilfælde	vil	ske,	at	revisor	ser	sig	nødsaget	til	at	op-

lyse	om	et	forhold,	som	ledelsen	ikke	ønsker	oplyst	i	regnskabet.	ISA	701	bemærker	ligeledes,	at	revi-

sor,	så	vidt	det	er	muligt,	skal	undgå	at	videregive	originalinformation,	men	at	det	kan	være	nødven-

digt,	såfremt	ledelsen	ikke	vil	uddybe	forholdet	(ISA	701:	afsnit	A36).	Såfremt	en	sådan	situation	op-

står,	må	det	forventes,	at	det	oftest	vil	resultere	i	et	forbehold	frem	for	en	originaloplysning	i	Key	Audit	

Matters,	hvis	det	skyldes	at	ledelsen	ikke	giver	de,	af	begrebsrammen	påkrævede	oplysninger.	

Vi	ønsker	herefter	at	se	på,	hvilken	betydning	det	vil	have	for	rolle-	og	ansvarsfordelingen	mel-

lem	 ledelse	 og	 revisor,	 når	 revisor	 ikke	 skal	 formidle	 originalinformation	men	 blot	 give	 uddybende	

information	om	regnskabet	i	revisionspåtegningen.	
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3.2.1.2	Ansvars-	og	rollefordeling	mellem	ledelse	og	revisor,	hvis	revisor	skal	give	uddybende	information	

ISA	701	vil	ikke	ændre	på	revisors	rolle	i	forhold	til	at	skulle	udfordre	ledelsen	og	dokumentere	deres	

overvejelser	i	interne	dokumenter,	da	dette	er	helt	normalt	i	forhold	til	revisionen,	hvilket	uddybes	af	

revisor	med	følgende	citat:	

”Revisor	bruger	ofte	sin	professionelle	dømmekraft	til	at	verificere,	om	den	dokumentation	og	informa-

tion,	de	får	af	ledelsen,	virker	plausibel”	(Engelund:	14.50	min)	

Revisors	rolle	ændrer	sig	imidlertid	i	forhold	til,	at	revisor	i	højere	grad	–	end	før	ISA	701	–	vil	udar-

bejde	og	dokumentere	skøn	på	baggrund	af	egne	antagelser	og	holde	disse	op	 imod	 ledelsens	doku-

mentation.		

”(…)	blive	endnu	bedre	til	det	med	den	professionelle	dømmekraft.	Man	kan	sikkert	godt	i	dag	finde	ar-

bejdspapirer	 (…),	hvor	vi	 ligesom	siger,	at	vi	har	kigget	på	det,	 ledelsen	har,	og	vi	er	enige	med	 ledelsen;	men	

hvor	vi	måske	mere	burde	sige,	at	vi	har	dannet	vores	egne	skøn	og	over	de	her	parametre	(…)	sådan	så	vi	har	

lavet	vores	egen	vurdering	og	udfordret	ledelsen	på	den	vurdering	de	har”	(Engelund:	15	min)	

Her	bliver	revisor	 i	højere	grad	den	opfordrende	part,	 fordi	 revisor	skal	vurdere	alle	betydelige	 for-

hold	ved	revisionen	og	drøfte	disse	med	ledelsen,	i	stedet	for	”blot”	at	verificere	de	forhold	ledelsen	er	

kommet	frem	til.	Dermed	får	revisor	ansvaret	for	at	have	yderligere	dialog	med	virksomheden.	Endvi-

dere	skal	revisor	beskrive	revisionsprocessen	i	påtegningen	i	stedet	for	udelukkende	at	afgive	en	kon-

klusion	om,	at	regnskabet	med	høj	grad	af	sikkerhed	giver	et	retvisende	billede.	

3.2.2	Hypotese	1:	Bekræftes	
Hypotese:	Rolle-	og	ansvarsfordelingen	mellem	ledelse	og	revisor	ændrer	sig	som	følge	af	ISA	701	

Der	er	to	dele	i	denne	hypotese:	

1. Ansvars-	og	rollefordeling	mellem	ledelse	og	revisor,	hvis	revisor	skal	give	original	information	

2. Ansvars-	og	rollefordeling	mellem	ledelse	og	revisor,	hvis	revisor	skal	uddybe	informationer	

ISA	701	kræver,	at	revisor	skal	give	originalinformation,	såfremt	det	vedrører	de	centrale	forhold,	le-

delsen	ikke	ønsker	at	oplyse	om.	Dette	vil	skabe	en	uklarhed	omkring	revisors	og	ledelsens	rolle,	fordi	

det	bryder	med	det	fundamentale	princip	om,	at	præsentationen	i	regnskabet	er	ledelsens	ansvar.	Når	

revisor	 giver	originalinformation,	 kan	 revisors	 rolle	 som	uafhængig	 tredjepart	 ligeledes	blive	udfor-

dret	fra	regnskabsbrugernes	synspunkt.	

Revisor	vil	dermed	overtage	noget	af	ledelsens	rolle,	hvorfor	funktionsadskillelsen	mellem	ledelsen	og	

revisor	risikeres	sløret.	Såfremt	der	er	behov	 for	 flere	relevante	oplysninger	 i	 regnskabet,	 skal	dette	

ændres	 ved	 opdatering	 af	 IAS’erne,	 da	 ISA	 701	 ellers	 vil	 være	 et	 forsøg	 på	 at	 kompensere	 for	 util-

strækkelig	oplysningskrav	i	ledelsens	årsrapport.	
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Vi	vurderer,	at	 funktionsadskillelsen	mellem	revisor	og	 ledelse	 ikke	bliver	sløret,	ved,	at	revisor	skal	

give	uddybende	 informationer.	Revisors	ansvar	vil	 imidlertid	ændres,	når	 revisor	 skal	dokumentere	

sin	revisionsproces	samt	revisionsmæssige	vurderinger	i	revisionspåtegningen.	Derudover	bliver	revi-

sor	i	større	grad	den	opfordrende	part	overfor	ledelsen,	hvorfor	regnskabet	kan	styrkes	ved	yderligere	

dialog	mellem	ledelsen	og	revisor.	

I	forlængelse	af	hypotese	1	vil	vi	nu	undersøge,	hvorvidt	en	sådan	forskydning	af	revisors	an-

svar	vil	påvirke	revisors	adfærd.	 I	den	 forbindelse	er	målsætningen	at	belyse,	hvorvidt	revisor	 i	 for-

bindelse	med	revisionen,	vil	engagere	sig	 i	 flere	og/eller	anderledes	aktiviteter	end	 før	 indførslen	af	

Key	Audit	Matters.	

3.2.3	Hypotese	2:	Indførelsen	af	Key	Audit	Matters	vil	ændre	revisors	adfærd	og	medføre,	at	re-
visor	udfører	mere	dybdegående	handlinger	i	forbindelse	med	revisionen	
Lovgiver	understreger,	at	formålet	med	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	(her	forordningen)	ikke	er	at	

pålægge	revisorerne	yderligere	revisionshandlinger:	

”Forordningens	oplysningskrav	stiller	ikke	krav	til	yderligere	revisionshandlinger	fra	revisors	side.	Det	

er	alene	et	spørgsmål	om,	at	revisor	i	revisionspåtegningen	skal	give	yderligere	oplysninger,	som	revisor	allere-

de	har	opnået	ved	den	udførte	revision”	(Krogslund:	spm.	3)	

Af	 citatet	 kan	det	udledes,	 at	det	 ikke	 fra	 lovgivers	 side	 forventes,	 at	 revisor	ændrer	 adfærd	 som	et	

resultat	af	Key	Audit	Matters.	Et	sådan	krav	fra	lovgivers	side	vil	imidlertid	også	være	en	antydning	af,	

at	revisorerne	ikke	udfører	deres	arbejde	tilstrækkeligt.	Påbuddet	om	at	skrive	om	Key	Audit	Matters	

er	–	som	redegørelsens	afsnit	2.6.3	også	belyser	–	indsat	for	at	give	offentligheden	større	indsigt	i	revi-

sors	arbejdsprocesser.	

Dette	kan	 til	dels	bekræftes	af	 revisor,	der	udtrykker,	at	det	måske	vil	være	muligt	at	 flytte	det,	der	

allerede	er	skrevet	i	revisionsprotokollatet	til	revisionspåtegningen.	Dermed	behøver	Key	Audit	Mat-

ters	ikke	nødvendigvis	at	få	en	stor	effekt	på,	hvad	revisor	udfører	af	handlinger.	

”Det	man	måske	gør	er,	at	man	flytter	noget	der	tidligere	stod	i	en	revisionsprotokol	over	og	flytter	ind	i	

en	revisionspåtegning”	(Nørgaard:	9.45	min)	

Men	i	den	forbindelse	gives	der	af	en	anden	revisor	udtryk	for,	at	det	er	mere	alvorligt,	når	revisor	skal	

beskrive	sine	handlinger	 i	påtegningen,	end	hvis	processen	blot	beskrives	 i	protokollatet,	 fordi	dette	

ikke	er	offentligt	tilgængeligt.	Revisor	skal	derfor	bruge	mere	tid	på	at	formulere	sine	overvejelser.		

”Det	er	ret	alvorligt	så	skal	vi	kunne	stå	fuldt	og	helt	inden	for	det	vi	skriver.	Jamen	så	vil	vi	også	blive	

nødt	til	at	italesætte	det	helt	ned	til	arbejdspapirerne”	(Engelund:	16.45	min)	
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Såfremt	revisor	skal	bruge	mere	tid	på	sine	formuleringer,	må	det	betyde,	at	formuleringen	af	Key	Au-

dit	Matters	 ikke	bare	vil	være	en	”copy-paste”	af	revisionsdokumentationen	eller	 indholdet	af	proto-

kollatet.	 Derudover	 kan	 det	 antages,	 at	 revisionsprocessen	 vil	 beskrives	mere	 fyldestgørende	 i	 Key	

Audit	Matters	sektionen,	end	det	gøres	 i	protokollatet,	og	mere	konkret	end	det	gøres	 i	revisionsdo-

kumentationen.	

At	revisor	tvinges	til	at	fremlægge	sin	dokumentation	i	revisionspåtegningen,	må	således	medføre,	at	

revisor	 fremadrettet	vil	blive	tvunget	til	at	 tænke	grundigere	over	den	proces,	som	har	 fundet	sted	 i	

forbindelse	med	 revisionen	–	 en	øget	 selvrefleksion	 som	potentielt	 kan	bevirke	 en	 fremadrettet	 ad-

færdsændring.	I	sidste	ende	må	det	således	antages,	at	det	nye	krav	om	Key	Audit	Matters	potentielt	

medfører	en	vis	adfærdsændring	på	 trods	af,	 at	dette	 ikke	er	den	direkte	og/eller	artikulerede	mål-

sætning	med	lovgivningen.	

Derudover	vil	revisorerne	–	som	nævnt	i	hypotese	1	–	i	højere	grad	blive	nødt	til	at	danne	deres	egne	

skøn	og	udfordre	 ledelsens	vurderinger,	 for	at	kunne	beskrive	Key	Audit	Matters	 retvisende.	Der	er	

således	tale	om,	at	revisor,	som	en	del	af	substansrevisionen,	i	højere	grad	vil	foretage	egne	vurderin-

ger	af	de	ledelsesmæssige	skøn	for	at	kunne	udvælge	og	beskrive	Key	Audit	Matters.	For	at	dette	kan	

lade	sig	gøre,	må	revisorerne	fra	planlægningen,	gennem	substansrevisionen	og	til	den	endelige	afrap-

portering	have	et	eksplicit	fokus	på	de	risikofyldte	områder.	Hertil	skal	det	påpeges,	at	revisor	natur-

ligvis	 allerede	har	 fokus	på	de	 risikobetonede	aspekter	 ved	den	 reviderede	virksomhed.	På	 trods	af	

dette	må	det	forventes,	at	revisor	tilpasser	revisionsprocessen	efter	det	nye	krav	om	dokumentation	

for	vurderingen	af,	hvilke	områder	der	er	de	mest	risikofyldte,	samt	de	handlinger,	som	er	udført	for	at	

vurdere	disse.	

I	forlængelse	heraf	må	det	antages,	at	fokus	på	Key	Audit	Matters	vil	kræve	et	bedre	samarbejde	og	en	

øget	 kommunikation	 på	 tværs	 af	 revisionen.	 Dette	 nødvendiggøres	 af,	 at	 revisorerne	 skal	 beskrive	

processen	i	påtegningen	for,	hvordan	de	har	vurderet	og	revideret	de	mest	betydelige	forhold.	For	at	

kunne	formulere	dette	i	revisionspåtegningen,	må	det	forventes,	at	revisor	i	øget	omfang	vil	søge	spar-

ring	med	den	øverste	ledelse,	hvilket	udtrykkes	i	følgende:	

“The	timing	and	methods	of	communications	with	the	auditor	will	be	affected	(…)	Key	audit	matters	are	

derived	 from	matters	 communicated	with	 the	 audit	 committee,	 therefore	 early	 communication	 of	 all	 relevant	

matters	affecting	the	audit	are	critical”	(Deloitte:	9)	

Dette	kan	potentielt	bevirke,	at	revisor	og	den	daglige-	samt	øverste	ledelse	vil	engagere	sig	i	en	mere	

indgående	 dialog	 om	de	mest	 væsentlige	 og	 risikofyldte	 forhold.	 En	 sådan	dialog	 kan	 resultere	 i,	 at	

revisor	får	en	øget	indsigt	og	dermed	bliver	bedre	klædt	på	i	forhold	til	den	samlede	revisionsproces.	
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Med	baggrund	i	ovenstående	vurderes	det,	at	revisor	kommer	til	at	udføre	mere	dybdegående	hand-

linger.	Således	vil	Key	Audit	Matters	påvirke	revisors	adfærd	i	relation	til;	dokumentationsprocessen,	

vurderingen	af	risikofyldte	forhold	samt	igennem	øget	kommunikation	med	den	øverste	ledelse.	

3.2.4	Hypotese	2:	Bekræftes	
Hypotese:	 Indførelsen	 af	 Key	Audit	Matters	 vil	ændre	 revisors	 adfærd	 og	medføre,	 at	 revisor	 udfører	

mere	dybdegående	handlinger	i	forbindelse	med	revisionen	

Hypotesen	bekræftes,	da	det	vurderes,	at	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	vil	medføre	en	adfærdsæn-

dring	hos	 revisorerne.	De	udvidede	krav	om	dokumentation	 af	 revisors	handlinger	 og	det	 udvidede	

fokus	 på	 risikovurderingen	 vil	 medføre,	 at	 revisorerne	 i	 højere	 grad	 vil	 udføre	 mere	 dybdegående	

handlinger,	selvom	ISA	701	i	teorien	ikke	kræver	dette.	

Vi	vil	nu	undersøge,	hvorvidt	ansvars-	og	adfærdsændringen	vil	medføre	en	stigning	i	reviso-

rernes	 honorar.	Herunder	 om	der	 vil	 komme	 en	 tilsvarende	 værdistigning	 for	 regnskabsaflæggerne	

og/eller	regnskabsbrugerne.	

3.2.5	Hypotese	3:	Revisionshonoraret	vil	stige	med	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	
Som	gennemgået	i	hypotese	2	medfører	Key	Audit	Matters,	at	revisorerne	vil	ændre	deres	adfærd	og	

udføre	mere	dybdegående	handlinger.	En	adfærdsændring	vil	med	al	sandsynlighed	påvirke	arbejds-

byrden,	hvorfor	der	er	risiko	for,	at	revisorerne	vil	øge	deres	revisionshonorar.	Hvorvidt	dette	er	til-

fældet,	og	hvor	betydelig	en	eventuel	stigning	kan	forventes	at	blive,	analyseres	yderligere	i	nedenstå-

ende.	Det	vil	desuden	blive	undersøgt,	hvorvidt	en	eventuel	ændring	af	revisionshonoraret	vil	ledsages	

af	værdiskabende	aktiviteter	 i	 forbindelse	med	revisionsprocessen.	Således	at	stigningen	kan	forsva-

res	overfor	virksomheden	og	regnskabsbrugerne.	

Lovgiver	udtrykker,	at	selvom	der	ikke	bliver	stillet	yderligere	krav	til	revisors	handlinger,	vil	Key	Au-

dit	Matters	øge	revisors	arbejdsindsats:	

”(…)	 vil	 det	 øge	 arbejdsindsatsen,	 da	 de	 skal	 udarbejde	 dette	 nye	 afsnit	 til	 revisionspåtegningen.”	

(Krogslund:	spm.	3)	

Den	øgede	arbejdsindsats	kan	naturligt	resultere	i	en	forøgelse	af	revisionshonoraret.	Dette	understøt-

tes	af	pilotprojekter,	som	indikerer,	at	honoraret	vil	komme	til	at	stige	mellem	2-5%	(JSE:	2).	Andre	

regnskabsaflæggere	argumenterer	for,	at	stigningen	vil	blive	endnu	større,	hvilket	understøttes	af	ne-

denstående	citat:	

”The	 effects	 on	 our	 audit	 fees	 will	 be	 significant	 –	 not	 the	 2%	 to	 5%	 (…)	We	 all	 know	 auditors	 will	

recoup	the	fees	for	the	extra	time	spend	and	risks	assumed	as	a	result	of	the	exercise”	(JSE:	3)	
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Regnskabsbrugerne	 tror	 imidlertid	 ikke	på,	 at	 ekstraomkostningerne	 vil	 være	betydelige,	 da	 de	nye	

krav	reelt	blot	betyder,	at	det	arbejde,	revisor	allerede	foretager,	nu	skal	skrives	ned.	

”We	do	not	believe	the	incremental	costs	arising	as	a	result	of	the	proposal	should	be	significant.	We	be-

lieve	that	the	proposal	reflect	a	recording	of	views	and	work	that	are	already	reached	and	undertaken	respec-

tively	by	the	auditor	as	a	part	of	good	quality	audits.	Accordingly,	the	marginal	resource	required	to	comply	with	

proposed	ISAs	should	not	be	onerous”	(SLI:	2)	

Men	som	beskrevet	i	hypotese	2,	forventer	vi,	at	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	vil	medføre	en	øget	

arbejdsbyrde	i	form	af	yderligere	revisionshandlinger,	også	selvom	revisors	arbejde	før	indførelsen	af	

ISA	701	anses	for	at	være	tilstrækkelig.	Dermed	vil	Key	Audit	Matters	kræve	flere	revisionstimer,	hvil-

ket	højst	sandsynligt	vil	medføre	en	forøgelse	af	revisionshonoraret.	Samtidig	vil	det	primært	være	de	

omkostningstunge	medarbejdere,	der	kommer	til	at	lægge	en	ekstra	indsats	i	forhold	til	ISA	701,	hvor-

for	en	stigning	i	timer	vil	give	en	proportionalt	forøgelse	af	revisionshonoraret.	Dette	uddybes	ligele-

des	i	nedenstående	citat	fra	regnskabsaflægger:	

”(…)	the	requirement	to	include	key	audit	matters	will	require	additional	documentation.	This	is	yet	an-

other	area	that	will	require	auditors	to	put	in	place	processes	and	lengthy	paperwork	to	record	the	deliberations	

around	the	selection	of	key	audit	matters.	This	is	certain	to	result	in	more	hours	charged	by	senior	audit	staff	and	

will	result	 in	additional	cost	that	will	 in	all	 likelihood	be	passed	on	to	prepares	of	 financial	statements”	(Swire	

Pacific:	2)	

Udformning	af	afsnittet	i	revisionspåtegningen	vil	ligeledes	medføre	øget	brug	af	seniorrevisorer,	fordi	

revisionspåtegningen	før	indførelsen	af	ISA	701	ofte	har	været	så	generisk,	at	en	juniorrevisor	kunne	

sætte	virksomhedens	navn	ind	i	teksten,	hvorefter	den	statsautoriserede	revisor	blot	skulle	skrive	un-

der.	

”Der	er	ingen	tvivl	om	at	det	kommer	til	at	koste	flere	ressourcer	og	dyre	ressourcer	at	få	lavet	selve	er-

klæringen	(…)”	(Engelund:	20.45	min)	

Derudover	udsættes	revisor	for	større	risiko	ved	at	skrive	Key	Audit	Matters,	i	stedet	for	kun	at	skulle	

verificere,	det	ledelsen	har	skrevet	i	regnskabet	med	høj	grad	af	sikkerhed.	Dette	skyldes	især,	at	på-

tegningen	vil	komme	til	at	omhandle	virksomhedsspecifikke	og	følsomme	oplysninger,	jævnfør	neden-

stående	citat:	

”Der	skal	skrives	virksomhedsspecifikke	og	følsomme	oplysninger,	hvilket	vil	medføre	indgående	drøf-

telser	med	den	øverste	ledelse	(…)”	(Nørgaard:	21	min)	

Den	øgede	risiko	forbundet	med	teksten	i	revisionspåtegningen	vil	formentlig	betyde,	at	påtegningen	

skal	 igennem	en	 form	 for	kvalitetskontrol	 i	 revisionsvirksomhederne.	Herved	kan	det	 sikres,	 at	 ind-
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holdet	lever	op	til	revisionsvirksomhedernes	standarder	og	ikke	medfører	unødig	risiko.	Kvalitetskon-

trol	vil	især	være	relevant,	hvis	der	er	tale	om	originalinformation.	I	sådanne	tilfælde	er	det	desuden	

tænkeligt,	at	revisor	vil	se	sig	nødsaget	til	at	drøfte	sine	skøn	med	specialister,	som	eksempelvis	juri-

ster.	En	anden	risiko	kan	være	ved	revision	af	multinationale	virksomheder,	som	kræver	meget	af	re-

visorernes	interne	kommunikationsevner.	Når	revisorerne	skriver	i	deres	påtegning,	at	de	har	udført	

XX	handlinger	på	område	YY,	kræver	det,	at	disse	handlinger	er	foretaget	på	alle	de	underliggende	sel-

skaber.	Hvis	dette	 ikke	er	 tilfældet,	og	revisor	derfor	 ikke	 lever	op	 til	det,	de	har	skrevet,	vil	 revisor	

kunne	ifalde	ansvar.	Den	ekstra	arbejdstid	som	er	forbundet	med	at	afdække	dette,	samt	eventuel	be-

taling	for	assistance	fra	interne	og	eksterne	specialister	vil	øge	omkostningerne	ved	revisionen.	

Ud	fra	ovenstående	anser	vi	det	realistisk,	at	revisionshonoraret	kan	stige	med	2-5%,	som	et	resultat	

af	indførelsen	af	ISA	701.	

3.2.5.1	Hvem	skal	betale	for	stigningen	i	revisionshonoraret?	

Det	 er	 interessant	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 virksomhederne	vil	 acceptere	 at	 betale	 et	 yderligere	 revi-

sorhonorar	for	udarbejdelsen	af	Key	Audit	Matters.	Det	må	forventes	at	virksomhederne	kun	vil	accep-

tere	en	sådan	stigning	i	revisionshonoraret,	hvis	det	vurderes,	at	Key	Audit	Matters	vil	være	værdiska-

bende	i	sådan	en	grad,	at	værdien	overstiger/svarer	til	omkostningerne.	Regnskabsaflæggerne	har	til	

dette	udtrykt,	at	de	ikke	tror	på,	at	dette	bliver	tilfældet.	

”When	we	asked	the	question	(indicated	by	way	of	a	show	of	hands)	most	people	believed	that	the	costs	

will	outweigh	the	benefit’s”	(JSE:	4)	

Men	Key	Audit	Matters	kan	medføre	–	som	beskrevet	i	hypotese	2	–	at	der	bliver	skabt	en	bedre	dialog	

og	et	 styrket	 samarbejde	mellem	den	øverste	 ledelse	og	 revisor.	Dette	 er	 set	 i	UK,	hvor	 revisorerne	

udtrykker	stolthed	over	deres	påtegninger,	og	revisionsudvalget	sætter	pris	på	den	dialog,	de	får	med	

revisor,	nu	hvor	Key	Audit	Matters	(UK’s:	areas	of	focus)	er	kommet	på	agenden.	

”(…)	det	øgede	 revisionshonorar	vil	 afspejle	en	 tilsvarende	værdiskabelse	 for	virksomheden.	Dette	vil	

netop	ske	gennem	et	forbedret	samarbejde	med	revisionsudvalget,	og	at	revisor	bliver	bedre	til	at	udfordre	le-

delsen	på	deres	vurderinger,	hvilket	som	helhed	vil	skabe	en	bedre	rapportering	til	regnskabsbrugerne.”	(Enge-

lund:	20.45	min)	

Dermed	tror	revisorerne	på,	at	den	øgede	arbejdsmængde	vil	være	værdiskabende.	Hvis	ikke	i	form	af	

revisorernes	eget	afsnit	om	Key	Audit	Matters,	så	grundet	den	øgede	information	ledelsen	vil	give	efter	

den	øgede	dialog	med	revisor.	Dette	bidrager	til,	at	der	vil	blive	en	større	konsistens	gennem	revisi-

onsprocessen.	
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Derfor	tror	revisorerne	på,	at	de	ændrede	regler	kan	fjerne	noget	af	virksomhedens	fokus	på	honorar,	

da	den	øverste	ledelse	vil	blive	mere	involverede	i	revisionen	og	i	deres	egen	virksomhed.	Om	samar-

bejdet	mellem	revisor	og	revisionsudvalget	kan	nå	samme	niveau	som	i	UK	er	 tvivlsomt,	hvilket	un-

derstreges	af	revisor:	

”Jeg	fornemmer	ikke	helt	den	samme	entusiasme	[som	i	UK]	(…)”	(Engelund:	42.55	min)	

Grunden	 til	 dette	kan	være,	 at	 revisionsudvalget	 i	UK	 ligeledes	 er	blevet	underlagt	 oplysningskrav	 i	

årsrapporten.	Dette	har	medført	en	synergi	mellem	revisorerne	og	revisionsudvalget,	hvor	de	er	blevet	

sparringspartnere.	

”Revisionsudvalget	[i	UK]	skal	selv	lave	en	erklæring	(…)	i	ledelsesberetningen	om	deres	arbejde,	derfor	

er	de	faktisk	meget	interesserede	i	det	her.	Derfor	har	de	[revisorerne]	fået	det	med	revisionsudvalget	til	at	fun-

gere	rigtig	godt.	I	Danmark	(…)	er	de	[revisionsudvalget]	ikke	helt	oppe	på	det	der	niveau	(…)	der	kan	man	må-

ske	skrive	antallet	af	møder	[som	indikator	for	den	indsats	der	lægges	i	Danmark]”	(Engelund:	41.40	min)	

Men	til	denne	vurdering,	at	det	er	vigtigt	at	have	med	i	betragtning,	at	revisorernes	vurdering	af	vær-

diskabelsen	ved	den	øgede	dialog	med	den	øverste	ledelse	ikke	er	en	objektiv	vurdering.	I	sidste	ende	

vil	revisor	kunne	få	en	ekstra	indtjening	som	følge	af	Key	Audit	Matters,	hvorfor	revisor	vil	have	inci-

tament	til	at	forsvare	værdiskabelsen	ved	de	nye	regler.	Hvorvidt	virksomhederne	reelt	vil	finde	ind-

satsen	værdiskabende,	og	eventuelt	reducere	honorarfokusset,	er	således	vanskeligt	at	vurdere.	

Såfremt	virksomhederne	ikke	finder	processen	værdiskabende,	kan	det	antages,	at	de	ikke	er	villige	til	

at	 betale	 for	 ekstraomkostningen.	 I	 denne	 situation,	 vil	 regningen	 lande	 hos	 revisionshusene,	 som	

dermed	vil	skulle	finde	andre	parametre,	hvor	de	kan	reducere	deres	omkostninger.	Dette	kan	gøres	

gennem	indførsel	af	yderligere	interne	effektivitetskrav.	

Ifølge	RL	§	16,	stk.	1	kræves	det,	at	revisor	udfører	en	så	effektiv	revision,	som	opgaven	tillader.	Men	

effektivitet	kan	medføre	større	grad	af	rigide	revisionshandlinger	gennem	tjeklister,	hvor	revisorerne	

ikke	selv	skal	udtænke	tilgangen	til	det	givne	område	og	beskrive	de	udførte	handlinger.	I	grove	træk	

kan	de	bare	sætte	et	hak,	og	således	er	dokumentationen	af	et	givent	område	udført.	

Hvis	dette	bliver	udfaldet	af	implementeringen	af	ISA	701,	vil	det	kunne	risikeres,	at	revisors	rolle	som	

offentlighedens	 tillidsrepræsentant	bliver	 forringet.	Hvis	 revisorerne	 i	mindre	 grad	 selv	 tager	 aktivt	

stilling	til,	hvordan	et	område	skal	revideres,	vil	der	ikke	blive	taget	højde	for	virksomhedsspecifikke	

forhold	og	risici.	Dermed	vil	revisionen	af	områder	blive	mere	generisk	og	ukritisk,	hvilket	kan	medfø-

re,	at	revisorerne	ikke	udfører	tilstrækkelige	handlinger.	
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Men	revisionsudvalget	har	også	et	ansvar	for,	at	der	bliver	udført	en	tilstrækkelig	revision,	hvilket	ne-

denstående	fra	revisor	understreger:	

”(…)	hvordan	har	du	[revisionsudvalget]	 løftet	det	ansvar	hvis	du	[de]	presser	din	[deres]	revisor	helt	

ned	i	bund	[honorarmæssigt?]	(…)	er	du	så	[Vil	revisionsudvalget,	i	sådan	et	tilfælde	være]	(…)	komfortabel	med	

at	du	[de]	løfter	dit	[deres]	ansvar?”	(Engelund:	22.55	min)	

Dette	 understøtter	 ligeledes,	 at	 revisorerne	 ikke	 vil	 skulle	 finde	 arbejdstimerne	 andre	 steder	 under	

revisionen,	da	den	øverste	ledelse	også	vil	have	interesse	i,	at	der	bliver	udført	en	tilfredsstillende	re-

vision.	Således	at	revisionen	vil	have	et	pålideligt	udfald,	som	virksomheden	kan	præsentere	for	sine	

aktionærer	og	andre	interessenter.	

Det	kan	udledes	af	ovenstående,	at	revisor	vil	blive	udfordret	i	forhold	til,	hvorvidt	revisor	leverer	øget	

værdi	til	virksomheden	i	rollen	som	sparringspartner	frem	for	blot	at	være	kontrollant	af	virksomhe-

dens	arbejde.	Dette	kan	føres	tilbage	til	hypotese	1,	hvor	det	blev	konkluderet,	at	revisors	rolle	og	an-

svar	ændres	med	Key	Audit	Matters.	Såfremt	revisor	får	en	mere	opfordrende	rolle	–	i	forhold	til	ledel-

sens	oplysninger	 i	regnskabet	–	kan	det	betyde,	at	den	øgede	værdi	kan	overstige	de	øgede	omkost-

ninger	 for	 virksomheden.	Dette	 skal	 ses	 i	 relation	 til,	 at	 informationsasymmetrien	 nødvendigvis	må	

formindskes,	når	revisor	opfordrer	 ledelsen	 til	at	udfærdige	et	mere	retvisende	regnskab.	Dette	vil	 i	

sidste	ende	være	til	gavn	for	både	ledelsen	og	regnskabsbrugerne.	

3.2.6	Hypotese	3:	Bekræftes	
Hypotese:	Revisionshonoraret	vil	stige	med	indførelsen	af	Key	Audit	Matters	

Revisionshonoraret	vil	 stige,	da	 revisors	arbejdsbyrde	øges.	Dette	 skal	 især	 ses	 i	 sammenhæng	med	

den	øgede	dialog	om	forhold,	som	bør	forelægges	som	Key	Audit	Matters	samt	den	øgede	arbejdsind-

sats	 i	 forhold	til	at	 formulere	de	nye	afsnit	 i	revisionspåtegningen.	Endvidere	kan	afdækning	af	revi-

sors	risiko	bevirke	en	stigning	i	honoraret,	når	de	mest	betydelige	forhold	skal	beskrives.	

Derfor	virker	en	stigning	i	revisionshonoraret	på	minimum	2-5%	ikke	urealistisk.	Især	fordi	de	yderli-

gere	handlinger	vil	blive	udført	af	seniorrevisorer.	

Hvis	Key	Audit	Matters	får	den	ønskede	effekt,	vil	det	betyde,	at	der	vil	blive	publiceret	bedre	årsrap-

porter.	Det	vil	i	sidste	ende	gavne	regnskabsbrugerne.	Såfremt	virksomhederne	finder	værdi	ved	den	

yderligere	sparring	med	revisor,	vil	det	måske	kunne	 fjerne	noget	af	det	honorarfokus,	de	har	 i	dag.	

Men	selvom	de	vil	få	en	større	afledt	nytteværdi	af	revisors	arbejde,	vil	der	fortsat	være	fokus	på	om-

kostningsbesparelse	og	effektivisering	i	virksomhederne.	
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3.2.7	Delkonklusion:	ISA	701’s	påvirkning	på	hvordan	revisor	arbejder	
Med	resultaterne	fra	vores	hypoteser	laves	en	delkonklusion,	der	vil	besvare	analyseunderspørgsmå-

let:	Hvordan	vil	indførelsen	af	ISA	701	påvirke,	hvordan	revisor	arbejder?	

ISA	701	bevirker,	at	revisor	kan	blive	påkrævet	at	give	originalinformation	om	virksomhedens	forhold,	

hvorfor	revisor	vil	kunne	overtage	noget	af	ledelsens	rolle.	Dette	vil	højst	sandsynligt	medføre,	at	revi-

sor	i		højere	grad	vil	opfordre	ledelsen	til	at	oplyse	yderligere	forhold	i	regnskabet,	for	at	revisor	kan	

undgå	at	foretage	oplysning	af	originalinformation.	De	udvidede	krav	om	oplysning	af	revisors	hand-

linger	og	den	udførte	risikovurdering	vil	medføre	en	ændring	af	revisors	ansvar.	Dette	kan	bevirke	en	

adfærdsændring,	hvor	revisorerne	i	højere	grad	vil	udføre	yderligere	handlinger.	

Som	et	resultat	af	forøgelsen	i	revisors	arbejdsbyrde	kan	revisionshonoraret	stige	som	en	effekt	at	ISA	

701.	Dette	 skyldes	 at	 den	 øgede	 arbejdsindsats	 primært	 vil	 blive	 foretaget	 af	 seniormedarbejderne,	

som	er	mere	omkostningstunge.	

Yderligere	handlinger	–	især	grundet	den	øgede	dialog	med	ledelsen	–	vil	kunne	medføre,	at	virksom-

hederne	publicerer	bedre	årsrapporter.	Dette	vil	således	kunne	skabe	øget	nytteværdi	for	regnskabs-

brugerne.	

De	tre	følgende	hypoteser	vil	vi	søge	at	besvare	analyseunderspørgsmål	2:	Hvordan	vil	indførel-

sen	af	ISA	701	påvirke	regnskabsbrugerens	forståelse	for	revisionsprocessen,	herunder	påvirke	forventningskløften?	

De	konklusioner,	som	drages	i	forbindelse	med	de	hypoteserne,	vil	blive	opsummeret	i	en	kort	delkon-

klusion	i	afsnit	3.2.14.	

3.2.8	 Hypotese	 4:	 Key	 Audit	 Matters	 vil	 skabe	 forvirring	 om	 revisors	 konklusion	 vedrørende	
regnskabet	
Grundlaget	 for	 opstilling	 af	 denne	hypotese	 er,	 at	 især	 regnskabsaflæggerne	har	 givet	udtryk	 for,	 at	

Key	Audit	Matters	vil	forvirre	regnskabsbrugerne,	når	sektionen	står	efter	konklusionen	i	revisionspå-

tegningen.	

”(…)	the	proposed	enhanced	reporting	requirements	risk	to	obfuscate	the	overall	conclusion	of	the	audit	

i.e.	qualified	or	not”	(Novo	Nordisk:	1)	

Hertil	er	der	flere	regnskabsaflæggere,	som	giver	udtryk	for,	at	revisionspåtegningen	udelukkende	bør	

verificere	regnskabets	indhold:	

”(…)	users	are	most	interested	in	whether	a	”true	and	fair”	opinion	is	given	or	not	(…)”	(Swire	Pacific:	1)	

Regnskabsaflæggerne	mener,	 at	 revisionspåtegningen	 fortsat	blot	bør	 indeholde	en	be-	 eller	 afkræf-

tende	konklusion	for	at	sikre,	at	regnskabsbrugerne	ikke	kan	komme	i	tvivl	om,	hvorvidt	revisor	har	

verificeret	 regnskabet.	Regnskabsaflæggerne	vurderer	 således,	 at	der	 er	 risiko	 for,	 at	 regnskabsbru-
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gerne	kan	få	svært	ved	at	skelne	den	nye	information	i	Key	Audit	Matters	fra	konklusionen,	når	afsnit-

tet	står	herefter.	

Selvom	den	endelige	ISA	701	med	afsnit	4,	5	og	12	har	understreget,	at	Key	Audit	Matters	ikke	påvir-

ker	revisors	be-	eller	afkræftende	konklusion,	finder	vi	det	relevant	at	undersøge,	om	dette	kan	påvir-

ke	regnskabsbrugerens	forståelse.	

Det	kan	antages,	at	der	kan	forekomme	forvirring,	hvis	revisor	har	afgivet	en	afkræftende	konklusion	–	

dvs.	 at	 regnskabet	 ikke	er	 retvisende	–	og	herefter	 fremlægger	nogle	 ”positive”	Key	Audit	Matters	–	

revisionsforhold	som	ikke	har	givet	anledning	til	bekymring.	I	sådanne	tilfælde	vil	afsnittet	kunne	for-

virre	regnskabsbrugernes	opfattelse	af	den	afkræftende	konklusion.	Det	samme	vil	gøre	sig	gældende	

ved	en	bekræftende	konklusion,	 som	efterfølges	af	negative	Key	Audit	Matters,	hvor	revisor	angiver	

forhold,	som	har	givet	anledning	til	bekymring.	Hvis	der	opstår	usikkerhed	omkring	konklusionen,	vil	

Key	Audit	Matters	medføre	utilsigtede	konsekvenser	og	mindske	regnskabets	samlede	 informations-

værdi.	Hvis	dette	er	tilfældet,	kan	der	argumenters	for,	at	det	vil	have	størst	værdi	for	regnskabsbru-

gerne,	at	revisionspåtegningen	kun	indeholder	revisors	samlede	konklusion	af	regnskabet.	

Visse	regnskabsaflæggere	mener,	at	informationen	i	stedet	skal	fremgå	af	revisionsprotokollatet,	hvil-

ket	allerede	er	påkrævet	i	Danmark:	

”Communications	and	dialogue	of	key	audit	matters	between	an	auditor	and	the	management	of	a	com-

pany	should	be	an	integrated	part	of	an	audit	and	should	not	be	included	in	the	auditor’s	report	in	order	for	this	

discussion	to	be	facilitated.	Instead	we	find	that	key	audit	matters	should	be	included	in	the	normal	reporting	to	

the	Audit	 Committee	 and	 in	 a	 Long-form	Audit	Report	which	 is	 required	by	 local	 legislation	 in	 e.g.	Denmark”	

(Novo	Nordisk:	4)	

Mens	andre	giver	udtryk	for,	at	information	om	centrale	forhold	bør	fremgå	af	en	separat	rapport:	

”(…)	if	more	disclosure	is	required	it	should	be	contained	in	a	separate	report	and	should	not	form	part	

of	the	main	audit	report”	(JSE:	2)	

Her	 vurderes	det,	 at	 den	 særskilte	 rapport	 om	 centrale	 forhold	 således	passende	kan	udarbejdes	 af	

revisionsudvalget:	

”(…)	 the	 audit	 committee	 report	 is	 the	 more	 appropriate	 source	 of	 the	 information	 and	 we	 are	

concerned	that	the	content	thereof	will	reduce	so	as	avoid	duplication	with	the	audit	report”	(JSE:	2)	

”The	directors	are	responsible	for	the	financial	statements	and	it	should	not	be	up	to	the	audit	report	to	

focus	on	these	sorts	of	issues.	A	better	approach	would	be	to	have	an	additional	report	from	the	audit	committee	

and	for	auditors	to	then	comment	on	that”	(JSE:	4)	
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I	dette	tilfælde	ville	ansvaret	for	rapportering	om	centrale	forhold	blive	overført	til	revisionsudvalget,	

mens	revisor	måske	ville	påtage	sig	en	adviserende	og	kommenterende	rolle.	Dette	scenarie	vil	være	

med	til	at	afhjælpe,	at	ledelsens	og	revisors	roller	bliver	sløret	som	en	effekt	af	Key	Audit	Matters,	som	

det	blev	belyst	 i	hypotese	1.	Det	vil	desuden	være	den	rette	 tilgang,	såfremt	regnskabsaflægger	 ikke	

oplyser	tilstrækkeligt.	

Denne	tilgang	er	imidlertid	i	modstrid	med	den	grundlæggende	tanke	bag	ISA	701	om,	at	regnskabs-

brugerne	skal	have	en	øget	indsigt	i	revisors	arbejde.	Ved	at	gøre	det	til	revisionsudvalgets	opgave	at	

udarbejde	en	rapport	om	de	centrale	forhold,	er	det	virksomheden,	og	ikke	revisor,	som	underlægges	

et	øget	oplysningskrav.	Desuden	må	det	antages,	at	en	særskilt	rapport,	om	Key	Audit	Matters	udenfor	

regnskabet,	vil	devaluere	værdien	af	informationerne,	fordi	der	ikke	vil	være	samme	fokus	herpå.	

Regnskabsaflæggers	udtalelser	står	imidlertid	i	skarp	modstrid	med	udtalelser	fra	flere	regnskabsbru-

gere,	der	mener,	at	revisorpåtegningen,	som	den	er	i	dag,	har	en	relativt	lille	informationsværdi:	

”The	usefulness	of	 the	key	communication	auditors	have	with	 investors	–	 the	audit	 report	–	 is	under-

mined	by	the	binary	opinion,	pass	or	fail,	and	the	fact	it	tends	to	include	more	details	of	what	the	auditor	did	not	

do	rather	than	what	it	did”	(IMA:	3)	

Regnskabsbruger	mener,	at	de	går	glip	af	vigtig	information,	når	revisor	kun	giver	en	be-	eller	afkræf-

tende	konklusion.	Heraf	må	det	antages,	at	regnskabsbruger	har	et	ønske	om,	at	der	inkluderes	mere	

information	i	revisionspåtegningen.	Dette	underbygges	af	nedenstående	citat	fra	revisorerne:	

"As	auditors,	we	believe	that	including	key	audit	matters	in	the	auditor’s	report	is	an	important	first	step	

towards	 better	meeting	 the	 needs	 of	 users	who	want	more	 insight	 into	 the	 audit	 that	was	 performed	 than	 is	

possible	under	the	current	model”	(KPMG:	6)	

Med	dette	understreger	revisor,	at	informationsværdien	for	regnskabsbrugeren	vil	øges	med	indførel-

sen	af	ISA	701.	

På	 trods	af	 regnskabsaflæggernes	modvilje	kan	det	af	ovenstående	udledes,	at	Key	Audit	Matters	vil	

være	mest	værdiskabende,	hvis	afsnittet	inkluderes	i	revisorpåtegningen,	da	det	er	relevant	informa-

tion,	som	regnskabsbrugerne	efterspørger.	

3.2.8.1	Har	Key	Audit	Matters	den	rette	placering	i	revisionspåtegningen?	

Herefter	er	det	interessant	at	undersøge,	hvorvidt	Key	Audit	Matters	er	optimalt	placeret	efter	konklu-

sionen	i	revisorpåtegningen.	Det	er	en	væsentlig	betragtning	fra	regnskabsaflæggerne,	at	nogle	regn-

skabsbrugere	 kan	 få	 udfordringer	 ved	 at	 læse	 konklusionen	 og	 Key	Audit	Matters	 som	 to	 særskilte	

afsnit.	 I	det	 scenarie	er	der	risiko	 for,	at	 regnskabsbrugeren	kan	ende	med	at	misforstå	regnskabets	

konklusion.	
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IAASB	har	med	reviderede	ISA	700	valgt	at	vende	påtegningen	”på	hovedet”	og	placere	den	generiske	

tekst	sidst	i	påtegningen.	Ved	at	placere	Key	Audit	Matters	sektionen	efter	revisors	konklusion	i	revi-

sionspåtegningen	bliver	informationen	synliggjort	til	regnskabsbrugerne:	

”En	placering	af	dette	afsnit	 ”Centrale	 forhold	ved	revisionen”	 tæt	på	revisors	konklusion	kan	give	så-

danne	oplysninger	vægt	og	synliggøre	den	opfattede	værdi	af	opgavespecifik	information	til	tiltænkte	brugere”	

(ISA	701:	afsnit	A31)	

Såfremt	sektionen	om	Key	Audit	Matters	blev	flyttet	til	et	andet	sted	end	efter	konklusionen,	anser	vi,	

at	det	kan	underminere	afsnittets	formål.	Det	er	essentielt,	at	afsnittet	har	en	central	placering,	da	det	

herved	 sikres,	 at	 regnskabsbrugerne	holder	 fokus	på	de	 forhold,	 som	revisor	vurderer	 som	de	mest	

centrale	under	revisionen.	

Ydermere	vurderer	vi,	at	det	ikke	bliver	en	udfordring	for	regnskabsbrugerne	at	læse	Key	Audit	Mat-

ters	særskilt	efter	konklusionen,	fordi	det	er	klart	beskrevet	i	ISA	701,	at	Key	Audit	Matters	ikke	er	et	

substitut	for	konklusionen,	men	skal	skrives	i	forlængelse	heraf:	

”Revisors	mål	er	at	 fastlægge	centrale	 forhold	ved	revisionen	og	efter	at	have	udformet	en	konklusion	

om	regnskabet	at	kommunikere	disse	forhold	ved	at	beskrive	dem	i	revisors	erklæring”	(ISA	701:	afsnit	7)	

Ifølge	ISA	701,	afsnit	5	skal	revisor	ikke	kommunikere	Key	Audit	Matters	ved	en	manglende	konklusi-

on.	Derfor	vil	der	kun	fremgå	Key	Audit	Matters,	hvis	det	er	en	be-	eller	afkræftende	konklusion	i	revi-

sors	påtegning.	Såfremt	der	er	forbehold	i	revisionspåtegningen,	vil	der	være	en	henvisning	i	Key	Au-

dit	Matters	til	beskrivelsen	af	forbeholdet.	Der	vil	altså	ikke	foretages	en	beskrivelse	af	de/det	centrale	

forhold,	der	indgår	i	den	modificerede	konklusion.	

3.2.9	Hypotese	4:	Forkastes	
Hypotese	4:	Key	Audit	Matters	vil	skabe	forvirring	om	revisors	konklusion	vedrørende	regnskabet	

ISA	701	beskriver	tydeligt,	at	Key	Audit	Matters	ikke	vil	have	betydning	for	den	overordnede	konklu-

sion	af	regnskabet.	Vi	kan	dermed	udlede	at	med	den	rette	implementering	og	oplysning	om	Key	Audit	

Matters,	vil	regnskabsbruger	kunne	læse	konklusionen	og	Key	Audit	Matters	særskilt	af	hinanden.	Vi	

vurderer	i	øvrigt,	at	den	bedste	placering	af	Key	Audit	Matters	er	efter	konklusionen	i	revisionspåteg-

ningen,	 fordi	 regnskabsbruger	skal	have	 fokus	på	dette	afsnit.	Samtidig	er	der	en	risiko	 for,	at	 regn-

skabsbruger	vil	overse	beskrivelsen,	såfremt	denne	fremgik	af	et	særskilt	dokument.	Med	denne	cen-

trale	placering	vil	Key	Audit	Matters	opfylde	sit	intenderede	formål:	At	give	en	mere	dybdegående	for-

ståelse	af	årsrapporten	igennem	en	uddybende	beskrivelse	af	revisors	handlinger.	Hypotesen	kan	der-

for	forkastes.	
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Vi	har	 i	ovenstående	konkluderet,	at	Key	Audit	Matters	har	den	rette	placering	efter	revisors	

konklusion	i	revisionspåtegningen.	Herefter	vil	vi	undersøge,	om	regnskabsbrugerne	vil	få	størst	nyt-

teværdi	af,	at	Key	Audit	Matters	skrives	som	virksomhedsspecifikke	formuleringer.	

3.2.10	Hypotese	 5:	Nytteværdien	 af	 Key	Audit	Matters	 vil	 fremmes	mest,	 såfremt	 der	 skrives	
virksomhedsspecifikke	formuleringer	
Respondenterne	 til	 ED	2013	har	 udvist	 bekymring	 for,	 at	 Key	Audit	Matters	 risikerer	 at	 blive	 stan-

dardtekster,	som	blot	påføres	påtegningen	uden	at	skabe	nogen	reel	værdi.	Der	er	således	en	bekym-

ring	for,	at	regnskabsbrugerne	ikke	kommer	til	at	få	den	ønskede	indsigt	i	revisors	arbejde,	som	ellers	

er	tiltænkt	med	standarden.	Vi	vil	i	følgende	analyse	undersøge,	hvilke	forhold,	der	kan	medføre	stan-

dardtekster.	Herved	bliver	det	muligt	at	vurdere,	hvad	der	skal	til,	for	at	revisorerne	vil/kan	udarbejde	

virksomhedsspecifikke	beskrivelser	af	de	centrale	forhold.	Endvidere	vil	vi	undersøge,	hvorvidt	regn-

skabsbrugerne	udelukkende	kan	få	nytte	af	Key	Audit	Matters,	såfremt	det	er	virksomhedsspecifikke	

beskrivelser.	

Lovgiver	har	tiltro	til,	at	revisorerne	vil	leve	op	til	kravene	om	at	udarbejde	specifikke	formuleringer,	

hvilket	dette	svar	fra	Krogslund	uddyber:	

”Formålet	med	forordningens	krav	til	indholdet	af	revisionspåtegningen	er	at	forøge	værdien	af	en	revi-

sion,	herunder	ved	at	 revisionspåtegningen	er	 individualiseret	 i	 forhold	 til	 revisionen	af	det	konkrete	 selskab.	

Det	er	forventningen,	at	revisorerne	lever	op	til	dette	krav”	(Krogslund:	spm.	4)	

Lovgiver	mener	således,	at	ISA	701	vil	 forøge	værdien	af	revisionspåtegningen.	Men	dette	er	 ikke	en	

holdning	regnskabsaflæggerne	deler,	da	de	tror,	at	Key	Audit	Matters	vil	ende	med	at	blive	standard-

tekster:	

”We	don’t	think	auditors	will	be	’allowed’	to	apply	judgment	and	that	KAM	will	result	in	boilerplate	dis-

closure	(…)	KAMs	sound	great	in	theory,	but	in	practice	our	audit	report	will	comprise	of	items	extracted	from	

our	auditors	standard	library	of	KAMs”	(JSE:	2)	

Regnskabsaflæggerne	tror,	at	revisionshusene	vil	udarbejde	interne	lister	med	mulige	Key	Audit	Mat-

ters	tilpasset	de	enkelte	brancher	og	industrier.	I	det	scenarie	vil	revisor	ikke	selv	beskrive	revisions-

processen,	men	i	stedet	benytte	sig	af	standardskabeloner	for	alle	centrale	forhold.	

”Given	my	experience	with	the	big	4	audit	firms,	I	believe	it	won’t	take	long	before	there	is	a	template	of	

KAMs	that	have	been	developed	for	each	industry,	and	every	company	across	the	world	within	each	specific	sec-

tor	will	have	the	same	KAMs	in	their	audit	report”	(JSE:	4)	

Regnskabsaflæggernes	bekymring	er	forståelig,	eftersom	revisorerne	ligeledes	giver	udtryk	for,	at	de	

mener,	der	er	risiko	for,	at	de	med	tiden	vil	udforme	standardformuleringer	i	Key	Audit	Matters.	Dette	

fremgår	af	kommentar	fra	revisor:	
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“(…)	 auditor	 judgments	 about	what	matters	 are	 KAMs	will	 likely	 become	more	 consistent,	 but	 at	 the	

same	time,	the	boilerplate	risk	will	increase”	(Deloitte:	8)	

Vi	vil	nu	undersøge	hvilke	faktorer,	der	kan	medføre,	at	revisor	udarbejder	standardtekster.	

3.2.10.1	Kan	den	juridiske	risiko	medføre,	at	revisorerne	vil	skrive	standardtekster?	

En	af	årsagerne	til	at	revisionsvirksomhederne	kan	være	tilbøjelige	til	at	udarbejde	standardformule-

ringer,	kan	skyldes	at	de	ønsker	at	minimere	deres	juridiske	risiko.	

”The	 proposed	 changes	will	 ultimately	 result	 in	 the	 auditing	 firms	 adopting	 an	 approach	 to	mitigate	

their	own	risks	and	exposure	by	submitting	standard	reports	of	no	value	to	the	users”	(JSE:	3)	

Når	revisor	bliver	pålagt	at	dokumentere,	hvordan	de	er	kommet	 frem	til,	at	 ledelsens	skøn	giver	et	

retvisende	billede,	vil	revisorerne	blive	udsat	for	en	større	eksponering.	Den	højere	risiko	opstår,	når	

revisor	skal	formulere	afsnittet,	så	det	giver	udtryk	for,	at	de	udførte	handlinger	er	tilstrækkelige	til	at	

afdække	 risikoen	ved	de	 centrale	 forhold,	 samt	 at	 afsnittet	 skal	 afspejle	den	 faktiske	 revision.	Dette	

giver	–	som	konkluderet	i	hypotese	1	–	revisor	et	større	ansvar	i	forhold	til	oplysninger	i	regnskabet,	

hvilket	medfører	en	større	 juridisk	risiko.	Derfor	kan	revisionshusene	ønske	at	sikre,	at	der	 ikke	op-

står	juridiske	problemstillinger	i	relation	til	Key	Audit	Matters.	

Det	kan	derfor	antages,	at	revisorerne	vil	være	tilbøjelige	til	at	udarbejde	mere	generelle	beskrivelser.	

Dette	kan	gøres,	hvis	de	er	i	tvivl	om,	at	alle	handlinger	er	udført	igennem	hele	revisionen,	eller	hvis	de	

ikke	føler,	at	de	er	i	stand	til	at	beskrive	de	centrale	forhold	på	passende	vis.	De	kan	dermed	forsøge	at	

reducere	 deres	 risiko.	 I	 så	 fald	 kan	 regnskabsaflæggerens	 forventning,	 til	 at	 indførelse	 af	 Key	Audit	

Matters	vil	medføre,	at	revisor	vil	udarbejde	en	række	generiske	standardformularer,	være	korrekt.	

En	anden	 juridisk	risiko,	der	kan	forekomme	ved	Key	Audit	Matters,	er,	at	revisor	kan	 ifalde	ansvar,	

hvis	 formuleringen	 bliver	 for	 præget	 af	 standardtekster.	 Handlinger,	 der	 er	 beskrevet,	 skal	 stadig	

stemme	overens	med	de	handlinger,	der	faktisk	er	udført	under	revisionen.	

Her	stiller	ISA	701	følgende	krav	som	skal	indgå	i	beskrivelsen	af	Key	Audit	Matters:	

”(a)	hvorfor	forholdet	blev	anset	som	et	af	de	forhold,	der	var	mest	betydeligt	ved	revisionen	(…)	og	(b)	

hvordan	forholdet	blev	behandlet	ved	revisionen”	(ISA	701:	afsnit	13)	

Så	selvom	man	kan	argumentere	for,	at	revisor	vil	lave	standardtekster	for	at	reducere	sin	risiko,	kan	

formuleringerne	ikke	blive	for	generelle,	hvis	revisor	vil	overholde	standarden.	

3.2.10.2	Hvordan	vil	standardformuleringer	påvirke	nytteværdien	for	regnskabsbrugerne?	

Nogle	regnskabsbrugere	vurderer,	at	en	form	for	standardiseret	tekst	kan	være	en	fordel.	Dette	under-

støttes	af	nedenstående:	
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”Tror	revisorerne	vil	gøre	meget	for	at	lave	standardformuleringer,	da	det	er	godt,	praktisk	og	nemt.	(…)	

(Struwe:	18.22	min)		”(…)	Men	på	den	anden	side	kan	fritekst	også	være	sværere	for	investor	at	forstå	[Virksom-

hedsspecifikke	formuleringer]	stiller	derfor	endnu	større	krav	til	revisors	faglighed”	(Struwe:	30	min)	

Regnskabsbrugeren	mener,	 at	 fritekst	 kan	 gøre	 Key	 Audit	Matters	 sværere	 at	 forstå.	 Især	 fordi	 det	

kommer	til	at	have	stor	betydning	for,	hvorvidt	revisor	har	de	rette	kompetencer	til	at	formulere	sig	

på	et	brugervenligt	niveau.	Vi	vil	i	hypotese	8	komme	nærmere	ind	på	vejledningen	i	forhold	til	revi-

sors	beskrivelse	af	Key	Audit	Matters,	samt	de	udfordringer,	der	kan	være	forbundet	med	dette.	

Det	 er	 interessant	 at	 undersøge,	 om	 en	 form	 for	 standardiseret	 tekst	 kan	 være	 en	 fordel	 for	 regn-

skabsbrugernes	 nytteværdi	 af	 Key	 Audit	 Matters.	 Såfremt	 der	 bliver	 lavet	 standardskabeloner	 for,	

hvordan	Key	Audit	Matters	bedst	beskrives,	vil	det	 skabe	mere	ensartethed,	hvilket	kan	medføre,	at	

det	 bliver	 nemmere	 for	 regnskabsbrugerne	 at	 læse.	 Dermed	 vil	 der	 blive	 skabt	 sammenlignelighed	

påtegningerne	 imellem.	Men	 for	 at	 det	 ikke	 bliver	 irrelevant	 for	 regnskabsbrugerne,	 kræver	 det,	 at	

beskrivelsen	bliver	tilpasset	med	virksomhedsspecifik	information,	således	at	det	ikke	blot	er	en	stan-

dardtekst,	som	vi	kender	fra	revisionspåtegningen	i	dag.	Det	kan	derfor	udledes,	at	regnskabsbrugerne	

fortsat	kan	få	nytteværdi	af	de	nye	krav	til	revisionspåtegningen,	såfremt	revisorerne	formår	at	indfø-

re	virksomhedsspecifikke	oplysninger	i	deres	standardskabeloner.	

Regnskabsbruger	bemærker	i	ovenstående	at,	det	vil	være	praktisk	og	nemt	for	revisorerne	med	stan-

dardiserede	 tekster.	Dette	kan	være	en	af	årsagerne	 til,	 at	 revisorerne	har	en	 forventning	 til,	 at	Key	

Audit	Matters	vil	bære	præg	af	standardiserede	tekster.	Hvor	der	vil	forekomme	sammenfaldende	be-

skrivelser	inden	for	brancher	og	revisionsområder.	

	“De	beskrivelser,	der	vil	stå,	vil	ligge	meget	tæt	op	ad	hinanden	(…)	de	kan	så	blive	mere	virksomheds-

specifikke	med	(…)	at	man	(…)	beskriver	noget	om,	at	der	er	aktiver,	som	der	ikke	er	nogle	problemer	med,	og	så	

er	der	nogle	specifikke	aktiver	eller	forretningsområder,		som	der	er	problemer	med,	og	det	er	så	det	man	uddy-

ber”	(Nørgaard:	7.50	min)	

Den	virksomhedsspecifikke	del	vil	her	være	taldelen,	hvilken	vil	medføre	indsigt	i	det	særskilte	områ-

de.	 Hvis	 det	 for	 eksempel	 vedrører	 aktiver,	 vil	 revisor	 beskrive	 præcist	 hvilke	 aktiver,	 der	 indgår	 i	

overvejelserne	for,	at	regnskabsbrugerne	kan	forstå	omfanget	af	risiciene.	Der	vil	således	fremgå	virk-

somhedsspecifikke	oplysninger,	som	gør	det	relevant	for	regnskabsbrugerne	og	giver	dem	indsigt.	

Af	 ovenstående	 kan	 det	 udledes,	 at	 udarbejdelse	 at	 standardskabeloner	 kan	 skabe	 nytteværdi	 for	

regnskabsbrugeren,	fordi	de	kan	gøre	beskrivelserne	nemmere	at	forstå.	Revisor	vil	således	ikke	skul-

le	skrive	fritekst,	men	skal	i	stedet	indføre	virksomhedsspecifikke	oplysninger	i	velskrevne	standard-

formuleringer.	
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Nedenstående	citat	fra	regnskabsbruger	udtrykker	imidlertid	en	bekymring	for,	at	informationsværdi-

en	i	afsnittet	vil	falde,	såfremt	der	bliver	genbrugt	formuleringer	fra	år	til	år	i	virksomhedens	årsrap-

port.	

	“Audit	 reports	 should	be	bespoke,	meaningful	and	 tailored	 to	a	 company’s	 changing	 circumstances.	A	

concern	 is	 that	the	significant	risks	might	not	change	much	from	year	to	year	-	auditors	need	to	guard	against	

boilerplate	reporting	from	one	year	to	another	which	would	diminish	the	usefulness	of	the	proposals	over	time”	

(IMA:	2)	

Da	det	kun	er	et	krav,	at	Key	Audit	Matters	skal	vedrøre	årets	udførte	revision,	er	det	i	princippet	irre-

levant,	om	det	centrale	forhold	også	blev	beskrevet	på	samme	måde	i	de	tidligere	års	regnskaber.	Vi	

vurderer,	at	det	ikke	nødvendigvis	vil	betyde,	at	nytteværdien	vil	falde.	Formuleringerne	vil	stadig	give	

den	nødvendige	indsigt	i	det	specifikke	regnskab	og	den	udførte	revision,	fordi	det	må	forventes,	at	der	

vil	blive	foretaget	de	nødvendige	tilpasninger,	så	beskrivelserne	er	dækkende	for	det	pågældende	års	

revision.	

Vi	vurderer	 imidlertid,	 at	 standardskabeloner,	 som	revisor	blot	 skal	 indføre	virksomhedsspecifik	 in-

formation	i,	vil	kunne	”fastlåse”	revisor	i	en	form	for	tjeklistetankegang.	Således	vil	revisor	ikke	blive	

udfordret	til	at	tage	stilling	til	de	faktiske	omstændigheder	og	vurdere	disse	ud	fra	sin	faglige	indsigt.	

Dette	kan	således	bevirke,	at	det	ikke	er	den	mest	relevante	og	retvisende	information,	der	bliver	givet	

til	regnskabsbrugerne.	For	at	afsnittet	fremstår	som	skræddersyede	og	meningsfulde	tekster	tilpasset	

til	virksomhedens	skiftende	omstændigheder,	vurderer	vi	at	der	ikke	skal	laves	standardformuleringer	

for	Key	Audit	Matters.	Dermed	er	det	nødvendigt,	at	revisor	bliver	uddannet	og	 får	den	rette	vejled-

ning	til	at	udarbejde	afsnittet,	således	at	det	skaber	nytte	for	regnskabsbrugerne	–	hvilket	vi	kommer	

nærmere	ind	på	i	hypotese	8.	

Det	konkluderes	derfor,	at	de	tiltænkte	regnskabsbrugere	vil	 få	den	største	værdi	ud	af	et	rent	virk-

somhedsspecifikt	afsnit.	

3.2.11	Hypotese	5:	Bekræftes	
Hypotese:	Nytteværdien	af	Key	Audit	Matters	vil	fremmes	mest,	såfremt	der	skrives	virksomhedsspeci-

fikke	formuleringer	

Følgende	forhold	kan	medføre,	at	revisor	vil	ende	med	at	skrive	standardformuleringer:	

• Standardformuleringer	kan	mindske	revisors	risiko	

• Det	 vil	 være	 nemt	 for	 revisorerne	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	 tidligere	 formulerede-	 eller	 stan-
dardafsnit	

• Det	kan	være	svært	for	revisorerne	at	beskrive	forholdene	uden	brug	af	tekniske	termer	
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• Der	kan	være	en	uændret	risiko	i	virksomheden,	hvorfor	forhold	fra	tidligere	år	vil	blive	genta-
get	

Standardformuleringer	kan	fremme	forståeligheden	af	afsnittet,	da	det	kan	blive	mere	sammenligne-

ligt	virksomheder	imellem.	Det	vil	gøre	det	nemmere	for	revisor	at	skrive,	og	kan	fremme	forståelig-

heden	for	regnskabsbruger.	Dermed	kan	standardskabeloner	skabe	nytteværdi	for	regnskabsbrugerne,	

hvis	de	tilpasses	de	relevante	forhold	for	det	pågældende	regnskab.	

Men	vi	vurderer	imidlertid,	at	revisor	kan	blive	låst	fast	en	”tjeklistetankegang”	med	standardskabelo-

ner,	hvorfor	afsnittet	anses	for	at	blive	mere	virksomhedsspecifikt	og	tilpasset	de	centrale	forhold	for	

det	pågældende	år,	såfremt	revisor	skriver	ren	fritekst.	

Hypotesen	vil	blive	bekræftet,	da	de	tiltænkte	regnskabsbrugere	vil	få	den	største	nytteværdi	ud	af	en	

virksomhedsspecifik	formulering,	fordi	revisor	skal	foretage	beskrivelsen	ud	fra	sin	faglige	vurdering.	

Efter	 at	 have	 konkluderet	 at	 forholdene	 skal	 beskrives	 virksomhedsspecifikt	 for,	 at	 opnå	 en	

øget	nytteværdi	 for	regnskabsbrugerne,	vil	vi	endeligt	besvare	analyseundersspørgsmål	2	ved	at	un-

dersøge,	hvilken	betydning	oplysning	af	væsentlighedsniveauet	vil	have	for	regnskabsbrugerne.	

3.2.12	Hypotese	6:	Key	Audit	Matters	bør	give	regnskabsbrugerne	indsigt	i	revisorernes	brug	af	
væsentlighedsbegrebet	
Som	nævnt	i	redegørelsens	afsnit	2.4.4	baseres	revisionen	på	væsentlighedsniveauer,	som	er	med	til	at	

danne	grundlaget	for	risikovurderingen.	Når	væsentlighedsniveauet	fastsættes,	tages	der	højde	for	de	

overordnede	 fejl,	 der	 kan	 accepteres	 på	 regnskabsniveau.	 Væsentlighedsniveauet	 kan	 skabe	 en	 for-

ventningskløft	mellem	revisor	og	regnskabsbruger,	hvis	regnskabsbruger	har	højere	forventninger	til	

den	udførte	revision,	end	hvad	der	faktisk	skal	udføres	af	revisor.	

Ifølge	lovgiver	er	formålet	med	de	nye	krav	til	revisionspåtegningen,	at	formindske	forventningskløf-

ten	mellem	regnskabsbrugerens	forventninger	til	den	udførte	revision	og	den	faktiske	udførte	revision	

i	henhold	til	revisionsstandarderne.	

“Formålet	med	 forordningens	krav	 (…)	er	at	 skabe	større	værdi	af	en	 revision	og	dermed	 formindske	

forventningskløften	til	regnskabsbrugeren”	(Krogslund:	spm.	1)	

	ISA	701	påkræver	ikke,	at	revisorerne	skal	give	indsigt	i	hvilke	væsentlighedsniveauer,	de	har	arbej-

det	med	igennem	revisionen.	Derfor	vil	Key	Audit	Matters	kun	give	indsigt	i	dele	af	revisors	arbejde,	

hvilket	kan	betyde,	at	forventningskløften	ikke	vil	blive	mindsket,	som	det	er	forventet.	

Regnskabsbrugerne	giver	endvidere	udtryk	 for,	at	de	ønsker	mere	 information	om	væsentlighedsni-

veauet:	
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”(…)	useful	for	investors	to	have	the	auditor	report	on	its	assessment	of	materiality.	(…)	such	assessment	

is	now	being	provided	by	auditors	in	the	UK,	and	we	find	the	information	to	be	very	useful	in	assessing	the	relia-

bility	we	can	place	on	the	financial	statement	concerned.	(…)	its	usefulness	will	be	further	enhanced	when	com-

parative	 information	over	 time	 is	available,	not	 least	because	 this	will	provide	 insight	 to	an	 important	compo-

nent	of	audit	quality”	(SLI:	1)	

De	tror	på,	at	de	med	information	om	væsentlighedsniveauet	bedre	kan	vurdere	kvaliteten	af	revisio-

nen,	samt	at	de	ved	oplysning	om	væsentlighedsniveauet	får	et	nyttigt	sammenligningsgrundlag	fra	år	

til	år.	Dette	understøttes	ligeledes	af	denne	kommentar	fra	en	regnskabsbruger:	

“We	would	also	emphasise	the	usefulness	for	investors	of	including	the	auditor’s	assessment	on	materi-

ality	(…).	This	information	can	be	an	important	element	in	assessing	the	quality	of	the	audit	and	provides	useful	

comparative	information	year	on	year”	(IMA:	2)	

Ifølge	begrebsrammen	opfyldes	kvalitetskravets	relevans	ved	brugen	af	væsentlighedsniveauer,	da	der	

herigennem	 gives	 information,	 der	 kan	 have	 betydning	 for	 regnskabsbrugerens	 beslutningsproces.	

Dette	skyldes,	at	fastsættelsen	af	væsentlighedsniveauet	skal	tage	udgangspunkt	i	hvilken	størrelse	fejl,	

der	 skal	 til,	 for	 at	 de	 tiltænkte	 regnskabsbrugere	 ville	 have	 handlet	 anderledes.	 Men	 selvom	 regn-

skabsbrugerne	har	udtrykt	ønske	om,	at	revisorerne	oplyser	om	væsentlighedsniveauet	 i	revisionen,	

har	IAASB	valgt	ikke	at	indføre	dette	krav	i	ISA	701.	

Vi	vurderer,	at	regnskabsbrugerne	burde	få	 indsigt	 i	denne	del	af	revisionsprocessen,	da	det	er	rele-

vant	 information.	 Samtidig	 kan	 informationen	 være	med	 til	 at	 mindske	 forventningskløften,	 da	 det	

skaber	større	gennemsigtighed	for	regnskabsbrugerne,	når	de	får	fuldt	indblik	i,	hvordan	revisor	har	

udført	sin	revision.	

3.2.12.1	Hvilke	konsekvenser	kan	oplysning	om	væsentlighedsniveauet	medføre	for	revisionsfaget?	

Oplysning	af	væsentlighedsniveauet	kan	give	 revisorerne	 forskellige	udfordringer.	Ved	at	oplyse	om	

væsentlighedsniveauet	i	form	af	talangivelser,	kan	regnskabsbrugerne	få	forventning	til,	at	væsentlig-

hedsniveauet	kan	kvantificeres	til	de	95	%,	som	fremgår	af	revisionsrisikomodellen.	Det	er	imidlertid	

op	til	revisors	professionelle	dømmekraft	at	foretage	en	vurdering	af,	hvornår	der	er	opnået	tilstræk-

keligt	og	egnet	revisionsbevis	til	at	kunne	afgive	erklæringen	med	høj	grad	af	sikkerhed:	

”For	at	opnå	høj	grad	af	sikkerhed	skal	revisor	opnå	tilstrækkeligt	og	egnet	revisionsbevis	for	at	reduce-

re	revisionsrisikoen	til	et	acceptabelt	lavt	niveau	og	dermed	gøre	det	muligt	at	drage	rimelige	konklusioner,	som	

revisors	konklusion	kan	baseres	på	(…)”	(ISA	200:	afsnit	17)	

En	effekt,	som	kan	foranlediges	ved	angivelsen	af	numeriske	væsentlighedsniveauer,	er,	at	tilliden	til	

revisor	kan	dale.	Denne	indsigt	kan	medføre	en	øget	kritik	af	revisorerne,	såfremt	regnskabsbrugerne	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 74	af	174	

har	en	forventning	til,	at	væsentlighedsniveauet	skulle	være	 lavere.	Regnskabsbrugerne	kan,	på	bag-

grund	af	de	oplyste	niveauer,	danne	sig	en	mening	om,	at	revisor	ikke	har	udført	tilstrækkelige	hand-

linger.	Det	kan	undgås,	hvis	revisorerne	er	i	stand	til	at	overbevise	regnskabsbrugerne	om,	at	væsent-

lighedsniveauet	er	tilstrækkeligt	til	at	opnå,	hvad	der	svarer	til	95	%	sikkerhed	for,	at	regnskabet	som	

helhed	 er	 retvisende	 og	 uden	 væsentlig	 fejlinformation.	 Endvidere	 må	 det	 antages,	 at	 de	 tiltænkte	

regnskabsbrugere	har	en	forståelse	for,	hvorledes	revisor	arbejder	med	væsentlighed	for	at	bevare	en	

effektiv	revision.	

	En	anden	udfordring	indførslen	af	Key	Audit	Matters	kan	medføre	er,	at	revisor	kan	få	sværere	ved	at	

indarbejde	uforudsigelighed	i	revisionen.	Ved	oplysning	af	væsentlighedsniveauet	vil	regnskabsaflæg-

gerne	 gennem	årene	både	 få	 indsigt	 i	 revisors	 risikovurderingsproces	 –	 som	væsentlighedsniveauet	

danner	 grundlag	 for	 –	 og	 deres	 revisionshandlinger	 på	 de	 områder	med	 betydelig	 risici	 (Key	 Audit	

Matters).	Dette	vil	virksomheden	kunne	udnytte	 til	egne	 formål	–	her	antaget,	at	medarbejderne	øn-

sker	at	foretage	besvigelser.	Det	kan	betyde,	at	det	bliver	lettere	at	omgå	disse	revisionsmæssige	for-

anstaltninger	 (uforudsigelighed	 og	 væsentlighed)	 og	 dermed	 forøge	 risikoen	 for,	 at	 revisor	 ikke	 vil	

opdage	fejl.	

Derved	vil	revisorerne	skulle	være	ekstra	opmærksomme	på	at	indarbejde	uforudsigelige	handlinger.	

Især	 i	 form	af	udvælgelse	 af	 stikprøver	under	de	angivne	væsentlighedsniveauer	 for	 at	 sikre,	 at	der	

ikke	foreligger	en	masse	småfejl,	som	summeret	vil	blive	væsentligt	for	regnskabet	som	helhed.	Her-

under	kan	revisor	vælge	at	udarbejde	lavere	væsentlighedsniveauer	på	de	områder,	hvor	der	vurderes	

større	risiko	for	fejl	både	for	at	sikre	tilstrækkeligt	revisionsbevis,	men	også	for	at	sikre	mod	tilsigtede	

fejl	–	selvom	revisor	ikke	skal	revidere	imod	besvigelser.	

Omvendt	kan	der	argumenteres	for,	at	virksomheden	allerede	har	 indsigt	 i	revisors	handlinger	 igen-

nem	revisionsprotokollatet.	Men	dette	giver	ligeledes	ikke	oplysning	om	væsentlighedsniveauet.	Virk-

somhederne	vil	 imidlertid	i	større	eller	mindre	grad	selv	kunne	estimere	sig	frem	til	de	anvendte	ni-

veauer	ved	at	modtage	lister	over	ikke	korrigerede	fejl	og	gennem	diskussioner	med	revisor.	

Af	 ovenstående	kan	det	udledes	 at,	 oplysning	om	væsentlighedsniveauet,	 efter	 vores	 vurdering,	 kan	

medføre	negative	konsekvenser	for	revisor.	Revisor	skal	være	mere	opmærksom	på	at	sikre	uforudsi-

gelighed	i	sin	revision,	da	ledelsen	i	højere	grad	vil	kunne	forudsige	de	revisionsmæssige	handlinger.	

Dette	vil	medføre,	at	revisor	–	 i	 forhold	til	 revisionsrisikomodellen	–	skal	 lægge	en	større	 indsats	på	

opdagelsesrisikoen	 for	at	holde	revisionsrisikoen	på	et	niveau,	så	der	stadig	kan	opnås	høj	grad	af	sik-

kerhed.	Dette	vil	indebære,	at	revisor	i	høj	grad	skal	bruge	sin	professionelle	skepsis	og	lave	en	kritisk	

vurdering	af,	at	revisionsbeviserne	vurderes	tilstrækkelige.	
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Men	de	negative	effekter	overstiger	efter	vores	vurdering	 ikke	de	positive	konsekvenser	ved,	 at	der	

kommer	yderligere	oplysning	omkring	revisionen.	Ligeledes	bør	øget	besvigelsesrisiko	ikke	forhindre	

en	større	oplysning	af	revisors	handlinger	til	regnskabsbruger.	Beskrivelse	af	væsentlighedsniveauet	

kan	bevirke,	at	begrebsrammens	to	kvalitetskrav	–	relevans	og	validitet		–	omkring	regnskabet	i	højere	

grad	bliver	opfyldt,	hvilket	derfor	vil	skabe	øget	nytteværdi	til	regnskabsbrugerne.	

3.2.12.2	Hvilken	påvirkning	vil	oplysningen	om	væsentlighedsniveauet	have	på	forventningskløften?	

For	at	regnskabsbrugerne	skal	kunne	få	den	ønskede	nytte	af	oplysningen	af	væsentlighedsniveauer,	

er	det	nødvendigt,	at	de	får	en	større	forståelse	for,	hvad	væsentlighedsniveauet	dækker	over.	Revisor	

foreslår,	at	der	indsættes	følgende	beskrivelse	i	påtegningen	for	at	fremme	brugernes	forståelse:	

”(…)	materiality	is	applied	by	the	auditor	in	planning	and	performing	the	audit	and	in	evaluating	the	ef-

fect	of	any	misstatements	on	the	audit	and	on	the	financial	statements.	The	determination	of	materiality	is	a	mat-

ter	 of	 professional	 judgment	 in	 light	 of	 the	 particular	 circumstances	 (…)	The	 determination	 of	materiality	 re-

quires	the	consideration	of	both	quantitative	and	qualitative	considerations.	As	a	result,	there	is	not	one	specific	

quantitative	threshold	that	is	used	in	determining	materiality,	rather	a	combination	of	quantitative	and	qualita-

tive	factors	is	considered	(...)”	(Deloitte:	4)	

Ved	 at	 beskrive	 de	 væsentlighedsniveauer,	 der	 er	 brugt	 i	 forbindelse	med	 revisionen,	 sikres	 det,	 at	

regnskabsbrugerne	 får	en	større	 indsigt	 i,	at	revisor	 ikke	udfører	en	100	%	revision.	Betydningen	af	

høj	grad	af	sikkerhed	tydeliggøres	således.	Regnskabsbrugernes	forventninger	kan	således	blive	modi-

ficeret	ved,	at	de	lettere	kan	forholde	sig	til	væsentlighedsbegrebet,	når	det	er	beskrevet,	hvordan	re-

visor	er	kommet	frem	til	dette,	som	yderligere	hvis	væsentlighedsniveauet	angives	med	en	numerisk	

værdi.	Resultatet	heraf	må	blive,	at	 forventningskløften	mindskes.	Det	vil	 sige,	at	 forventningerne	 til	

revisors	arbejde	i	større	grad	afstemmes	med	realiteten.	

Revisorerne	 kan	desuden	beskrive	 hvilke	 kvantitative	 og	 kvalitative	 parametre,	 der	 har	 været	 afgø-

rende	for	fastsættelse	af	væsentlighedsniveauet.	Gennem	denne	dokumentation	kan	revisor	argumen-

tere	 for,	hvorfor	det	valgte	niveau	vurderes	 tilstrækkeligt	 til	at	opnå	høj	grad	af	sikkerhed.	Herigen-

nem	vil	regnskabsbrugerne	opnå	en	bedre	forståelse	for,	at	væsentlighedsniveauet	bruges	til	at	valide-

re	oplysningerne	i	regnskabet.	

3.2.13	Hypotese	6:	Bekræftes	
Hypotese:	Key	Audit	Matters	bør	give	regnskabsbrugerne	indsigt	i	revisorernes	brug	af	væsentligheds-

begrebet	

Vi	 vurderer,	 at	 revisorerne	 bør	 give	 oplysninger	 omkring	 deres	 væsentlighedsniveau	 i	 deres	 revisi-

onspåtegning,	da	det	 i	 lighed	med	Key	Audit	Matters	er	med	 til	at	 skabe	en	bedre	 indsigt	 i,	hvordan	
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revisorerne	 arbejder.	 Oplysning	 om	 væsentlighedsniveauet	 kan	medføre	 negative	 konsekvenser,	 og	

revisor	skal	derfor	skal	være	mere	opmærksom	på	at	 sikre	uforudsigelighed	 i	 sin	 revision,	da	 ledel-

sen/medarbejderne	 i	 højere	 grad	 vil	 kunne	 forudsige	 de	 revisionsmæssige	 handlinger.	 Vi	 vurderer	

imidlertid,	at	en	øget	besvigelsesrisiko	ikke	bør	forhindre	en	større	oplysning	af	revisors	handlinger	til	

regnskabsbrugerne.	

Oplysning	om	væsentlighedsniveauet	vil	kunne	mindske	forventningskløften	mellem	revisor	og	regn-

skabsbruger,	fordi	det	sikrer	en	bedre	forståelse	af,	hvordan	den	høje	grad	af	sikkerhed	er	opnået.	Om	

det	 beskrives	 på	 et	 overordnet	 niveau,	 enkeltfejlsniveau,	 eller	 angives	 som	 numeriske	 værdier	 kan	

være	situationsafhængigt	og	fastsættes	efter	revisors	faglige	vurdering.	Så	ved	at	dokumentere	bereg-

ningen	 af	 væsentlighedsniveauet,	 kan	 det	 fremme	 regnskabsbrugerne	 forståelse	 for	 revisionen,	 og	

dermed	gøre	revisors	rapportering	mere	anvendelig.	Hypotesen	kan	derfor	bekræftes.	

3.2.14	Delkonklusion:	ISA	701s	påvirkning	af	regnskabsbrugerens	forståelse	for	revisionsproces-
sen	samt	forventningskløften	mellem	revisor	og	regnskabsbruger	
Med	resultaterne	fra	vores	hypoteser	udarbejdes	der	hermed	en	delkonklusion,	der	vil	besvare	analy-

seunderspørgsmål	2:	Hvordan	vil	indførelsen	af	ISA	701	påvirke	regnskabsbrugerens	forståelse	for	revisionspro-

cessen,	herunder	påvirke	forventningskløften?	

Key	Audit	Matters	vil	give	regnskabsbrugerne	en	bedre	forståelse	for	revisionsprocessen,	da	afsnittet	

vil	 give	 dem	 en	 større	 indsigt	 i	 revisors	 handlinger.	 Dette	 kan	 ligeledes	 give	 regnskabsbrugerne	 en	

bedre	forståelse	af	årsrapporten	som	helhed.	

Standardformuleringer	 kan	 fremme	 forståeligheden	 af	 Key	Audit	Matters,	 fordi	 det	 kan	 skabe	mere	

sammenlignelig,	og	gøre	det	nemmere	for	revisor	at	udarbejde	afsnittet.	Vi	vurderer	imidlertid,	at	re-

visor	kan	blive	 låst	 fast	 en	 ”tjeklistetankegang”	med	standardskabeloner,	hvorfor	vi	 anbefaler,	 at	 af-

snittet	bliver	beskrevet	virksomhedsspecifikt.	Vi	konkluderer	derfor,	at	de	tiltænkte	regnskabsbrugere	

vil	få	den	største	nytteværdi	ud	af	en	virksomhedsspecifik	formulering,	fordi	revisor	skal	beskrive	de	

centrale	forhold	ud	fra	sin	faglige	vurderinger	uden	påvirkning	af	fastsatte	rammer.	

Forventningskløften	kan	blive	mindsket	som	følge	af	Key	Audit	Matters,	da	det	giver	regnskabsbruger	

en	større	forståelse	for	revisors	arbejde.	Regnskabsbrugerne	vil	således	i	højere	grad	føle	sig	inklude-

ret	 i	revisionsprocessen.	Men	Key	Audit	Matters	giver	 ikke	regnskabsbrugerne	indsigt	 i	revisorernes	

brug	 af	 væsentlighedsniveauer.	 Dermed	 får	 regnskabsbrugerne	 ikke	 indsigt	 i	 denne	 del	 af	 revisors	

arbejde.	En	uddybende	beskrivelse	af,	at	revisionen	baseres	på	baggrund	af	væsentlighedsniveauer	–	

måske	med	talangivelser	–	vil	kunne	give	regnskabsbrugerne	en	bedre	forståelse	af,	at	en	revision	kun	

minimerer	sandsynligheden	for	fejl	og	ikke	er	en	100	%	garanti.	Det	er	derfor	vores	anbefaling,	at	der	
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afgives	oplysninger	herom	i	revisionspåtegningen,	da	det	i	sidste	ende	kan	være	med	til	at	formindske	

forventningskløften	yderligere	til	regnskabsbrugerne	og	gøre	revisors	rapportering	mere	anvendelig.	

I	de	to	følgende	hypoteser	vil	vi	søge	at	besvare	analyseunderspørgsmål	3:	Hvordan	sikres	det	i	

ISA	701,	at	revisorerne	har	en	ensartet	 forståelse	af	 ISA	701,	samt	hvilke	elementer	påvirker,	at	revisorerne	over-

holder	standarden?	De	konklusioner,	som	drages	i	forbindelse	med	hypoteserne,	vil	blive	opsummeret	i	

en	kort	delkonklusion	i	afsnit	3.2.19.	

3.2.15	Hypotese	7:	ISA	701	giver	en	tilstrækkelig	god	vejledning	til,	at	revisorerne	kan	udvælge	
og	beskrive	Key	Audit	Matters	på	et	ensartet	grundlag	
Vi	vil	i	følgende	analyse	se	nærmere	på,	hvorvidt	formuleringen	af	ISA	701	kan	medføre	forskelligartet	

forståelse	af	og/eller	brug	af	standarden.	Dette	er	relevant,	da	revisorer	skal	kunne	anvende	ISA	701	

ensartet	på	globalt	plan,	så	revisorerne	udvælger	og	beskriver	Key	Audit	Matters	udvalgt	på	samme	

grundlag.	 Formålet	 er	 dermed	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 ISA	 701	 og	 vejledningen	 hertil	 er	 specifik	 og	

brugbar.	

Revisorerne	udtrykker,	at	forslaget	ikke	giver	tilstrækkelig	vejledning	til	at	guide	dem	i	deres	vurde-

ringer,	hvilket	kan	resultere	i	en	uensartet	brug	af	standarden:	

”(…)	not	sufficient	to	guide	their	judgments	and,	therefore,	might	not	result	in	auditors	making	compa-

rable	judgments	in	similar	circumstances	(…)”	(PwC:	3)	

Ved	god	vejledning	formindskes	sandsynligheden	for,	at	der	udarbejdes	forskelligartede	fortolkninger	

af	standarden.	Dette	kan	medføre,	at	de	vejledninger	revisionshusene	udarbejder	til	brug	for	revisor-

enes	daglige	arbejde,	vil	være	 lig	vejledningen	 i	 ISA	701.	Derfor	bør	der	udarbejdes	mere	specifikke	

kriterier	 for,	hvordan	Key	Audit	Matters	skal	 identificeres	og	beskrives,	 før	den	 fulde	nytteværdi	 for	

regnskabsbrugerne	kan	opnås.	Hvilket	understøttes	af	nedenstående	citat:	

”(…)	der	bør	være	klarere	kriterier	 for	 såvel	 identifikation	 som	beskrivelser	af	KAM’er	 for	 at	 sikre	en	

fremtidig	ensartet	praksis	samt	nytteværdi	for	regnskabsbrugerne”	(Kiertzner	2014:	1)	

At	revisorerne	ikke	finder	vejledningen	tilstrækkelig	er	vigtigt,	da	det	er	dem,	der	skal	udarbejde	Key	

Audit	Matters.	Hvis	vejledningen	ikke	er	tilstrækkelig,	er	det	sandsynligt,	at	udvælgelsen	og	beskrivel-

sen	af	Key	Audit	Matters	ikke	kommer	til	at	ske	på	en	ensartet	måde.	

Regnskabsaflæggerne	indikerer	ligeledes,	at	vejledningen	er	utilstrækkelig:	

	“We	don’t	think	there	is	enough	guidance	provided	and	don’t	think	the	wording	for	the	examples	is	spe-

cific	and	useful”	(JSE:	2)	

“The	proposed	requirements	and	related	application	material	do	not	provide	a	sufficient	framework	to	

guide	the	auditors’	judgments	in	determining	key	audit	matters”	(Swire	Pacific:	3)	
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Som	gennemgået	 i	redegørelsens	afsnit	2.13,	er	vejledningen	blevet	mere	uddybende	fra	ED	2013	til	

den	endelige	ISA	701.	Dermed	kan	nogle	af	kommentarerne	fra	comment	letters	være	irrelevante,	da	

de	omtalte	 forhold	kan	være	blevet	ændret.	Vi	har	været	opmærksomme	på	dette	 i	 forbindelse	med	

følgende	 analyse,	 hvor	 vi	 vil	 undersøge,	 hvorvidt	 ovenstående	 betragtninger	 fra	 revisorer	 og	 regn-

skabsaflæggere	er	korrekte.	Dette	vil	vi	gøre	for	at	kunne	vurdere,	om	vejledningen	i	 ISA	701	er	god	

nok	til,	at	revisor	kan	 identificere	og	beskrive	Key	Audit	Matters	på	den	mest	optimale	måde,	så	der	

sikres	størst	mulig	nytte	for	regnskabsbrugerne.	

3.2.15.1	Betydelig	revisoropmærksomhed	er	indikator	for,	at	forholdet	skal	fastsættes	som	et	Key	Audit	

Matter	

ISA	701	definerer,	at	revisor	–	ud	fra	forhold	kommunikeret	med	den	øverste	ledelse	–	skal	fastlægge	

de	 forhold,	 der	 krævede	 betydelig	 opmærksomhed	 fra	 revisors	 side	 ved	 udførsel	 af	 revisionen	 (ISA	

701:	afsnit	9).	

Key	Audit	Matters	skal	således	 fastsættes	ud	 fra	betydelig	revisoropmærksomhed,	hvilket	vejlednin-

gen	beskriver	som:	

”(…)	 områder,	 der	 kræver	 betydelig	 opmærksomhed	 fra	 revisors	 side	 ofte	 er	 komplekse	 områder	 og	

områder	med	betydelige	ledelsesvurderinger	i	regnskabet	og	involverer	derfor	ofte	vanskelige	eller	komplekse	

vurderinger	fra	revisors	side”	(ISA	701:	afsnit	A14)	

Forhold,	der	kræver	betydelig	revisoropmærksomhed,	er	dermed	de	forhold,	der	har	givet	revisor	de	

største	udfordringer	under	revisionen.	Med	andre	ord	kan	det	være	de	forhold,	der	har	”holdt	revisor	

vågen	om	natten”	–	som	nævnt	i	redegørelsens	afsnit	2.6	–	grundet	udfordringer	ved,	at	opnå	tilstræk-

keligt	og	egnet	revisionsbevis.	Det	kan	være	forhold,	hvor	revisor	har	skullet	foretage	skøn,	som	kan	

indeholde	stor	revisionsmæssig	risiko.	Grundet	den	højere	vurderede	risiko,	kan	det	endvidere	være	

forhold,	hvor	revisor	har	vurderet	det	nødvendigt	at	gøre	brug	af	en	intern	eller	ekstern	ekspert,	eller	

opnå	bevis	fra	tredjepart	eller	flere	uafhængige	kilder.	

Vejledningen	til	at	bestemme	betydelig	revisoropmærksomhed	er	blevet	udvidet	siden	ED	2013,	hvor	

afsnit	A9-A19	eksemplificerer,	hvilke	forhold	der	kræver	betydelig	opmærksomhed	fra	revisors	side.	

Vi	 vurderer	 imidlertid,	 at	 det	 ikke	 vil	 kunne	 undgås,	 at	 forholdene	 tolkes	 på	 forskellige	 måder	 af-

hængigt	af,	hvilken	revisor,	der	er	tilknyttet	revisionen.	Samtidig	vurderer	vi,	at	det	er	nødvendigt	at	

revisor	har	fleksibilitet	til	efter	sin	egen	faglige	vurdering	at	fastsætte,	hvad	der	kræver	betydelig	revi-

soropmærksomhed.	Dermed	kan	vurderingen	foretages	på	baggrund	af	de	faktiske	omstændigheder,	

fremfor	 en	 mere	 rigid	 ramme,	 der	 kan	 medføre	 tjeklistetankegang.	 En	 fast	 ramme	 kan	 betyde	 at	
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de	 ”mest	normale”	 forhold	der	krævede	betydelig	 revisoropmærksomhed	bliver	udvalgt,	 fremfor	de	

forhold	der	krævede	betydelig	revisoropmærksomhed	i	den	pågældende	revision.	

3.2.15.2	Områder	med	højere	vurderede	risici	for	væsentlig	fejlinformation	eller	betydelige	risici	

Ifølge	ISA	701	skal	revisorerne	ved	fastlæggelse	af	Key	Audit	Matters	tage	højde	for:	

”	(…)	områder	med	højere	vurderede	risici	for	væsentlig	fejlinformation”	(ISA	701:	afsnit	9a)	

Dette	skyldes,	at	områder	med	højere	vurderede	risici	for	væsentlig	fejlinformation	kræver	betydelig	

revisoropmærksomhed.	

Når	revisor	skal	fastsætte	de	områder,	der	har	en	højere	vurderet	risiko	for	væsentlig	fejlinformation,	

vil	dette	ofte	gøres	ud	fra	forhold,	som	er	drøftet	med	den	øverste	 ledelse.	Kommunikation	med	den	

daglige-	og	den	øverste	ledelse	omkring	risikovurdering	er	normalt,	da	ledelsen	har	den	største	indsigt	

i	virksomheden	og	kan	give	revisor	den	nødvendige	indsigt	i	virksomhedens	risici	for	at	kunne	tilrette-

lægge	revisionsstrategien	(ISA	260,	ISA	315	og	Sudan	2012:	130).	

Vi	anser	det	som	positivt,	at	Key	Audit	Matters	skal	vurderes	ud	 fra	områder	med	højere	vurderede	

risici	for	væsentlig	fejlinformation,	da	denne	proces	allerede	er	kendt	af	revisorerne	i	forbindelse	med	

ISA	315.	Da	dette	er	normal	revisionspraksis,	og	revisorerne	er	vant	til	at	foretage	risikovurderinger	

og	lægge	revisionsplaner	til	at	imødegå	disse	risici,	kan	dette	sikre	en	mere	ensartet	brug	af	udvælgel-

sen.	 Imidlertid	medfører	den	betydelige	kompleksitet,	som	ofte	er	forbundet	med	moderne	virksom-

hedsdrift,	hvor	der	hyppigt	er	tale	om	et	betydeligt	antal	af	transaktioner,	at	fastsættelsen	af	områder	

med	højere	vurderede	risici	for	væsentlighed	fejlinformation	vil	bygge	på	en	grad	af	subjektivitet.	Når	

revisor	 skal	 vurdere	en	 sådan	kompleksitet,	 vil	 det	 være	umuligt	 at	nå	 frem	 til	 en	entydig	 statistisk	

signifikans	for,	at	væsentlig	fejlinformation	kan	forekomme	under	givne	omstændigheder.	Tværtimod	

må	revisor	i	høj	grad	estimere	en	hypotetisk	sandsynlighed	på	baggrund	af	de	tilgængelige	informati-

oner	 og	 sin	 professionelle	 dømmekraft.	 Heri	 ligger	 det	 implicit,	 at	 revisorerne	 vil	 kunne	 opfatte	 de	

samme	 informationer	 forskelligt.	Når	dette	 er	 tilfældet,	 vil	man	 ikke	kunne	 forvente,	 at	 to	 revisorer	

nødvendigvis	 altid	vil	 fastsætte	de	 samme	Key	Audit	Matters	 for	den	 samme	virksomhed,	da	dette	 i	

sidste	ende	vil	afhænge	af	revisorernes	subjektive	vurderinger	af	risikoaspekterne	ved	den	givne	virk-

somhedsmodel.	

Revisorerne	har,	i	nuværende	praksis,	tendens	til	at	verificere	ledelsens	skøn,	så	længe	de	kan	forevise	

underliggende	dokumentation.	

”(…)	blive	endnu	bedre	til	det	med	den	professionelle	dømmekraft	man	kan	sikker	godt	i	dag	finde	ar-

bejdspapirer	(…)	hvor	vi	ligesom	siger,	at	vi	har	kigget	på	det	ledelsen	har	og	vi	er	enige	med	ledelsen,	men	hvor	
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vi	måske	mere	burde	sige,	at	vi	har	dannet	vores	egne	skøn	og	over	de	her	parametre	(…)	sådan	så	vi	har	lavet	

vores	egen	vurdering	og	udfordret	ledelsen	på	den	vurdering	de	har”	(Engelund:	15	min)	

Såfremt	ovenstående	er	 en	korrekt	 antagelse,	 er	 revisorerne	 i	dag	 ikke	 lige	 så	kritiske,	 som	det	kan	

forventes,	de	vil	være	under	de	nye	regler.	Det	kan	udledes	herfra,	at	revisor	grundet	Key	Audit	Mat-

ters	i	højere	grad	vil	gøre	brug	af	sin	professionelle	skepsis	ved	at	danne	deres	egne	skøn,	og	udfordre	

ledelsen	på	dennes	vurderinger	i	 forhold	til	områder	med	større	risiko	for	væsentlig	fejlinformation.	

For	at	understøtte	denne	antagelse,	har	vi	ligeledes	følgende	citat	fra	Deloitte,	der	bekræfter	revisors	

brug	af	den	professionelle	skepsis:	

”(…)	 that	 the	 proposed	 changes	 may	 also	 positively	 impact	 audit	 quality,	 including	 providing	 an	

opportunity	for	auditors	to	further	demonstrate	use	of	professional	skepticism”	(Deloitte:	2)	

Vi	 vurderer	 således,	 at	dette	kan	betragtes	 som	validt.	Hypotese	2	bekræfter	 ligeledes,	 at	Key	Audit	

Matters	kan	medføre,	at	revisor	vil	udføre	mere	dybdegående	handlinger,	som	en	afledt	effekt	af	kra-

vene	i	ISA	701.	

3.2.15.3	Fastsættelse	af	Key	Audit	Matters	kræver	udvælgelse	af	de	mest	betydelige	forhold	

Efter	revisor	har	udvalgt	de	forhold,	der	krævede	betydelig	revisoropmærksomhed	som	følge	af	risi-

koen	for	væsentlig	fejlinformation,	og	har	haft	dialog	om	forholdene	med	ledelsen,	skal	revisor	udvæl-

ge	de	forhold,	der	er	de	mest	betydelige	(ISA	701:	afsnit	9	og	10).	

Vejledningen	i	ISA	701	bestemmer	betydelighed	ud	fra	den	relative	vigtighed	af	et	forhold,	hvilket	re-

visor	 skal	 vurdere	 ud	 fra	 sin	 professionelle	 skepsis.	 Dette	 fremgår	 ligeledes	 af	 redegørelsens	 afsnit	

2.11.	

”Fastlæggelse	af	 (…)	de	 forhold,	der	krævede	betydelig	opmærksomhed	 fra	revisor	side,	der	var	mest	

betydelige	(…)	er	et	spørgsmål	om	faglig	vurdering.”	(ISA	701:	afsnit	A30)	

Udvælgelsen	af	de	centrale	forhold	skal	således	gøres	ud	fra	relativ	vigtighed	og	professionel	skepsis.	

Dette	sætter	uden	tvivl	en	meget	diffus	og	subjektiv	ramme	for	udvælgelsen.	For	at	skabe	ensartethed	i	

udvælgelsesgrundlaget	er	det	derfor	vigtigt,	at	revisor	sikrer	en	grundig	dialog	med	ledelsen	og	revisi-

onsudvalget	samt	 foretager	 interne	drøftelser	 i	 revisionsteamet,	herunder	med	de	personer,	der	har	

meget	 erfaring	 (senior-	 og	 partnerniveau).	 Såfremt	 der	 er	 tilknyttet	 en	 kvalitetssikringskontrollant,	

kan	denne	ligeledes	inddrages	i	beslutningsprocessen.	Dermed	vil	beslutningerne	blive	truffet	på	bag-

grund	af	et	højt	fagligt	kompetenceniveau,	som	medfører,	at	denne	subjektive	vurdering	i	større	grad	

opnår		objektivitet.	
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Men	formuleringen	mest	betydelige	kan	tolkes	på	forskellige	måder,	hvorfor	der	er	risiko	for,	at	reviso-

rerne	 ikke	 fastsætter	de	mest	betydelige	 forhold	på	 samme	grundlag	ud	 fra	deres	 faglige	vurdering.	

Der	er	altså	risiko	for,	at	to	revisorer,	på	trods	af	højt	kompetenceniveau,	ikke	vil	udvælge	de	samme	

forhold	til	at	være	Key	Audit	Matters.	Risikoen	for	forskelle	i	udvælgelsen	af	Key	Audit	Matter	vil	for-

mentlig	være	gældende	helt	ned	 til	det	enkelte	revisionshus	selvom,	revisorerne	har	været	 igennem	

det	samme	uddannelsesprogram.	

Det	anbefales	således,	at	der	laves	yderligere	vejledning	for	at	tydeliggøre	betydningen	af	termen	mest	

betydelig,	da	dette	kan	medvirke	til,	at	revisorerne	i	højere	grad	forstår	begrebet	på	en	ensartet	måde.	

Desuden	bør	ISA’en	give	mere	dybdegående	baggrundsinformation	i	forhold	til,	hvordan	eksemplerne	

er	blevet	udvalgt.	Dette	kunne	gøres	gennem	udarbejdelse	af	cases.	Herved	kan	revisorerne	få	en	bed-

re	fornemmelse	af	hvilke	faktorer,	der	påvirker,	at	et	revisionsområde	skal	vurderes	som	værende	det	

mest	betydelige.	

Til	ovenstående	vil	vi	samtidig	understrege,	at	det	giver	værdi,	at	revisor	har	fleksibilitet	til	at	udvælge	

de	mest	betydningsfulde	forhold.	Hvis	der	i	stedet	havde	været	fastsat	en	rigid	ramme	for	udvælgelsen	

af	Key	Audit	Matters,	ville	der	opstå	en	risiko	for,	at	revisor	bliver	snæversynet	i	forhold	til	udvælgel-

sen,	hvilket	kan	resultere	i,	at	de	mest	betydningsfulde	forhold	ikke	bliver	identificeret.	Derfor	vurde-

rer	vi,	at	der	vil	være	en	positiv	effekt	af,	at	revisor	selv	kan	kommunikere	Key	Audit	Matters	ud	fra	

deres	professionelle	vurderinger.	Især	fordi	vi	vurderer,	at	revisorer	i	Danmark	har	de	faglige	kompe-

tencer	til	at	understøtte	den	subjektive	vurdering.	

3.2.15.4	Antallet	af	Key	Audit	Matters	skal	fastsættes	ud	fra	væsentligheden	relativt	til	et	andet	forhold	

ISA	701	sætter	ikke	et	fast	antal	for,	hvor	mange	Key	Audit	Matters	revisor	skal	beskrive	i	revisionspå-

tegningen.	Det	er	derfor	op	til	revisors	faglige	vurdering	at	bestemme	hvor	mange	forhold,	der	er	rele-

vante	for	den	pågældende	revision.	Vi	ønsker	derfor	at	undersøge,	om	det	vil	hjælpe	revisorerne	i	de-

res	afgræsning,	hvis	ISA	701	angiver	et	vejledende	interval	for	hvor	mange	forhold,	der	skal	omtales.	

ISA	701	giver	blandt	andet	følgende	vejledning	til	revisor	om,	hvordan	antallet	fastsættes:	

”Antallet	af	centrale	forhold	ved	revisionen,	der	skal	medtages	i	revisors	erklæring,	kan	påvirkes	af	virk-

somhedens	størrelse	og	kompleksitet,	arten	af	dens	forretningsaktiviteter	og	omgivelser	samt	de	faktiske	forhold	

(…)”	(ISA	701:	afsnit	A30)	

Det	betyder	med	andre	ord,	at	når	revisor	har	udvalgt	de	mest	betydelige	forhold	ved	revisionen,	skal	

det	ydermere	vurderes,	om	de	alle	er	betydningsfulde	nok	til	at	blive	medtaget.	Herved	sikres	det,	at	

der	ikke	bliver	skrevet	om	for	mange	forhold.	Det	vil	således	være	op	til	revisors	faglige	vurdering	at	

afgrænse	omfanget	til	de	mest	betydelige	forhold	ved	revisionen	(ISA	701:	afsnit	10).	
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Såfremt	revisor	ender	om	med	en	lang	liste	af	centrale	forhold	vil	det	være	i	modstrid	med	antagelsen	

om,	at	det	er	de	forhold,	der	er	mest	betydningsfulde	(ISA	701:	afsnit	A30).	Revisor	vil	således	skulle	

vurdere	væsentligheden	af	forholdene	relativt	til	hinanden	(ISA	701:	afsnit	A59).	

Hvorvidt	der	er	tale	om	en	for	lang	liste	af	forhold	er	op	til	fortolkning.	Den	ene	revisor	kan	vurdere,	at	

det	er	naturligt,	 at	en	kompleks	virksomhed	skal	have	beskrevet	eksempelvis	10	Key	Audit	Matters,	

hvor	en	anden	kan	vurdere,	at	 fire	 forhold	er	dækkende.	En	sådan	diversificering	kan	 føre	til,	at	der	

skabes	unødig	forvirring	blandt	regnskabsbrugerne.	Eksempelvis	er	der	risiko	for,	at	regnskabsbruger	

foranlediges	til	at	tro,	at	revisionspåtegninger	med	flere	Key	Audit	Matters	har	større	risiko	for	at	in-

deholde	væsentlig	 fejlinformation	sammenlignet	med	regnskaber,	hvor	revisionspåtegningen	kun	 in-

deholder	 få	Key	Audit	Matters.	Dermed	 risikeres	 det,	 at	 regnskabsbruger	 ender	med	 at	 have	 større	

tiltro	til	et	regnskab	med	få	Key	Audit	Matters	end	til	et	regnskab,	hvor	revisor	har	set	det	nødvendigt	

at	beskrive	mange	Key	Audit	Matters,	selvom	dette	ikke	nødvendigvis	er	ensbetydende	med	en	større	

iboende-	og	kontrolrisiko.	Såfremt	denne	betragtning	er	korrekt,	er	det	vigtigt,	at	revisorerne	er	op-

mærksomme	på,	at	antallet	af	Key	Audit	Matters	giver	et	dækkende	billede	af,	hvor	kompleks	og	om-

fattende	virksomheden	er.	Men	fordi	dette	er	op	til	revisors	faglige	vurdering,	kan	det	blive	en	udfor-

dring	at	ensrette	deres	tilgang.	

På	grund	af	denne	udfordring	har	revisorerne	påpeget,	at	der	skal	være	en	begrænsning	 i	antallet	af	

Key	Audit	Matters,	 for	at	gøre	det	nemmere	 for	revisorerne	at	klarlægge	de	væsentligste	 forhold,	og	

samtidig	sikre	en	positiv	indvirkning	på	regnskabsbrugernes	forståelse.	

”We	 suggest	 that	 (…)	 most	 reports	 would	 include	 2-4	 matters	 and	 seldom	 any	more	 than	 5-6.	 Such	

guidance	would	set	an	appropriate	expectation	of	what	range	would	be	considered	reasonable,	depending	on	the	

circumstances”	(PwC:	13)	

Men	betydeligheden	af	et	forhold	bør	til	enhver	tid	vurderes	ud	fra;	virksomhedens	kompleksitet,	art	

og	omfang,	de	vurderede	risici	forbundet	med	det	givne	område,	graden	af	ledelsesmæssige	skøn,	revi-

sorindsatsen	i	forhold	til	at	udfordre	materialet	og	hvor	vanskeligt	det	har	været	at	opnå	tilstrækkeligt	

og	egnet	revisionsbevis.	Alle	disse	elementer	er	vigtige	for	fastsættelse	af	de	mest	betydelige	forhold.	

Disse	elementer	vil	imidlertid	være	forskellige	fra	virksomhed	til	virksomhed,	hvorfor	det	ikke	vil	væ-

re	muligt	at	angive	et	eksakt	antal	på,	hvor	mange	forhold,	som	bør	anses	for	at	være	mest	betydelige.	

Med	andre	ord	vil	fastsættelse	af,	hvor	mange	Key	Audit	Matters	der	er	relevante	afhænge	af	den	givne	

revision	samt	revisors	subjektive	vurdering	af	den	givne	virksomhed.	Det	vil	således	være	uhensigts-

mæssigt	at	pålægge	revisor	at	udvælge	et	fast	antal	forhold.	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 83	af	174	

Det	bør	således,	efter	vores	vurdering,	være	op	 til	 revisor	at	 fastsætte	antallet	af	betydelige	 forhold,	

hvorfor	vejledningen	vurderes	at	være	tilstrækkelig.	Fleksibiliteten	i	standarden	vil	forhåbentligt	med-

føre,	 at	 revisorerne	 udvælger	 de	 forhold,	 der	 er	mest	 relevante,	 og	 som	 fremmer	 nytteværdien	 for	

regnskabsbrugerne	mest	muligt.	

3.2.15.5	Udvælgelse	af	Key	Audit	Matters	med	størst	betydning	for	regnskabsbrugerne	

Der	beskrives	i	ISA	701:	

	”(…)	forholdets	vigtighed	for	tiltænkte	brugeres	forståelse	af	regnskabet	som	helhed	(…)”	(ISA	701:	af-

snit	A29)	

Dette	kan	medføre,	at	revisor	vil	fokusere	på,	hvad	der	er	relevant	for	regnskabsbrugerne,	når	de	ud-

vælger	de	mest	betydelige	forhold.	Men	fordi	afsnit	A29	også	skriver,	at	der	er:	

”(…)	andre	overvejelser,	der	kan	være	relevante	(…)”	(ISA	701:	afsnit	A29)	

vil	det	således	ikke	være	et	krav	at	have	regnskabsbrugerens	nytteværdi	i	fokus.	Revisorerne	kan	så-

ledes	stadig	overholde	kriterierne	i	ISA	701,	uden	at	dette	medfører	en	øget	nytteværdi	for	regnskabs-

brugerne.	

ISA	701	stiller	således	ikke	krav	til,	at	de	mest	betydelige	forhold,	der	udvælges,	skal	være	relevante	

for	regnskabsbrugerne.	Det	er	derfor	interessant	at	undersøge,	om	brugerne	vil	 få	nytteværdi	af	Key	

Audit	Matters,	hvis	revisor	under	udvælgelsen	ikke	fokuserer	på	deres	informationsbehov.	

Nedenstående	citat	fra	Canadian	Auditing	and	Assurance	Standard	Board	kommer	ind	på	dette:	

”The	matters	that	 the	auditor	discusses	with	the	audit	committee	and	that	 the	audit	committee	would	

consider	 to	 be	 significant	 to	 the	 audit	 are	 not	 necessarily	 the	 same	 as	 those	 that	 are	 relevant	 to	 users	 of	 the	

financial	statements	(…)”	(CAASB:	8)	

Ud	fra	citatet	kan	det	udledes,	at	det	regnskabsbrugerne	efterspørger,	 ikke	vil	være	det	samme	som,	

hvad	 revisor	 kommunikerer.	Det	må	 ligeledes	 antages,	 at	 det	 kan	blive	 en	udfordring	 for	 revisor	 at	

vide,	hvilken	information	regnskabsbrugerne	ønsker	at	få	om	det	pågældende	regnskab.	

”Our	field	testing	teams	questioned	whether	there	would	be	an	expectation	for	the	auditor	to	also	con-

sider	matters	that	could	be	“of	most	significance”	to	the	user	of	the	auditor’s	report	when	determining	and	re-

porting	KAMs”	(EY:	7)	

Revisorerne	pointerer,	at	dette	kan	skabe	en	yderligere	forventningskløft	mellem	regnskabsbruger	og	

revisor.	Denne	forventningskløft	kan	opstå,	da	revisorerne	skal	bestemme:	
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”(…)	de	forhold,	der	var	mest	betydelige	ved	revisionen	(…)”	(ISA	701:	afsnit	13a)	

Og	ikke	de	forhold,	der	er	mest	betydelige	for	regnskabsbrugeren.	Dermed	er	der	risiko	for,	at	reviso-

rerne	vil	oplyse	om	forhold,	der	for	revisionen	er	væsentlig,	men	ikke	nødvendigvis	har	en	reel	nytte-

værdi	for	brugerne.	Dette	vil	være	et	problem,	da	det	primære	formål	med	Key	Audit	Matters	er	at	give	

regnskabsbrugerne	en	større	nytteværdi	af	regnskabet.	

En	forventningskløft	kan	ligeledes	medføre,	at	tilliden	til	revisor	vil	mindskes,	idet	regnskabsbrugerne	

i	så	 fald	 ikke	 føler,	at	revisor	 formår	at	 løfte	deres	opgave	tilstrækkeligt.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	det	

klarlægges	for	brugerne,	at	forholdene,	der	har	været	mest	betydelige	igennem	revisionen,	ikke	nød-

vendigvis	er	de	forhold,	der	vil	tilføre	den	største	nytteværdi	for	dem.	

Vi	vurderer	imidlertid	ikke,	at	det	vil	være	en	udfordring,	at	revisor	har	fokus	på	at	udvælge	de	forhold,	

der	er	mest	betydelige	ved	revisionen,	i	stedet	for	at	fokusere	på,	hvilke	forhold	regnskabsbrugeren	vil	

få	størst	nytte	af.	Dette	fordi	vi	vurderer,	at	de	mest	betydningsfulde	forhold	ved	revisionen	med	stor	

sandsynlighed	vil	være	de	 forhold,	regnskabsbrugerne	vil	 få	mest	nytteværdi	ved	at	 få	omtalt,	da	de	

områder	revisorerne	vil	have	størst	problemer	med	at	opnå	overbevisning	om,	er	de	mest	risikofyldte	

områder.	Ved	at	revisor	giver	oplysninger	om,	hvordan	de	har	foretaget	deres	risikovurdering	og	op-

nået	overbevisning,	kan	det	give	regnskabsbrugerne	en	større	sikkerhed	omkring	regnskabets	indhold.	

Så	 selvom	 ISA	 701	 ikke	 pålægger	 revisor	 at	 udvælge	 de	 forhold,	 der	 vil	 have	 størst	 nytteværdi	 for	

regnskabsbrugeren,	 vurderer	 vi,	 at	 de	 udvalgte	Key	Audit	Matters	 alligevel	 vil	 være	 de	 forhold,	 der	

giver	den	mest	 relevante	 information	 til	 regnskabsbrugeren.	Derfor	 vurderer	vi,	 at	 ISA	701	er	dæk-

kende	i	forhold	til	dette	punkt.	

3.2.15.6	Er	det	relevant	for	brugerne,	at	få	oplysning	om	brug	af	specialister?	

Revisorerne	ønsker	at	rette	opmærksomhed	imod,	at	brug	af	specialister	–	interne	som	eksterne	–	ikke	

er	en	indikator	for	kvaliteten	af	revisionen.	De	mener	derfor,	at	det	ikke	nødvendigvis	er	relevant	for	

regnskabsbrugerne	at	få	oplysninger	herom:	

“The	use	of	an	expert	(…)	may	not	be	an	indicator	of	the	quality	of	the	audit	(…)	In	addition,	firms’	poli-

cies	on	consultation	requirements	may	differ	and	not	be	comparable”	(EY:	6)	

“(…)	whether	experts	were	used	seems	less	relevant	to	why	the	matter	was	one	of	significance	and	more	

relevant	to	how	the	auditor	addressed	the	matter”	(PwC:	15)	

I	 Danmark	 har	 revisorerne	 et	 generelt	 højt	 uddannelsesniveau,	 hvorfor	 revisorerne,	 sammenlignet	

med	andre	lande,	har	et	højere	kompetenceniveau	og	i	lavere	grad	gør	brug	af	specialister.	
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”(…)	generelt	er	revisorer	i	Danmark	jo	super	godt	uddannet	(…)	hvis	du	var	(…)	uddannet	som	opera-

sanger	som	grundlæggende	uddannelse	eller	hvad	man	nu	kan	være	i	England,	så	er	det	klart	at	man	hurtigere	

vil	komme	ud	i	at	det	er	en	rigtig	god	idé	at	bruge	en	ekspert”	(Engelund:	17.35	min)	

Derudover	er	der	 i	mange	af	de	store	revisionshuse	krav	om	konsultation	med	deres	 interne	specia-

listafdelinger	ved	revision	af	større	engagementer.	Der	vil	derfor	naturligt	være	kommunikation	med	

specialister	vedrørende	særlige	forhold	ved	en	revision.	

Når	brug	 af	 specialister	nævnes	 i	Key	Audit	Matters,	 kan	det	medføre	negative	 konsekvenser.	Dette	

fordi	 det	 kan	 skabes	 tvivl	 om	 revisorernes	 kompetencer	 fra	 regnskabsbrugernes	 synspunkt.	 Der	 er	

også	en	risiko	for,	at	regnskabsbrugerne	vil	 få	en	falsk	tryghedsfornemmelse,	hvis	revisor	skriver,	at	

de	har	gjort	brug	af	specialister,	da	disse	ikke	nødvendigvis	bidrager	med	en	større	grad	af	sikkerhed.	

Vores	vurdering	er	derfor,	at	regnskabsbrugerne	ikke	vil	få	en	øget	nytteværdi	af	at	få	oplyst,	at	der	er	

gjort	brug	af	specialister	under	revisionen.	Hvis	der	derimod	er	brugt	ledelseseksperter,	kan	der	oply-

ses	herom,	da	dette	er	med	til	at	understøtte,	at	området	er	risikofyldt	og	er	et	af	de	mest	betydelige	

forhold.	

3.2.15.7	Beskrivelse	af	de	enkelte	centrale	forhold	ved	revisionen	

Det	sidste	og	afgørende	forhold	er,	hvorvidt	der	er	tilstrækkelig	vejledning	i	ISA	701	til,	at	revisorerne	

kan	lave	en	fyldestgørende	beskrivelse	af	de	mest	betydelige	forhold,	så	brugerne	kan	få	en	øget	nytte-

værdi	af	revisionspåtegningen.	

Beskrivelsen	i	ISA	701,	afsnit	13	og	A34-51	–	som	gennemgået	i	redegørelsen	afsnit	2.9	–	skal	indehol-

de	begrundelse	for,	hvorfor	forholdet	blev	anset	som	værende	et	af	de	mest	betydelige	ved	revisionen,	

samt	hvordan	 forholdet	er	blevet	behandlet	under	 revisionen.	Derudover	 skal	beskrivelsen	 laves	ud	

fra	revisors	faglige	vurdering:	

”Det	er	et	spørgsmål	om	faglig	vurdering,	hvornår	beskrivelsen	af	et	centralt	forhold	ved	revisionen	er	

fyldestgørende”	(ISA	701:	afsnit	A34)	

Selvom	ISA	701	fastsætter,	hvad	beskrivelsen	af	Key	Audit	Matters	skal	indeholde,	giver	vejledningen	

revisor	 stor	 fleksibilitet	 til	 at	 lave	beskrivelsen	ud	 fra	den	 information	 revisor	 finder	mest	 relevant.	

Dette	kan	skabe	 forskelligartede	beskrivelser	 i	revisionspåtegningen,	hvilket	kan	skabe	 forvirring	og	

usammenlignelighed	for	regnskabsbrugerne.	

Man	kan	imidlertid	stille	spørgsmålstegn	ved,	om	der	reelt	er	behov	for	sammenlignelighed	vedrøren-

de	Key	Audit	Matters,	eller	om	afsnittet	allerede	vil	opfylde	sit	formål	ved	at	sikre	tilstrækkelig	indsigt	

i	det	enkelte	regnskab.	Sammenlignelighed	er	et	af	begrebsrammens	kvalitetskrav,	hvorfor	brugerne	
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kan	forvente,	at	dette	også	skal	gælde	for	revisionspåtegningen.	Det	fremgår	imidlertid	ikke	af	ISA	701,	

at	Key	Audit	Matters	skal	være	sammenligneligt.	Derimod	vurderer	vi,	at	det	giver	størst	værdi,	hvis	

Key	Audit	Matters	indeholder	specifikke	formuleringer,	som	er	relevante	for	regnskabsbrugerne,	lige-

som	det	er	pointeret	i	vejledningen:	

”At	forbinde	et	forhold	direkte	til	virksomhedens	specifikke	omstændigheder	kan	også	være	med	til	at	

minimere	muligheden	for,	at	sådanne	beskrivelser	bliver	alt	for	standardiserede	og	mindre	nyttige	over	tid	(…)”	

(ISA	701:	afsnit	A44)	

Det	er	således	vigtigt,	at	regnskabsbrugerne	hverken	forventer,	at	Key	Audit	Matters	er	sammenligne-

ligt	 med	 virksomhedens	 tidligere	 regnskaber,	 eller	 sammenligneligt	 med	 tilsvarende	 afsnit	 i	 andre	

virksomheders	regnskaber.	I	visse	tilfælde	vil	det	formentlig	forekomme,	at	en	virksomheds	regnskab	

vil	indeholde	Key	Audit	Matters,	som	vil	gå	igen	år	efter	år,	da	visse	forhold	kan	have	vedvarende	be-

tydning	for	revisionsprocessen	igennem	en	årrække.	Endvidere	kan	der	ske	sammenfald	mellem	for-

muleringer	 af	 afsnit	 i	 forhold	 til	 beskrivelse	 af	 regnskabsposter	 og	brancheforhold.	Det	må	 alligevel	

være	forventeligt	og	mest	optimalt,	at	Key	Audit	Matters	vil	variere	alt	efter	revisionsopgaven	–	hvilket	

også	blev	konkluderet	i	hypotese	5.	For	at	Key	Audit	Matters	kan	afspejle	den	specifikke	revisionsop-

gave,	må	 der	 ikke	 være	 fastsatte	 rammer	 for	 beskrivelsen	 af	 de	 centrale	 forhold,	 selvom	det	 kunne	

give	mere	sammenlignelighed	i	revisionspåtegningen.	Dermed	er	det	nødvendigt,	at	ISA	701	giver	en	

fleksibel	ramme	til	revisor.	

Men	som	nedenstående	kommentar	fra	revisor	indikerer,	kan	formuleringen	af	Key	Audit	Matters	bli-

ve	en	udfordring,	hvorfor	vejledning	til	revisor	er	nødvendigt:	

”Hvis	du	satte	en	revisor	ind	i	en	osteklokke	og	bad	ham	om	(…)	selv	at	lave	påtegningen	uden	hjælp	fra	

nogen	som	helst	(…)	uden	at	have	set	de	engelske	[Key	Audit	Matters]	-	så	ville	der	komme	noget	ud	af	det,	der	

ville	være	meget	kort	og	ubrugeligt	(…)”	(Engelund:	26	min)	

Selvom	man	må	antage,	at	revisor	vil	har	set	eksempler	på	Key	Audit	Matters	inden	revisor	selv	formu-

lerer	afsnittet,	vurderer	vi,	at	 citatet	afspejler,	den	udfordring	revisor	kan	 få	ved	beskrivelsen.	Fordi	

revisor	er	vant	til	at	arbejde	ud	fra	en	fast	værktøjskasse,	og	revisionspåtegningen	indtil	nu	har	været	

præget	af	standardtekster.	Key	Audit	Matters	kræver	imidlertid,	at	revisor	skal	formulere	sig	præcist,	

kortfattet	og	uden	brug	af	tekniske	termer.	At	udarbejde	en	skræddersyet	tekst	til	brug	for	regnskabs-

brugerne	med	en	beskrivelse	af,	hvordan	de	har	foretaget	deres	risikovurdering	og	udfordret	ledelsen	

på	eksempelvis	deres	regnskabsmæssige	skøn,	kan	blive	en	udfordring	for	revisor.	Dermed	kan	opga-

ven	med	at	 lave	denne	beskrivelse	blive	omfattende,	og	resultatet	vil	måske	 ikke	være	 forståeligt	og	

brugbart	for	regnskabsbrugerne,	såfremt	det	bliver	for	revisionsteknisk.	I	dette	tilfælde	risikeres	det,	

at	regnskabsbrugerne	kan	tvivle	på,	om	revisionen	er	udført	tilfredsstillende.	
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Men	revisor	er		tvetydige	omkring,	hvordan	de	ønsker	standarden	skal	være.	De	er	nervøse	for,	at	de	

uden	 vejledning	 vil	 få	 svært	 ved	 at	 skrive	 Key	 Audit	Matters,	 så	 det	 vil	 skabe	 nytteværdi	 for	 regn-

skabsbrugerne.	På	den	anden	side	ønsker	revisorerne	også	fleksibilitet	og	betydeligt	råderum	i	forhold	

til	udvælgelsen	af	forholdene,	og	hvordan	de	skal	beskrives.	

”Disclosure	 of	 KAMs	will	 provide	 the	 auditor,	 using	 professional	 judgment,	 an	 opportunity	 to	 convey	

meaningful,	pertinent,	and	tailored	information	about	a	specific	audit	to	the	users	of	the	financial	statements	of	

those	matters	deemed	to	be	of	most	significance	to	the	audit	of	the	financial	statements”	(Deloitte:	3)	

Standarden	skal	derfor	både	sikre	 tilstrækkelig	vejledning	og	samtidig	give	 fleksibilitet	 til,	at	reviso-

rerne	selv	kan	vælge	hvilke	forhold,	som	skal	medtages,	og	hvorledes	disse	skal	beskrives	i	påtegnin-

gen.	Kun	herved	kan	det	sikres,	at	revisorerne	kan	tilrette	informationen,	så	den	får	den	størst	mulige	

nytteværdi	for	regnskabsbrugerne.	

Vi	kan	udlede	af	dette,	at	revisorerne	–	som	tidligere	nævnt	i	afsnit	3.2.15.3	–	kan	få	udbytte	af	en	ræk-

ke	cases,	som	kan	give	indblik	i,	hvordan	revisorerne	bør	udarbejde	Key	Audit	Matters.	Med	baggrund	

heri,	vil	det	blive	muligt	for	revisionshusene	at	udarbejde	vejledninger,	som	passer	ind	i	deres	proces-

ser.	Men	da	det	er	op	til	revisors	faglige	vurdering	at	fastsætte	hvilke	forhold,	der	er	Key	Audit	Matters,	

må	regnskabsbrugerne	ikke	forvente,	at	revisorerne	vil	gøre	dette	på	samme	grundlag	–	men	sammen-

lignelighed	i	udvælgelsen	af	Key	Audit	Matters	kan	blive	mere	ensartet	med	tiden.	

Derudover	er	sandsynligheden	for,	at	revisorerne	i	første	omgang	vil	udfærdige	perfekt2	formulerede	

Key	Audit	Matters	i	deres	påtegninger	minimal,	selvom	afsnittet	indeholder	de	påkrævede	beskrivel-

ser	og	giver	indsigt	i	revisors	vurderinger	og	handlinger.	Det	bliver	derfor	en	løbende	proces,	hvor	det	

er	vigtigt,	at	regnskabsbrugerne	giver	feedback,	så	revisorerne	har	mulighed	for	at	tilpasse	deres	for-

muleringer	over	tid.	Dermed	forventes	det,	at	nytteværdien	af	afsnittet	vil	stige	over	tid.	Herunder	for-

udsat	at	afsnittene	ikke	ender	med	at	blive	standardformuleringer	–	som	ligeledes	blev	konkluderet	i	

hypotese	5.	

3.2.16	Hypotese	7:	Forkastes	
Hypotese:	ISA	701	giver	en	tilstrækkelig	god	vejledning	til,	at	revisorerne	kan	udvælge	og	beskrive	Key	

Audit	Matters	på	et	ensartet	grundlag	

Standarden	giver	revisorerne	fleksibilitet	til	ud	fra	egen	professionel	vurdering	at	udvælge	de	forhold,	

der	er	mest	betydningsfulde	ved	revisionen,	hvilket	vi	vurderer	nødvendigt.	Dette	vil	give	den	bedste	

information	til	regnskabsbrugerne.	Men	hypotesen	forkastes,	fordi	vejledningen	ikke	er	specifik	nok	til,	

at	vi	vurderer,	at	den	bliver	brugt	ensartet.	Herunder	skal	vejledningen	være	mere	uddybende	 i	 for-

																																								 																					

2	I	forhold	til	at	fremme	nytteværdien	af	revisionspåtegningen	mest	muligt	for	regnskabsbrugerne	
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hold	til	at	give	eksempler.	Dette	kan	gøres	ved	at	give	mere	baggrundsinformation	til	de	enkelte	scena-

rier,	så	revisor	i	højere	grad	har	mulighed	for	at	se,	hvorledes	IAASB	har	vurderet,	hvilke	forhold	der	

er	Key	Audit	Matters,	samt	hvordan	forholdene	bedst	muligt	beskrives.	Bedre	baggrundsinformation	

kan	 være	med	 til	 at	 fremme	 ensformig	 udvælgelse	 af	 de	 centrale	 forhold,	 samt	 hvordan	 forholdene	

bedst	beskrives,	så	det	skaber	størst	nytteværdi	til	regnskabsbrugerne.	

Efter	at	have	konkluderet,	at	ISA	701	sætter	en	god	ramme	for,	hvordan	Key	Audit	Matters	ud-

vælges	og	beskrives,	men	at	der	er	behov	for,	at	den	bliver	mere	uddybet	for	at	sikre	ensartet	brug.	Vil	

vi	nu	undersøge,	om	muligheden	for	udeladelse	af	Key	Audit	Matters	–	ud	fra	afsnit	14b	–	kan	skabe	

grundlag	for	en	gråzone.	

3.2.17	Hypotese	8:	Muligheden	for	udeladelse	af	Key	Audit	Matters	kan	skabe	grundlag	for	en	
gråzone	
Hypotesen	er	opstillet	for	at	undersøge,	om	revisorerne	kan	påvirkes	af	ledelsen	til	at	udelade	at	oply-

se	om	centrale	forhold.	Dette	er	relevant	i	forhold	til	vores	problemformulering,	da	regnskabsbruger-

ne	dermed	ikke	vil	opnå	den	ønskede	indsigt	i	de	centrale	forhold.	

I	ISA	701,	afsnit	14b	står:	at	revisor	skal	beskrive	hvert	centralt	forhold	ved	revisionen	i	revisors	er-

klæring,	medmindre,	at	forholdet	i	yderst	sjældne	tilfælde	fastlægger,	at	forholdet	ikke	skal	kommuni-

keres.	

Med	baggrund	i	tilbagemeldingerne	til	ED	2013	har	IAASB	udarbejdet	denne	regel,	for	at	give	revisor	

mulighed	for	at	undlade	at	oplyse	om	særligt	senstive	forhold.	Eftersom	det	er	revisors	vurdering,	vil	

ledelsens	syn	på	de	negative	konsekvenser	ikke	i	sig	selv	være	nok	til	at	forsvare,	at	et	forhold	udela-

des.	Det	er	imidlertid	tænkeligt,	at	ledelsens	syn	på	mulige	konsekvenser	ved	oplysning	omkring	sensi-

tive	 forhold,	 i	visse	 tilfælde,	kan	påvirke	revisors	vurdering.	Hvis	dette	er	 tilfældet,	åbner	det	op	 for	

muligheden	for,	at	ledelsen	kan	påvirke	revisor	til	at	udelade	relevant	information	i	Key	Audit	Matters.	

Dette	vil	 især	være	en	utilsigtet	konsekvens	 i	de	 tilfælde,	hvor	der	eksisterer	et	principal-agent	pro-

blem	–	 eksempelvis	 en	 interessekonflikt	mellem	 ledelse	og	 ejer.	Det	 er	netop	denne	gråzone	vedrø-

rende	incitamentet	for	at	udelade	forhold	fra	Key	Audit	Matters,	som	søges	kortlagt	i	følgende.	

IAASB	har	gjort	det	klart,	at	ISA	701,	afsnit	14b	kun	skal	anvendes	ved	meget	sjældne	omstændigheder.	

Som	redegørelsens	afsnit	2.8	også	kommer	ind	på,	kan	eksempler	på	sådanne	omstændigheder	være,	

hvis	virksomheden	er	blevet	pålagt	ikke	at	opgive	information,	fordi	det	kan	skade	en	sag	relateret	til	

hvidvaskning	 eller	 andre	 kriminelle	 forhold.	Men	 det	 understreges,	 at	 situationerne	 vil	 være	 yderst	

sjældne:	
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”(…)	 should	 be	 principles-based,	 and	 should	 highlight	 very	 clearly	 that,	 unless	 law	 or	 regulation	 pre-

clude	public	 disclosure	 about	 the	matter,	 circumstances	 in	which	 the	 auditor	would	 judge	 it	 necessary	 to	 not	

communicate	a	KAM	(…)	are	expected	to	be	extremely	rare”	(IAASB	meeting	2014	Highlights	and	decisions:	1)	

Afvejningen	af	de	positive	og	negative	konsekvenser	ved	at	oplyse	om	et	sensitivt	forhold	kan	blive	en	

svær	opgave	for	revisorerne.	Dette	skal	især	ses	i	relation	til	den	ændrede	rollefordeling,	som	behand-

les	i	hypotese	1,	hvor	der	redegøres	for,	at	revisor	kan	risikere	at	få	ansvaret	for	at	viderebringe	origi-

nalinformation	til	regnskabsbrugerne.	Samtidig	kan	revisor	risikere	at	komme	i	en	situation,	hvor	le-

delsen,	med	udgangspunkt	 i	egeninteresser,	vil	 forsøge	at	overbevise	revisor	om,	at	visse	 forhold	vil	

medføre	negative	konsekvenser,	 som	vil	overstige	de	positive	konsekvenser	ved	oplysning.	Revisors	

vurdering	af,	hvad	der	vægter	højest	i	sådanne	tilfælde,	vil	i	sidste	ende	blive	en	subjektiv	vurdering	af	

de	samlede	konsekvenser	i	forhold	til	offentlighedens-	eller	virksomhedens	interesser.	

Det	kan	give	udfordringer,	hvis	revisor	vurderer,	at	et	forhold	bør	oplyses	i	regnskabet,	hvis	ledelsen	

samtidig	er	imod	dette	som	følge	af	eksempelvis	konkurrencemæssige	eller	personlige	forhold.	

“They	could	be	sensitive	from	a	competitor’s	perspective”	(JSE:	3)	

Det	kan	medføre	en	konkurrencemæssig	fordel	for	virksomhedens	konkurrenter,	hvis	revisor	udgiver	

følsomme	originaloplysninger,	da	de	kan	få	indsigt	i	forretningsgange,	problemer	i	virksomheden	mv.	

Disse	 informationer	 kan	 konkurrenterne	 udnytte	 til	 deres	 egen	 fordel.	Man	 kan	 samtidig	 antage,	 at	

journalister	kan	sidde	klar	i	forhold	at	udlede	slutninger	af	det,	revisor	har	oplyst	i	Key	Audit	Matters,	

hvilket	ligeledes	kan	være	til	skade	for	virksomheden.	

I	 forhold	 til	 revisors	 etiske	 rolle	 og	 rollen	 som	offentlighedens	 tillidsrepræsentant	 kan	 de	 ikke	 tage	

hensyn	virksomheden	og	dennes	ledelse	i	relation	til	dette.	Men	udfordringen	for	revisor	opstår,	når	

det	skal	vurderes,	om	det	er	en	situation,	hvor	de	grundet	oplysningen	vil	bryde	med	tavshedspligten.	

Dette	blev	ligeledes	beskrevet	i	hypotese	1	og	udtrykkes	i	RL:	

”(61)	Ved	udførelsen	af	revision	eller	afgivelse	af	erklæringer	med	sikkerhed,	der	er	egnet	 til	 fremvis-

ning	over	 for	offentligheden,	 eller	kræves	efter	 lovgivningen,	 er	 revisor	offentlighedens	 tillidsrepræsentant	og	

skal	således	også	varetage	hensynet	til	virksomhedens	omverden	såsom	myndigheder,	medarbejdere,	kreditorer	

og	investorer,	som	kan	have	modstående	interesser	i	forhold	til	virksomhedens	ledelse	(…)”	(Revisorloven	(61))	

Fortolkningen	af	revisors	etiske	rolle	skal	ydermere	vurderes	i	relation	til	de	mange	fortrolige	infor-

mationer	om	virksomheden,	som	revisor	har	adgang	 til.	 I	kommentarerne	 til	ED	2013	bliver	der	sat	

fokus	på,	at	oplysning	om	fortrolige	forhold	kan	stride	imod	revisors	etiske	krav:	

”(…)	the	auditor	would	not	be	expected	to	communicate	 information	that	 is	at	odds	with	the	auditor’s	

ethical	obligations”	(Deloitte:	10)	
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Selvom	ledelsen	er	påkrævet	at	give	alle	nødvendige	oplysninger	til	revisor,	for	at	revisionen	kan	gen-

nemføres,	kan	ledelsen	have	incitament	til	at	tilbageholde	oplysninger.	Denne	situation	vil	opstå,	hvis	

ledelsen	begynder	at	frygte,	at	revisor	videregiver	følsomme	oplysninger,	der	kan	skade	virksomheden,	

fordi	revisor	bliver	forpligtet	til	at	offentliggøre	informationer.	Det	kan	således	blive	en	udfordring	for	

revisor	at	få	information	om	visse	forhold.	

Et	andet	perspektiv,	der	bliver	nævnt	af	en	regnskabsaflægger	samt	en	revisor,	relaterer	sig	 til	virk-

somhedens	ansvar	som	skatteenhed.	I	den	forbindelse	udtrykkes	der	bekymring	vedrørende	de	udfor-

dringer,	som	kan	opstå,	såfremt	der	i	Key	Audit	Matters	oplyses	om	skatteforhold	vedrørende	en	en-

hed	i	et	andet	land.	Et	relevant	eksempel	fremgår	af	nedenstående	citater,	hvor	både	regnskabsaflæg-

ger	og	revisor	fremlægger	deres	respektive	syn	på	en	given	situation,	hvor	det	ikke	er	hensigtsmæssigt	

fra	virksomhedens	synspunkt	at	offentliggøre	information	vedrørende	et	Key	Audit	Matter.	

Regnskabsaflægger	nævner:	

”(…)	KAM	related	to	particular	tax	structure	or	complicated	tax	matter,	highlighting	this	in	an	external	

auditor	report	may	raise	inappropriate	red	flags	with	a	tax	authority	and	bring	upon	a	listed	company	unneces-

sary	questions.	Whilst	the	position	taken	by	a	company	would	be	defendable	(and	entirely	justifiable),	respond-

ing	to	a	barrage	of	 tax	authority	queries	can	be	disruptive	and	costly	(in	terms	of	professional	service	or	 legal	

costs)”	(JSE:	3)	

Revisor	nævner:	

”Man	kan	forestille	sig	at	der	vil	være	visse	følsomme	ting,	hvor	man	bare	må	acceptere	at	det	bliver	(…)	

lidt	mere	boilerplate	end	ellers.	Et	eksempel	kunne	være	(…)	”uncertain	tax	positions”	(…)	du	driver	jo	egentligt	

en	sund	og	fornuftig	forretning	(…)	du	[men]	er	underlagt	(…)	risici	for	at	du	ikke	har	betalt	skat	nok	(…)	og	der	

laver	du	(…)	nogle	hensættelser	som	(…)	skal	dække	det	[risikoen]	af	men	du	er	jo	ikke	interesseret	i	at	fortælle	

Kina	at	du	har	hensat	en	halv	milliard	(…)	for	så	bliver	de	jo	ekstra	sultne	hvis	de	kan	se	[det]	i	regnskabet	og	(…)	

det	vil	så	nok	ikke	komme	til	at	stå	særligt	tydeligt	(…)	i	vores	Key	Audit	Matter	oplæg	(…)”	(Engelund:	27	min)	

Af	ovenstående	eksempler	vurderes	det	ikke,	at	revisor	vil	kunne	benytte	sig	af	afsnit	14b	til	at	undla-

de,	at	oplyse	om	forholdene,	da	de	ikke	vurderes	som	særligt	sensitive	forhold.	Såfremt	revisor	anser	

det	som	passende,	kan	han/hun	i	stedet	skrive,	at	de	har	udfordret	ledelsen	på	de	informationer,	der	

er	stillet	til	rådighed.	Revisor	kan	dermed	vælge	at	give	begrænsede	informationer,	og	derudover	op-

fordre	ledelsen	til	at	uddybe	oplysningerne.	Revisor	vil	dermed	give	begrænset	information	–	hvilket	

kan	 være	 bedre	 end	 ingen	 information,	 da	 dette	 giver	 regnskabsbrugeren	 mulighed	 for	 at	 stille	

spørgsmål	til	forholdet	på	generalforsamlingen.	Her	antaget	at	regnskabsbruger	allerede	er	aktionær	i	

virksomheden.	
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Såfremt	revisor	kun	oplyser	begrænsede	informationer,	kan	det	betyde,	at	regnskabsbrugerne	vil	blive	

fraholdt	relevant	information	om	virksomheden.	Endvidere,	hvis	revisor	kun	giver	begrænsede	oplys-

ninger	om	forholdet,	kan	regnskabsbrugerne	blive	i	tvivl	om,	at	ledelsen	skjuler	væsentlige	informati-

oner.	Dette	kan	bevirke,	at	troværdigheden	til	virksomheden	falder.	Virksomheden	kan	derfor	få	nega-

tive	konsekvenser	ved	at	revisor	oplyser	om	originalinformation	–	selvom	der	er	 tale	om	begrænset	

oplysning.	Ligeledes	fordi	regnskabsbruger	kan	forvente,	at	ledelsen	ikke	har	betænkeligheder	ved	at	

videregive	alle	oplysninger	om	skatteforhold,	med	mindre	virksomheden	har	noget	i	klemme	i	forhold	

til	 SKAT.	Hvis	 ledelsen	 ikke	 fremlægger	 alle	 oplysninger	 om	et	 skatteforhold,	 kan	det	 resultere	 i,	 at	

regnskabsbrugerne	mister	tiltroen	til,	hvorvidt	alle	relevante	forhold	er	bragt	frem	i	lyset.	

I	forbindelse	med	ovenstående	er	det	imidlertid	vigtigt	at	tage	med	i	betragtning,	at	det	ikke	vil	være	i	

regnskabsbrugernes	interesse,	hvis	virksomheden	kommer	til	at	lide	større	tab	som	led	i	oplysning	om	

Key	Audit	Matters.	Oplysning	om	skatteforhold,	 som	 i	det	 tænkte	eksempel	ovenfor,	kan	 foruden	de	

negative	 konsekvenser	 for	 virksomheden	 også	 føre	 til	 en	 negativ	 påvirkning	 af	 regnskabsbrugerens	

afkast	 af	 investeringen	 i	 virksomheden.	Oplysning	 om	Key	Audit	Matters,	 kan	 derfor	 skabe	 en	 ”ond	

spiral”	for	virksomhederne,	fordi	revisorerne	kan	blive	pålagt	at	oplyse	om	originalinformation.	

Vi	vurderer,	at	afsnit	14b	er	nødvendig	for,	at	Key	Audit	Matters	ikke	risikerer	at	skabe	negative	kon-

sekvenser	for	virksomheden	og/eller	offentligheden.	Endvidere	at	afsnit	14b	medfører,	at	revisorerne	

kan	undlade	at	 skulle	oplyse	unødigt	om	originaloplysninger.	Vi	vurderer	 imidlertid,	at	det	 ikke	kan	

undgås,	at	dette	kan	blive	en	gråzone	i	standarden.	Det	vil	altid	være	muligt	at	finde	smuthuller.	Afsnit	

14b	er	uden	tvivl	et	af	de	steder,	regnskabsaflægger/revisor	kan	forsøge	at	udnytte.	Ledelsen	vil	kunne	

true	med	at	finde	en	anden	revisor	eller	”lokke”	med	ekstra	opgaver,	hvilket	vil	resultere	i	utilsigtede,	

etiske	dilemmaer.	

Men	her	må	der	være	tillid	fra	offentlighedens	side	til,	at	revisor	forsøger	at	opretholde	standarderne.	

Derudover	 er	 der	 både	 interne	 og	 eksterne	 kvalitetskontroller	 især	 af	 revisioner	 på	 børsnoterede	

virksomheder,	 hvorfor	 der	 ikke	 vil	 blive	 taget	 let	 på	 udeladelse	 af	 et	 ikke	 sensitivt	 forhold,	 såfremt	

revisorerne	 ikke	har	argumenteret	 for	dette	 i	 et	 tilstrækkeligt	omfang.	Ligeledes	vurderes	det,	 at	de	

strenge	reguleringskrav	omkring	revisorerhvervet	medfører,	at	konsekvenserne	for	den	enkelte	revi-

sor	og	dennes	virksomhed	ikke	vil	kunne	opvejes	mod	en	fortsat	god	klientrelation.	

3.2.18	Hypotese	8:	Hypotesen	forkastes	delvist	
Hypotese:	Muligheden	for	udeladelse	af	Key	Audit	Matters	kan	skabe	grundlag	for	en	gråzone	

Der	kan	opstå	en	gråzone	i	situationer,	hvor	ledelsen	overbeviser	revisor	om	at	give	begrænsede	op-

lysninger.	Der	vil	altid	kunne	findes	eksempler	på	revisorer,	der	har	vægtet	en	god	klientrelation	høje-
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re	end	de	etiske	standarder	for	erhvervet.	Vi	vurderer	imidlertid,	at	afsnit	14b	er	nødvendig	for,	at	Key	

Audit	Matters	ikke	risikerer	at	skabe	negative	konsekvenser	for	virksomheden	og/eller	offentligheden.	

Ligeledes	fordi	afsnit	14b	medfører,	at	revisorerne	kan	undlade	at	skulle	oplyse	unødigt	om	original-

oplysninger.	Regnskabsbrugerne	må	derfor	have	tillid	til,	at	revisor	lever	op	til	sin	rolle	som	offentlig-

hedens	 tillidsrepræsentant,	 hvorfor	 det	må	 forventes,	 at	 revisor	 ikke	undlader	 at	 give	 dybdegående	

oplysninger	medmindre,	der	er	tale	om	særligt	sensitive	forhold.	

Hypotesen	 forkastes	delvist	grundet	 risikoen	 for	en	gråzone,	men	vi	vurderer,	at	 ISA	701	afsnit	14b	

som	udgangspunkt	ikke	vil	skabe	grundlag	for	en	gråzone.	Vi	forventer,	at	revisors	etiske	standarder,	

de	interne	og	eksterne	kvalitetskontrollanter	samt	de	strenge	reguleringskrav	til	revisorerhvervet	vil	

bevirke,	 at	 revisor	vil	handle	korrekt	efter	de	givne	omstændigheder.	 Samtidig	 fordi	 standarden	be-

skriver,	at	det	er	særligt	sensitive	forhold,	der	sjældent	vil	være	tilstede,	hvorfor	der	skal	en	del	til	for	

at	opfylde	kravet,	hvilket	gør	det	sværere	at	misbruge.	

3.2.19	Delkonklusion:	Revisorernes	ensartede	forståelse	af	ISA	701	samt	elementer,	der	påvirker	
at	revisorerne	overholder	standarden	
Med	resultaterne	fra	vores	hypoteser	laves	en	delkonklusion,	der	vil	besvare	analyseunderspørgsmål	

3:	Hvordan	sikres	det	i	ISA	701,	at	revisorerne	har	en	ensartet	forståelse	af	ISA	701,	samt	hvilke	elementer	påvirker,	

at	revisorerne	overholder	standarden?	

ISA	701	giver	revisorerne	stor	fleksibilitet	til	at	udarbejde	Key	Audit	Matters	ud	fra	deres	professionel-

le	 dømmekraft.	 Vi	 vurderer,	 at	 denne	 fleksibilitet	 er	 en	 nødvendighed,	 eftersom	 vurderingerne	 skal	

være	virksomhedsspecifikke	for	at	regnskabsbrugerne	får	den	største	nytte	af	informationen.	Til	trods	

herfor,	kan	det	konkluderes,	at	vejledningen	bør	indeholde	uddybende	eksempler,	som	kan	være	med	

til	at	sikre,	at	ISA	701	fortolkes	mere	ensartet.	

ISA	701	kan	efter	vores	vurdering	skabe	grundlag	for	en	gråzone,	hvor	revisorerne	således	kan	omgå	

standarden.	Den	gråzone,	der	kan	opstå,	skal	ses	i	relation	til	situationer,	hvor	ledelsen	kan	have	inte-

resse	i	at	overbevise	revisor	om,	at	give	begrænsede	oplysninger	i	Key	Audit	Matters.	Der	vil	altid	kun-

ne	findes	eksempler	på	revisorer,	der	har	vægtet	en	god	klientrelation	højere	end	de	etiske	standarder.	

Vi	vurderer	imidlertid,	at	afsnit	14b	er	nødvendig	for,	at	Key	Audit	Matters	ikke	risikerer	at	skabe	ne-

gative	konsekvenser	for	virksomheden	og/eller	offentligheden.	Ligeledes	fordi	afsnit	14b	medfører,	at	

revisorerne	kan	undlade	at	skulle	oplyse	unødigt	om	originaloplysninger.	Så	selvom	vi	kan	konkludere,	

at	14b	kan	giver	mulighed	for	en	gråzone,	vil	vi	samtidig	konkludere,	at	den	som	hovedregel	ikke	vil	

medføre	dette.	Regnskabsbrugernes	nytteværdi	vurderes	derfor	ikke	mindsket	grundet	dette,	fordi	det	

som	udgangspunkt	forventes,	at	revisor	vil	agere	i	overensstemmelse	med	god	revisorskik,	som	følge	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 93	af	174	

af	de;	etiske	forpligtelser,	interne	og	eksterne	kvalitetskontroller	samt	strenge	reguleringskrav	til	revi-

sorerhvervet.	Derudover	beskriver	standarden,	at	det	er	særligt	sensitive	forhold,	der	sjældent	vil	væ-

re	tilstede,	hvorfor	der	skal	en	del	til	for	at	opfylde	kravet,	hvilket	gør	det	sværere	at	misbruge	14b.	

I	den	sidste	hypotese	vil	vi	søge	at	besvare	analyseunderspørgsmål	4:	Vil	ISA	701	medføre	et	in-

formationsoverload?	De	konklusioner,	som	drages	 i	 forbindelse	med	hypotesen,	vil	blive	opsummeret	 i	

en	kort	delkonklusion	i	afsnit	3.2.22.	

3.2.20	Hypotese	9:	Key	Audit	Matters	vil	skabe	et	informationsoverload	
Hypotesen	er	opstillet,	 fordi	der	 figurerer	en	gennemgående	bekymring	 for,	at	Key	Audit	Matters	vil	

skabe	informationsoverload	i	årsrapporten.	Hvis	regnskabet	bliver	for	omfangsrigt,	kan	det	blive	svæ-

rere	for	regnskabsbrugerne	at	overskue,	hvilket	kan	påvirke	informationsværdien.	

3.2.20.1	Oplysning	af	for	mange	forhold	

Flere	af	regnskabsaflæggerne	tror,	at	revisor	vil	 forsøge	at	”få	deres	ryg	fri”,	hvorfor	det	 ikke	kun	vil	

være	de	mest	betydelige	forhold,	der	bliver	beskrevet	i	Key	Audit	Matters,	men	derimod	alle	hovedri-

sici,	hvilket	udtrykkes	i	følgende	citat:	

”We	will	most	likely	be	in	a	situation	where	the	auditors	include	all	the	key	risk	areas	in	their	audit	re-

port	(…)	Auditors	are	going	to	worry	about	their	liability	and	therefore	I	foresee	that	KAMs	will	be	lengthy	and	

will	result	in	detailed	disclosure	of	auditing	procedures”	(JSE:	3-4)	

Men	hvis	revisor	gør	dette,	vil	ISA	701	ikke	blive	overholdt.	Dette	specificeres	i	vejledningen:	

”Lange	lister	over	centrale	forhold	ved	revisionen	kan	være	i	modstrid	med	antagelsen	om,	at	sådanne	

forhold	er	de,	der	er	mest	betydelige	ved	revisionen”	(ISA	701:	afsnit	A30)	

Ved	lange	lister	skal	revisor	–	som	det	blev	omtalt	i	hypotese	7	–	revurdere	de	betydelige	forhold,	for	at	

vælge	dem,	der	er	mest	betydelige	relativt	til	andre,	for	at	det	ikke	skaber	informationsoverload.	

Dette	er	altafgørende	for,	at	Key	Audit	Matters	holdes	relevant,	og	det	ikke	bliver,	som	der	er	set	ek-

sempler	på	i	UK,	hvor	der	er	oplistet	optil	8	forhold	i	revisionspåtegningen.	

”(…)	 det	 højeste	 jeg	 har	 set	 i	 England	 er	 8	 forhold,	 så	 begynder	 det	 pludseligt	 at	 blive	 voldsomt	 (…)”	

(Nørgaard:	13.50	min)	

Vi	 fandt	 i	hypotese	7,	at	 ISA	701	er	brugbar,	 fordi	 revisor	har	 fleksibilitet	 til	at	udvælge	og	beskrive	

Key	Audit	Matters,	så	afsnittet	vil	afspejle	den	faktiske	revisionsopgave.	Men	vi	konkluderede	ligeledes,	

at	den	ikke	er	dybdegående	nok	til	at	sikre	ensartet	brug.	Vi	anbefaler	derfor,	at	IAASB	udarbejder	me-

re	vejledning.	 I	dette	 tilfælde	 for	at	 sikre	en	mere	ensartet	udvælgelse	af	hvilke	 forhold,	der	er	mest	

betydelige,	således	at	Key	Audit	Matters	holdes	relevant.	
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3.2.20.2	Oplysning	af	forhold	der	allerede	fremgår	i	regnskabet	

En	regnskabsbruger	fremhæver,	at	hvis	revisor	drøfter	et	forhold	med	ledelsen,	som	revisor	vil	oplyse	

som	et	Key	Audit	Matter,	vil	ledelsen	højst	sandsynligt	vælge	at	oplyse	om	forholdet,	selvom	det	ikke	

er	påkrævet	ifølge	begrebsrammen.	

“In	substantially	all	situations	where	an	auditor	would	disclose	information	not	contained	in	the	finan-

cial	statements,	we	believe	it	is	likely	that	management	would	elect	to	disclose	such	information	in	the	financial	

statements	(…)”	(BlackRock:	3)	

Således	vil	forholdet	blive	beskrevet	af	både	ledelsen	og	revisor.	Dette	er	interessant,	da	det	kan	udle-

des,	at	 revisor	kan	blive	grunden	 til,	 at	 ledelsen	vælger	at	opgive	mere	 information.	Dermed	vil	Key	

Audit	Matters	 bevirke,	 at	 regnskabsbrugerne	 får	mere	 dybdegående	 information	 om	betydelige	 for-

hold	i	regnskabet.	Ydermere	kan	Key	Audit	Matters	skabe	værdi,	fordi	den	dialog,	revisor	har	med	le-

delsen,	kan	medføre,	at	ledelsen	får	oplyst	alle	betydelige	forhold	i	regnskabet.	

Ovenstående	vil	imidlertid	skabe	en	risiko	for	informationsoverload,	da	revisor	dermed	vil	oplyse	om	

de	samme	forhold	som	ledelsen,	hvilket	følgende	citater	fra	regnskabsaflæggerne	understøtter:	

”Therefore	we	are	concerned	that	part	of	the	information	in	the	KAM	would	be	a	repetition	of	what	is	al-

ready	stated	in	the	financial	statements	by	the	entity”	(Novo	Nordisk:	2)	

”Much	 of	 the	 key	 audit	 matters	 described	 will	 be	 repeated	 in	 the	 ’critical	 accounting	 estimates	 and	

judgements’	section	already	prepared	by	management”	(Swire	Pacific:	2)	

Vi	vurderer	imidlertid	ikke,	det	er	et	problem,	at	revisor	skriver	om	de	samme	forhold,	som	ledelsen	

allerede	har	beskrevet.	Som	konkluderet	 i	hypotese	1	vurderer	vi,	at	revisor	aldrig	skal	komme	med	

originalinformation,	men	udelukkende	en	beskrivelse	af	deres	revisionsmæssige	vurderinger	på	bag-

grund	af	 ledelsens	oplysninger.	Det	vil	således	være	naturligt,	at	de	forhold	revisor	har	udvalgt	til	at	

være	Key	Audit	Matters,	er	beskrevet	af	ledelsen	i	regnskabet,	eftersom	det	er	de	mest	betydelige	for-

hold,	som	revisor	og	ledelsen	har	drøftet	under	revisionen.	

Vi	vurderer,	at	Key	Audit	Matters	vil	skabe	nytteværdi,	selvom	ledelsen	har	givet	tilstrækkelige	oplys-

ninger.	 Revisorerne	 vil	 bidrage	med	 andre	 vinkler	 på	 forholdet,	 herunder	 deres	 risikovurdering	 og	

revisionshandlinger,	 hvorfor	 det	 ikke	 vil	 være	 gentagelse	 af	 informationen	 fra	 ledelsen.	 Revisor	 vil	

således	beskrive	regnskabet	med	nogle	”andre	briller	på”,	hvilket	kan	give	regnskabsbrugerne	en	an-

den	og	bedre	 forståelse	af	regnskabet.	Derfor	kan	det	give	regnskabsbrugerne	værdi,	at	revisorerne,	

uagtet	ledelsens	beskrivelse,	oplyser	om	de	udvalgte	Key	Audit	Matters.	Endvidere	vil	revisor	beskrive,	

hvordan	de	har	udfordret	 ledelsen	på	deres	 skøn,	og	dermed	komme	med	deres	vurdering	af,	 at	de	

præsenterede	 skøn	 er	 retvisende.	 Derved	 vil	 regnskabsbrugerne	 både	 have	 det	 regnskabsmæssige	

skøn	vurderet	ud	fra	ledelsens-	og	det	revisionsmæssige	skøn	vurderet	ud	fra	revisors	professionelle	
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dømmekraft.	Regnskabsbrugerne	kan	derigennem	få	bedre	mulighed	for	at	forstå	og	verificere	oplys-

ningerne.	

Revisor	understøtter	 ligeledes,	at	Key	Audit	Matters	har	mulighed	for	at	give	brugerne	en	bedre	for-

ståelse	for	de	områder,	der	er	underlagt	ledelsesmæssige	skøn,	og	hvilke	revisionshandlinger	det	med-

fører:	

“(…)	 contribute	 to	 enhancing	 its	 informational	 value	 to	 all	 users	 by	 highlighting	matters	 that	were	 of	

most	significance	to	the	audit	of	the	financial	statements.”	(EY:	1)	

Det	kan	dermed	udledes	af	ovenstående,	at	Key	Audit	Matters	vil	afstedkomme,	at	regnskabsbrugerne	

vil	opnå	uddybende	information	om	forhold,	som	vil	være	underforstået	af	 ledelsen.	De	ekstra	infor-

mationer	kan	gøre	regnskabsbrugerne	mere	oplyst	om	virksomhedens	finansielle	position,	og	dermed	

være	relevant	information	til	brug	for	deres	beslutningsproces.	

Til	ovenstående	er	der	imidlertid	nogle	faktorer,	der	bør	overvejes,	inden	det	kan	konkluderes,	at	me-

re	oplysning	om	revisionsprocessen	fra	revisor	er	en	god	ide.	Såfremt	regnskabsbruger	kan	finde	in-

formationen	 relevant,	 er	 det	 essentielt	 at,	 1)	 regnskabsbrugerne	 kan	 forstå	 revisors	 beskrivelser	 af	

procedurer	og	revisionshandler,	samt	2)	at	regnskabsbrugerne	ikke	allerede	kan	læse	informationen	

ud	af	regnskabet	uden	indførsel	af	Key	Audit	Matters.	

Der	bliver	givet	udtryk	 for,	at	de	professionelle	regnskabsbrugere	allerede	kan	 læse	 informationen	 i	

regnskabet,	hvorfor	de	ikke	har	brug	for	en	uddybning	fra	revisor.	Endvidere	at	de	private	investorer,	

der	ikke	kan	læse	informationen	ud	fra	regnskabet	i	dag,	blot	vil	have	vanskeligere	ved	at	forstå	revisi-

onspåtegningen	indeholdende	beskrivelsen	af	revisionsprocessen.	Især	hos	regnskabsaflæggerne	fin-

der	vi	denne	holdning.	Vi	har	udvalgt	to	kommentarer	fra	regnskabsaflæggere,	der	understøtter	dette:		

“The	audit	will	be	immense	and	users	will	find	an	auditor’s	report	even	more	difficult	to	read	and	under-

stand	compared	to	existing	auditors	reports“	(Novo	Nordisk:	4)	

“It	is	unlikely	that	there	will	be	any	key	audit	matters	that	would	not	have	been	adequately	dealt	with	in	

the	management	discussion	and	analysis	or	in	the	notes	to	the	financial	statements,	which	would	make	the	key	

audit	matters	in	the	Audit	Report	redundant”	(AngloGold	Ashanti:	2)	

Heraf	kan	udledes,	at	regnskabsaflæggerne	tvivler	på,	at	der	overhovedet	er	nogen	regnskabsbrugere,	

der	vil	få	øget	nytte	af	Key	Audit	Matters.	For	udover	deres	vurdering	af,	at	Key	Audit	Matters	kan	væ-

re	overflødig	 for	professionelle	regnskabsbrugere,	mener	de	 ikke,	at	nytteværdien	af	Key	Audit	Mat-

ters	for	de	private	regnskabsbrugere	vil	øges,	da	de	vil	få	sværere	ved	at	forstå	revisionspåtegningen.	

Det	kan	derfor	konkluderes,	at	ud	fra	regnskabsaflæggernes	synspunkt,	vil	Key	Audit	Matters	skabe	et	
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informationsoverload.	 Samtidigt	 at	 det	 ikke	 vil	 skabe	 nytteværdi	 for	 regnskabsbrugerne	 –	men	 blot	

skabe	en	større	byrde	for	regnskabsaflæggerne.	Opgaven	med	at	få	virksomhederne	til	at	se	værdien	af	

Key	Audit	Matters	–	som	vi	omtalte	i	hypotese	3,	kan	derfor	blive	en	udfordring.	

I	 forhold	 til	de	private	brugeres	 forståelse	af	 revisionsprocessen,	er	det	rimeligt	at	 revisor,	efter	 ISA	

320,	forudsætter,	at	de	tiltænkte	regnskabsbrugere	har	rimelig	viden	indenfor	regnskabsudarbejdelse,	

herunder	at	revisionen	udarbejdes	på	baggrund	af	væsentlighedsniveauer	(ISA	701:	afsnit	A4).	Derud-

over,	som	konkluderet	i	hypotese	7,	anbefaler	vi	bedre	vejledning	til	revisor	i	forhold	til,	hvordan	den	

virksomhedsspecifikke	 tekst	 skal	 udformes.	 Ligeledes	 at	 revisorerne	 bliver	 uddannet	 i	 at	 formulere	

denne	tekst.	Vi	 tror	derfor	på,	at	 tiltænkte	regnskabsbrugere	vil	kunne	 læse	og	 få	nytte	af	Key	Audit	

Matters,	såfremt	revisor	formår	at	formulere	afsnittet	på	den	–	ifølge	standarden	–	tiltænkte	måde.		

Regnskabsaflæggernes	holdning	til,	at	de	professionelle	regnskabsbrugere	ikke	har	brug	for	beskrivel-

se	af	revisionsprocessen,	er	ligeledes	i	modstrid	med,	hvad	vi	har	fundet	ved	gennemgang	af	brugernes	

kommentarer	til	ED	2013.	De	professionelle	brugere	føler	sig	ekskluderet	fra	revisionsprocessen,	hvil-

ket	kan	påvirke	troværdigheden	til	revisor.	Det	vil	derfor	skabe	nytte,	at	revisor	tager	brugerne	”mere	

under	armen”	under	sine	revisionshandlinger,	for	at	de	kan	få	et	bedre	indblik	i	den	udførte	revision,	

samt	have	mulighed	for	at	engagere	sig	yderligere	med	ledelsen.	

Dette	understøttes	af	nedenstående	kommentarer	fra	professionelle	brugere:	

”Investors	 have	 had	 concerns	 about	 auditor’s	 accountability	 to	 investors	 and	 the	 transparency	 of	 the	

audit	over	time.	Many	of	these	concerns	are	a	product	of	the	fact	that	investors	feel	excluded	from	the	audit	pro-

cess	and	real	findings”	(IMA:	3)	

”(…)	key	audit	matters	would	provide	information	that	may	assist	users	in	understanding	the	entity	and	

areas	of	significant	management	judgment	in	the	audited	financial	statements,	and	provides	users	a	basis	to	fur-

ther	engage	with	management”	(CAC:	3)	

Ud	fra	kommentarerne	fra	de	professionelle	regnskabsbrugere	mener	vi	ikke,	at	det	er	en	korrekt	an-

tagelse,	at	de	ikke	kan	få	nytte	af	Key	Audit	Matters.	Key	Audit	Matters	vil	således	ikke	kun	tilgodese	de	

uerfarne	brugere	og	offentligheden	generelt	set.	

3.2.20.3	Informationsoverload	er	allerede	et	problem	i	regnskabet	

Vi	vil	nu	undersøge,	hvorvidt	Key	Audit	Matters	vil	medføre	et	yderligere	 informationsoverload	end	

det,	der	allerede	eksisterer	i	de	nuværende	årsrapporter.	

Årsrapporter	 fra	børsnoterede	virksomheder	er	ofte	150-300	sider	 lange,	hvorfor	der	kan	være	ten-

dens	til,	at	oplysninger	går	igen.	Dette	gør	årsrapporten	uoverskuelig,	hvilket	understøttes	af	følgende	

citat	fra	en	regnskabsaflægger,	hvor	det	fremhæves,	at	informationen	skal	holdes	relevant:	
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”With	the	wealth	of	information	on	companies	available	I	am	of	the	opinion	that	we	currently	have	an	in-

formation	overload	in	the	annual/integrated	reports	sent	to	shareholders.	Companies	spend	lots	of	time	prepar-

ing	the	information	that	runs	over	hundreds	of	pages	sometimes	(…)	preference	will	be	for	a	lot	less	information	

that	is	more	relevant	for	shareholders/investors”	(JSE:	3)	

Af	samme	årsag	har	PwC	lavet	en	brugerundersøgelse	af	værdien	af	årsrapporten.	Denne	undersøgelse	

konkluderede,	at	årsrapportens	omfang	på	ingen	måde	bør	udvides	–	tværtimod.	Således	bør	justerin-

ger	i	årsrapporten	samtidig	føre	til,	at	andre	dele	af	årsrapporten	bliver	reduceret.	En	væsentlig	anbe-

faling	fra	PwC,	der	kan	henføres	til	Key	Audit	Matters,	er,	at	ledelsens	skøn	og	vurderinger	ofte	er	lan-

ge	og	generelle,	hvorfor	disse	afsnit	skal	 tilpasses	til	kun	at	omhandle	de	væsentligste	 forhold	(PwC,	

Værdien	af	årsrapporten:	7).	

Vi	vurderer	derfor,	at	ledelsens	oplysninger	bør	kortes	ned,	så	der	fremgår	mere	relevant	information	

end	al	den	generiske	tekst,	der	allerede	fremgår	af	regnskaberne.	Herunder	vurderer	vi,	at	revisions-

påtegningen	ikke	vil	skabe	informationsoverload	som	følge	af	indførelsen	af	Key	Audit	Matters.	

IASB	er	allerede	opmærksomme	på	problemstillingen	om	informationsoverload	i	årsrapporten	og	har	

igangsat	et	projekt	kaldet	”Cutter	Clutter”,	for	at	reducere	irrelevant	information.	En	regnskabsaflæg-

ger	udtrykker	dog	til	dette,	at	ISA	701	går	en	smule	imod	IASB’s	projekt	om	at	reducere	yderligere	in-

formation	i	regnskabet:	

”(…)	 the	 inclusion	 of	 the	 KAM	 creates	 a	 tension	 between	 the	 IAASB	which	 is	 seeking	 to	 include	 such	

additional	information	in	the	audit	report	and	the	IASB	which	is	seeking	to	reduce	clutter	in	terms	of	disclosures	

provided	 in	 the	 financial	 statements.	 For	 reasons	 noted	 above,	 the	 inclusion	 of	 KAM	 could	 contribute	

unnecessarily	to	clutter	in	the	financial	statements”	(SACFO:	4)	

Vi	vurderer	imidlertid,	at	ISA	701	kan	anses	som	den	relevante	del	af	den	regnskabsmæssige	rappor-

tering,	når	revisorerne	giver	en	form	for	”executive	summary”	i	Key	Audit	Matters.	Vi	mener	således	

ikke,	at	IAASB	arbejder	imod	IASB’s	projekt,	da	IASB’s	arbejde	med	at	reducere	overflødig	information	

ikke	har	noget	at	gøre	med,	at	indføre	relevant	information	fra	revisor	til	regnskabsbruger.	Derimod	er	

det	måske	lige	netop	det,	der	skal	til	for	at	gøre	årsrapporten	mere	relevant!	

3.2.21	Hypotese	9:	Forkastes	
Hypotese:	Key	Audit	Matters	vil	skabe	et	informationsoverload	

Vi	forkaster	hypotesen	om,	Key	Audit	Matters	vil	medføre	informationsoverload,	da	det	er	relevante	og	

validerende	oplysninger	afgivet	af	revisor.	Dette	kan	bringe	mere	troværdighed	til	regnskabet,	da	revi-

sor	afgiver	en	erklæring	med	høj	grad	af	sikkerhed	og	igennem	revisionen	opretholder	deres	rolle	som	

offentlighedens	tillidsrepræsentant.	
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Der	vil	ligeledes	være	afledte	positive	effekter	af	Key	Audit	Matters	i	form	af,	at	ledelsen	vil	give	yder-

ligere	oplysninger	 til	 regnskabsbrugerne	 for	 at	undgå,	 at	 revisor	giver	originaloplysninger	om	regn-

skabet.	For	at	sikre	at	der	ikke	kommer	informationsoverload,	er	det	vigtigt,	at	revisor	ikke	blot	gengi-

ver	ledelsens	information.	Derfor	er	det	altafgørende,	at	revisor	laver	en	virksomhedsspecifik	beskri-

velse	af	 forholdet	for	at	undgå	informationsoverload.	De	centrale	forhold	vil	dermed	give	regnskabs-

brugerne	indblik	i,	hvordan	revisor	har	verificeret	de	mest	betydelige	oplysninger	i	regnskabet.	Vi	an-

ser,	 at	Key	Audit	Matters	beskrevet	på	 rette	vis	 vil	 give	 relevant	 information	 til	 regnskabsbrugeren.	

Det	er	de	mere	generelle	og	generiske	elementer	i	regnskabet,	som	skaber	informationsoverload,	hvil-

ket	er	et	projekt	for	IASB	at	sørge	for	at	reducere.	

3.2.22	Delkonklusion:	Vil	ISA	701	medføre	informationsoverload	
Med	resultaterne	fra	hypotese	9	laves	en	delkonklusion,	der	vil	besvare	analyseunderspørgsmål	4:	Vil	

ISA	701	medføre	et	informationsoverload?	

Der	er	bekymring	for,	at	ISA	701	vil	medføre	et	informationsoverload,	hvis	det	blot	bliver	en	gentagel-

se	af,	hvad	ledelsen	allerede	har	skrevet	i	regnskabet.	Vi	vurderer	imidlertid,	at	Key	Audit	Matters	vil	

bidrage	med	en	mere	objektiv	vurdering	af	de	forhold,	der	er	omtalt	af	ledelsen.	Key	Audit	Matters	er	

ikke	en	gentagelse	af	ledelsens	oplysninger,	men	en	beskrivelse	af	hvordan	revisor	behandlede	forhol-

dene	under	revisionen.	Ydermere	kan	Key	Audit	Matters	skabe	værdi,	fordi	den	dialog	revisor	har	med	

ledelsen	kan	medføre,	at	ledelsen	får	oplyst	om	alle	betydelige	forhold	i	regnskabet.	

Dermed	vil	 vi	 konkludere,	 at	Key	Audit	Matters	 ikke	 vil	medføre	 et	 informationsoverload,	 da	det	 er	

relevante	og	validerende	oplysninger	afgivet	fra	revisor.	Grundet	den	øgede	dialog	med	ledelsen	kan	

det	ligeledes	bevirke	at	alle	relevante	oplysninger	bliver	givet.	

Kapitel	4	Analyse	af	effekten	på	brugernes	nytteværdi	afledt	af	ISA	701	

4.1	Vurdering	af	effekten	af	ISA	701 
Efter	at	have	besvaret	analyseunderspørgsmålene	ved	hjælp	af	de	ni	opstillede	hypoteser,	vil	konklu-

sionerne	nu	benyttes	til	at	vurdere,	hvordan	regnskabsbrugernes	tillid	til	revisor	vil	blive	påvirket	og	

endeligt,	hvordan	Key	Audit	Matters	vil	påvirke	brugernes	nytteværdi.	I	vurderingen	vil	vi	forsøge	at	

udlede,	om	elementerne	i	sig	selv	og	som	helhed	medfører	en	øget	nytteværdi	for	regnskabsbrugerne.	

Til	brug	for	vurderingen	er	der	opstillet	et	simpelt	overblik	over	hypoteserne,	der	viser	argumenterne	

for	 og	 imod,	 at	 de	 respektive	hypoteser	 kan	bekræftes	 eller	 forkastes.	Desuden	 er	 konklusionen	 for	

den	pågældende	hypotese	 samt	 hvilken	betydning,	 det	 vil	 have	 for	 brugerne	 tilføjet	 i	 nedenstående	

overblik.	Såfremt	det	vurderes,	at	udfaldet	af	en	given	hypotese	ikke	vil	ændre	noget	for	brugeren,	in-
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dikerer	det	en	negativ	effekt	på	samfundsniveau,	idet	der	i	så	fald	benyttes	unødige	ressourcer,	uden	

at	der	skabes	en	reel	forøgelse	af	regnskabsbrugerens	nytteværdi.	

Hypotese Argument	for Argument	imod Bekræftet/	
forkastet 

Betydning	
for	bruger 

1)	Rolle-	og	ansvarsforde-
lingen	mellem	ledelse	og	
revisor	ændrer	sig	som	
følge	af	ISA	701 

Revisor	bliver	i	stør-
re	grad	den	opfor-
drende	part	overfor	
ledelsen 

Revisor	har	dialog	med	
ledelsen	om	alle	forhold,	
og	derfor	vil	revisor	have	
det	samme	ansvar 

Hypotese	
bekræftes 

Øget	nytte-
værdi 

2)	Indførelsen	af	Key	Au-
dit	Matters	vil	medføre	en	
ændring	i	revisors	adfærd	
og	medføre,	at	revisor	vil	
udføre	mere	dybdegående	
handlinger	i	forbindelse	
med	revisionen 

Praksis:	Adfærds-
ændring	hos	reviso-
rerne.	De	udvidede	
oplysningskrav	vil	
medføre,	at	reviso-
rerne	udfører	yder-
ligere	handlinger 

Teoretisk:	ISA	701	stiller	
ikke	krav	til	at	revisor	
udfører	flere	handlinger	 

Hypotese	
bekræftes 

Øget	nytte-
værdi 

3)	Revisionshonoraret	vil	
stige	med	indførelsen	af	
Key	Audit	Matters 

Revisors	arbejds-
byrde	øges	for	de	
omkostningstunge	
medarbejdere 

Revisor	skal	i	teorien	ikke	
udføre	flere	handlinger 

Hypotese	
bekræftes 

Ingen	æn-
dring 

4)	Key	Audit	Matters	vil	
skabe	forvirring	om	revi-
sors	konklusionen	om	
regnskabet 

Regnskabsbruger	
læser	ikke	konklusi-
onen	og	Key	Audit	
Matters	som	to	sær-
skilte	afsnit 

Den	tiltænkte	bruger	kan	
skelne	afsnittene,	og	får	
størst	nytte	af,	at	KAM	har	
den	centrale	plads	lige	
efter	konklusionen 

Hypotese	
forkastet 

Øget	nytte-
værdi	 

5)	Nytteværdien	af	Key	
Audit	Matters	vil	fremmes	
mest,	såfremt	der	skrives	
virksomhedsspecifikke	
formuleringer 

Virksomheds-
specifikke	formule-
ringer	giver	det	bed-
ste	indblik	i	regn-
skabet	og	revisors	
handlinger 

Standardformuleringer	
kan	være	lettere	at	læse,	
da	det	kan	sammenlignes	
med	andre	regnskaber 

Hypotese	
bekræftes 

Øget	nytte-
værdi 

6)	Key	Audit	Matters	be-
skriver	ikke	revisors	brug	
af	væsentlighedsbegrebet 

Det	kan	medføre	
negative	konsekven-
ser	for	revisionsfaget 

Det	vil	give	regnskabs-
bruger	større	indsigt	i	
revisors	arbejde	og	mind-
ske	forventningskløften 

Hypotese	
bekræftes 

Ingen	æn-
dring	 

7)	ISA	701	giver	en	til-
strækkelig	god	vejledning	
til,	at	revisorerne	kan	ud-
vælge	og	bekrive	Key	Au-
dit	Matters	på	samme	
grundlag 

Vejledningen	er	til-
strækkelig	til,	at	
revisor	ud	fra	sin	
faglige	vurdering	
kan	fastsætte	Key	
Audit	Matters	på	
samme	grundlag 

Vejledningen	giver	revi-
sor	for	stor	grad	af	fleksi-
bilitet	til	at	fastsætte	og	
beskrive	Key	Audit	Mat-
ters.	Skaber	risiko	for,	at	
det	ikke	bliver	gjort	ens-
artet	 

Hypotese	
forkastet 

Situations-
afhængigt,	
kan	ikke	
definitivt	
udledes 

8)	Muligheden	for	udela-
delse	af	Key	Audit	Matters	
kan	skabe	grundlag	for	en	
gråzone? 

Revisor	kan	undlade	
oplysning	af	et	cen-
tralt	forhold	ud	fra	
ISA	701,	afsnit	14b 

Revisorerne	skal	stå	til	
ansvar	overfor	interne	og	
eksterne	kvalitetskontrol-
lanter 

Hypotese	
forkastes	
delvist	 

Ingen	æn-
dring	 
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9)	Key	Audit	Matters	vil	
skabe	et	informations-
overload 

Revisor	vil	gengive	
hvad	ledelsen	alle-
rede	har	skrevet 

Relevante	og	validerende	
oplysninger	fra	revisor	
om	revisionsprocessen 

Hypotese	
forkastet 

Øget	nytte-
værdi 

[Figur	14:	Egen	tilvirkning,	oversigt	over	hypoteser	samt	resultat	af	analyse]	

Ud	fra	vores	analyse	af	hypoteserne	kan	det	udledes,	at	Key	Audit	Matters	vil	have	følgende	indflydelse	

på	regnskabsbrugernes	nytteværdi,	herunder	påvirkning	af	tilliden	til	revisor:	

Det	giver	regnskabsbrugerne	bedre	mulighed	for	at	forstå	årsrapporten,	når	de	får	indsigt	i	revisorer-

nes	overvejelser	i	forhold	til	risikovurdering	og	de	revisionshandlinger,	som	er	blevet	udført.	Den	øge-

de	nytteværdi	 for	regnskabsbrugerne	skal	 især	ses	 i	 relation	 til,	at	Key	Audit	Matters	udfærdiges	på	

baggrund	 af	 relevante,	 virksomhedsspecifikke	 oplysninger.	 Oplysninger	 som	 vil	 være	med	 til	 at	 un-

derbygge	og/eller	forstærke	det	retvisende	billede	af	virksomhedens	økonomiske	situation.	

For	at	kunne	efterleve	det	nye	krav	om	en	virksomhedsspecifik	beskrivelse	af	Key	Audit	Matters,	vil	

revisorerne	med	overvejende	sandsynlighed	ændre	og/eller	 tilpasse	deres	adfærd	 i	 forbindelse	med	

revisionsarbejdet.	 Forventningen	 til	 en	 sådan	modificering	 af	 revisors	 adfærd	 	skal	 ses	 i	 relation	 til	

revisors	interesse	i	at	sikre,	at	de	handlinger,	der	er	dokumenteret	i	Key	Audit	Matters,	er	i	fuldstæn-

dig	 overensstemmelse	med	den	 faktiske	 revisionsproces.	 I	 langt	 overvejende	 grad	 vil	 revisor	 kunne	

redegøre	for	de	mest	betydelige	forhold	ved	blot	at	kortlægge	de	normale	handlinger,	som	er	foretaget	

i	 forbindelse	med	 revisionsprocessen,	 i	 hvilket	 tilfælde	 revisionsarbejdet	 ikke	vil	 påvirkes	 af	de	nye	

krav.	Imidlertid	kan	man	forestille	sig,	at	revisor	vil	se	sig	nødsaget	til	at	tilpasse	arbejdsgangen,	for	at	

sikre	en	fuldstændig	overensstemmelse	mellem	de	faktiske	og	dokumenterede	handlinger.	Her	er	det	

tænkeligt,	at	revisorerne	i	højere	grad	vil	gøre	brug	af	deres	professionelle	dømmekraft	til	at	udarbej-

de	egne	skøn	og	udfordre	 ledelsen	på	deres	vurderinger.	Desuden	vil	 revisor	 i	højere	grad	opfordre	

ledelsen	 til	at	afgive	mere	 fyldestgørende	oplysninger	 i	årsrapporten.	Herved	kan	revisorerne	doku-

mentere	revisionen	af	de	centrale	forhold	uden	at	skulle	afgive	originaloplysninger.	

Når	revisorerne,	jævnfør	den	nye	standard,	beskriver	den	udførte	revision	i	revisionspåtegningen,	vil	

det	give	 regnskabsbrugerne	en	bedre	 indsigt	 i	 revisors	vurderingsgrundlag,	hvilket	kan	påvirke	 tilli-

den	til	revisorernes	vurdering	af	regnskabet	som	en	repræsentation	af	det	retvisende	billede.	Antages	

det,	 at	 den	 nye	 standard	 vil	 forstærke	 regnskabsbrugernes	 opfattelse	 af	 regnskabets	 validitet,	 og	 at	

tilliden	 til	 regnskabets	 indhold	 således	 forøges,	 vil	 det	 have	 stor	 betydning	 for	 regnskabsbrugernes	

nytteværdi,	da	årsrapporten	i	så	fald	i	højere	grad	kan	benyttes	som	vurderings-	og	beslutningsgrund-

lag.	

Der	er	imidlertid	også	elementer	i	den	nye	standard,	som	kan	hæmme	og/eller	modvirke	den	positive	

effekt.	 ISA	 701	 stiller	 eksempelvis	 ikke	 krav	 til,	 at	 der	 gives	 fuld	 indsigt	 i	 de	 forhold,	 som	 ligger	 til	
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grund	for	den	risikovurdering,	som	finder	sted	i	revisionens	planlægningsfase.	Da	grundlaget	for	fast-

sættelsen	af	væsentlighedsniveauet	således	ikke	fremlægges	i	påtegningen,	vil	regnskabsbrugerne,	på	

trods	af	den	øgede	information	om	Key	Audit	Matters,	have	vanskeligt	ved	at	vurdere	den	faktiske	va-

liditet	af	regnskabet.	Da	væsentlighedsniveauet	danner	grundlaget	for	en	stor	del	af	risikovurderings-

processen,	 kan	 indsigt	 i	 denne	 del	 give	 regnskabsbrugerne	 mulighed	 for	 i	 højere	 grad	 at	 vurdere,	

hvordan	revisor	er	nået	frem	til	sin	vurdering	af	høj	grad	af	sikkerhed.	

Derudover	er	det	relevant	for	effekten	af	ISA	701,	at	standarden	bliver	forstået	ensartet,	således	at	Key	

Audit	Matters	bliver	udvalgt	på	 samme	grundlag.	 ISA	701	giver	 fleksibilitet	 til	 fastsættelse	 af	 hvilke	

forhold,	der	er	Key	Audit	Matters,	samt	hvordan	de	skal	beskrives.	Værdien	af	ISA	701	kan	mindskes,	

såfremt	der	ikke	er	konsistens	omkring,	hvordan	dette	bliver	behandlet.	

Alle	disse	ovenstående	 forhold	 skal	 i	 sidste	 ende	opvejes	 af	den	ekstra	omkostning,	det	 vil	 blive	 for	

virksomheden,	at	få	revisorerne	til	at	udarbejde	Key	Audit	Matters.	Der	er	med	andre	ord	tale	om	en	

samfundsmæssig	cost-benefit	vurdering,	da	den	forventede	effekt	af	den	nye	standard	vil	manifestere	

sig	 ved	 en	 øget	 nytteværdi	 for	 regnskabsbrugerne,	 dvs.	 potentielle	 aktionærer,	 forretningspartnere,	

kreditinstitutter	m.v.	I	modsætning	hertil,	vil	den	afledte	omkostning	ved	den	nye	standard	ende	hos	

virksomheden,	dvs.	aktionærerne.	I	sidste	ende	er	det	således,	som	med	enhver	anden	form	for	lovgiv-

ning	et	spørgsmål	om,	hvorvidt	den	aggregerede	samfundsmæssige	nytteværdi	kan	retfærdiggøre	at	

specifikke	 interessenter	 –	 i	 dette	 tilfælde	 virksomhederne	 –	 underlægges	 ny	 regulering,	 og	 dermed	

pålægges	en	yderligere	omkostning.	

Det	 er	her	vores	vurdering,	 at	omkostningerne	ved	Key	Audit	Matters	opvejes	af	de	afledte	positive	

effekter	ved	indførsel	af	ISA	701.	En	implementering	af	standarden	kan	således	retfærdiggøres,	da	den	

positive	effekt	ved	at	sikre	større	indsigt	i	revisionsprocessen	og	forbedre	ledelsens	oplysninger	i	års-

rapporten	må	formodes	at	overstige	den	modsvarende	omkostning	for	virksomhederne.	

Kapitel	5	Konklusion	og	perspektivering	

5.1	Konklusion	
Formålet	med	denne	afhandling	er	at	undersøge,	om	regnskabsbrugernes	nytteværdi	af	årsrapporten	

og	revisorpåtegningen	øges	ved	indførelse	af	ISA	701.	Grundlaget	for	dette	er,	at	ISA	701	har	til	formål,	

at	give	regnskabsbrugerne	flere	relevante	oplysninger	om	revisors	handlinger	ved	udførelse	af	revisi-

onen.	Det	er	derfor	interessant	at	undersøge,	om	IAASB	har	formået	dette	med	standarden,	samt	om	

regnskabsbrugernes	nytteværdi	øges	som	et	resultat	heraf.	
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For	at	komme	frem	til	en	konklusion,	har	vi	gennemgået	lovgivning	og	revisionsteori	relateret	til	em-

net.	Revisionsteorien	omhandler	især	revisors	risikovurdering,	praksis	vedrørende	rapportering	samt	

revisors	rolle	og	ansvar	under	en	revision.	Derudover	er	ISA	701	samt	grundlaget	for	udarbejdelse	af	

standarden	gennemgået	til	brug	for	analyse	af	dennes	effekt.	Vi	har	foretaget	interviews	med	relevante	

interessenter	til	ISA	701	samt	analyseret	18	comment	letters	for	at	nå	frem	til	vores	konklusion.	

ISA	701	pålægger	 revisor	 at	 tilføje	 et	 afsnit	 i	 revisionspåtegningen,	 hvor	der	 skal	 kommunikeres	de	

mest	centrale	forhold	ved	revisionen	for	den	aktuelle	periode.	Key	Audit	Matters	udvælges	ud	fra	de	

forhold,	der	har	krævet	betydelig	revisoropmærksomhed.	Disse	forhold	skal	drøftes	med	den	øverste	

ledelse,	og	af	disse	forhold	udvælges	dem,	der	var	mest	betydelige.	Dette	fastsættes	ud	fra	betydelig-

heden	af	forholdene	relativt	til	hinanden.	Key	Audit	Matters	beskrives	efter	konklusionen.	Denne	cen-

trale	placering	er	valgt	for,	at	regnskabsbrugernes	opmærksomhed	bliver	henledt	herpå.	

I	 forbindelse	med	vores	analyse	er	vi	kommet	 frem	 til,	 at	 ISA	701	kan	 risikere	at	 sløre	 rolle-	og	an-

svarsfordelingen	mellem	revisor	og	ledelse.	Revisor	vil	blive	påkrævet	at	fremlægge	originalinformati-

on,	såfremt	det	vedrører	de	centrale	 forhold	og	 ikke	allerede	fremgår	af	årsrapporten.	Dette	kan	ek-

sempelvis	blive	tilfældet,	hvis	revisor	anser	det	for	nødvendigt	at	fremlægge	oplysninger,	som		ledel-

sen	 ikke	ønsker	at	afgive,	da	det	 ikke	er	krævet	af	begrebsrammen.	Denne	uklarhed	kan	opstå,	 fordi	

det	bryder	med	det	fundamentale	princip	om,	at	præsentationen	i	regnskabet	er	ledelsens	ansvar.	Når	

revisor	giver	originalinformation,	kan	revisors	rolle	som	uafhængig	tredjepart	–	 fra	regnskabsbruge-

rens	synspunkt	–	blive	udfordret.	Revisor	vil	dermed	overtage	noget	af	ledelsens	rolle,	hvorfor	funkti-

onsadskillelsen	mellem	ledelsen	og	revisor	vil	blive	sløret.	Vi	konkluderer	dermed,	at	ISA	701	ikke	skal	

kræve,	at	revisor	skal	give	originaloplysninger	i	Key	Audit	Matters,	da	nytteværdien	af	denne	informa-

tion	vil	være	størst	for	regnskabsbrugerne,	såfremt	den	bliver	givet	af	ledelsen.	Således	bør	det	i	stedet	

være	oplysningskravet	til	ledelsen,	der	bliver	ændret,	så	det	sikres,	at	oplysningerne	i	årsrapporten	er	

tilstrækkelige.	Såfremt	revisor	under	revisionen	har	fundet	originalinformation,	der	skal	oplyses	i	Key	

Audit	Matters,	bør	begrebsrammen	påkræve,	at	ledelsen	skal	oplyse	herom,	hvis	forholdet	ikke	kate-

goriseres	som	et	særligt	følsomt	forhold	efter	ISA	701,	afsnit	14b.	

Vi	kan	imidlertid	konkludere,	at	funktionsadskillelsen	mellem	revisor	og	ledelse	ikke	bliver	sløret	ved,	

at	 revisor	 skal	give	uddybende	 informationer,	dvs.	 informationer	 som	blot	uddyber	eksisterende	 in-

formation	i	årsrapporten.	Det	vil	dog	ændre	revisors	ansvar,	fordi	revisor	skal	dokumentere	sin	revisi-

onsproces	samt	revisionsmæssige	vurderinger	i	revisionspåtegningen.	Revisor	vil	således	i	større	grad	

blive	en	mere	opfordrende	part	overfor	ledelsen,	hvilket	vil	øge	dialogen	mellem	ledelsen	og	revisor.	

Med	baggrund	heri	kan	det	konkluderes,	at	den	øgede	dialog	kan	gøre	regnskabets	indhold	mere	retvi-

sende	og	dermed	øge	nytteværdien	for	regnskabsbrugerne.	Dette	kan	resultere	i	en	adfærdsændring,	
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hvor	 revisorerne	 i	højere	grad	vil	udføre	mere	dybdegående	handlinger.	 Forventningen	 til	 sådan	en	

modificering	af	revisors	adfærd	skal	ses	i	relation	til	revisors	interesse	i	at	sikre	at	de	handlinger,	der	

er	beskrevet	i	afsnittet	er	i	fuldstændig	overensstemmelse	med	den	faktiske	revisionsproces.	Her	vil	vi	

igen	understrege,	at	dette	ikke	udspringer	af	en	holdning	til,	at	revisor	i	dag	ikke	udfører	tilstrækkelige	

handlinger.	 Men	 vi	 kan	 konkludere,	 ud	 fra	 vores	 analyse,	 at	 revisor	 vil	 udføre	 mere	 dybdegående	

handlinger	 i	 form	 af	 i	 højere	 grad	 at	 udfordre	 ledelsen	 på	 deres	 skøn	 samt	 ved	 øget	 sparring	med	

blandt	andet	specialister,	når	de	skal	beskrive	Key	Audit	Matters.	

Vi	kan	dermed	konkludere,	at	nytteværdien	for	regnskabsbrugeren	vil	øges,	fordi	revisor	ændrer	ad-

færd	i	forhold	til	at	foretage	mere	dybdegående	handlinger	under	revisionen.	Den	afledte	nytteværdi	

forventes	at	betyde,	at	virksomhederne	vil	publicere	bedre	årsrapporter.	Endvidere	vil	regnskabsbru-

gernes	nytteværdi	øges	af	Key	Audit	Matters,	fordi	den	uddybende	beskrivelse	af	revisionsprocessen	

kan	give	regnskabsbrugeren	en	bedre	forståelse	af	revisionsprocessen	og	årsrapporten	som	helhed.	

For	 at	 den	 øgede	 nytteværdi	 til	 regnskabsbrugeren	 kan	 opnås,	 skal	 beskrivelsen	 ikke	 laves	 som	 en	

standardformulering.	Det	er	her	essentielt,	at	revisor	laver	beskrivelser	med	værdiskabende	virksom-

hedsspecifikke	oplysninger.	Dette	kræver	imidlertid,	at	ISA	701	giver	den	rette	vejledning	til,	at	revi-

sor	kan	udarbejde	afsnittet	på	et	brugervenligt	niveau.	

I	forhold	til	den	rette	vejledning	i	ISA	701,	fandt	vi	i	analysen,	at	det	er	nødvendigt,	at	der	i	standarden	

er	fleksibilitet	til,	at	revisor	kan	udvælge	de	mest	betydelige	forhold	samt	udarbejde	virksomhedsspe-

cifikke	formuleringer.	ISA	701	giver	efter	vores	vurdering	den	nødvendige	fleksibilitet,	men	vi	anbefa-

ler,	at	der	bliver	udarbejdet	mere	vejledning	i	form	af	eksempler.	Disse	eksempler	skal	give	mere	bag-

grundsinformation	 til	 forskellige	 scenarier,	 for	 at	 udvælgelsen	 og	 beskrivelse	 gøres	 mere	 ensartet.	

Såfremt	eksemplerne	ikke	bliver	udarbejdet,	kan	det	risikeres,	at	Key	Audit	Matters	ikke	udvælges	på	

samme	grundlag,	samt	at	afsnittet	kommer	til	at	bære	præg	af	standardiserede	tekster,	svært	forståe-

lige	eller	mindre	brugervenlige	virksomhedsspecifikke	tekster.	

Endvidere	er	ensartet	forståelse	af	ISA	701,	afsnit	14b	vigtigt.	Det	kan	være	et	område,	der	kan	skabe	

udfordringer	 for	 revisor,	 når	det	 skal	 bestemmes,	 hvorvidt	 der	 skal	 oplyses	 om	et	 forhold.	 ISA	701,	

afsnit	14b	kan	blive	en	gråzone	i	situationer,	hvor	ledelsen	overbeviser	revisor	om	at	give	begrænsede	

oplysninger.	Der	vil	 altid	kunne	 findes	eksempler	på	 revisorer,	der	har	vægtet	 en	god	klientrelation	

højere	end	de	etiske	standarder	for	erhvervet.	Vi	vurderer,	at	afsnit	14b	er	nødvendig,	for	at	Key	Audit	

Matters	ikke	risikerer	at	skabe	negative	konsekvenser	for	virksomheden	og/eller	offentligheden.	End-

videre	vil	 	afsnit	14b	medføre,	at	revisorerne	kan	undlade	at	skulle	oplyse	unødigt	om	originaloplys-

ninger.	Regnskabsbrugerne	må	derfor	have	tillid	til,	at	revisorerne	lever	op	til	deres	rolle	som	offent-
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lighedens	tillidsrepræsentant,	hvorfor	det	må	forventes,	at	de	ikke	undlader	at	give	dybdegående	op-

lysninger,	 som	 ikke	 kan	 kategoriseres	 som	 særligt	 sensitive.	 Derfor	 bør	 det	 ikke	 påvirke	 brugernes	

tiltro	til	værdien	af	revisionen,	hvorfor	det	ikke	bør	have	en	negativ	effekt	på	nytteværdien	af	ISA	701.	

Vi	 konkluderer	dermed,	 at	 afsnit	14b	kan	 skabe	 risiko	 for	 en	gråzone,	men	 samtidig	 at	det	 som	ud-

gangspunkt	ikke	vil	gøre	det.	Vi	forventer,	at	revisors	etiske	standarder,	de	interne	og	eksterne	kvali-

tetskontrollanter	samt	de	strenge	reguleringskrav	til	revisorerhvervet	vil	medføre,	at	revisor	vil	hand-

le	 korrekt	 efter	 de	 givne	 omstændigheder.	 Samtidig	 fordi	 standarden	 beskriver,	 at	 særligt	 sensitive	

forhold	sjældent	vil	være	tilstede,	hvorfor	der	skal	en	del	til	for	at	opfylde	kravet,	hvilket	gør	det	svæ-

rere	at	misbruge.	

En	yderligere	faktor,	der	kan	påvirke	regnskabsbrugernes	nytteværdi	er,	hvis	ISA	701	kommer	

til	 at	medføre	 et	 informationsoverload.	Bekymringen,	 der	både	 ses	hos	 regnskabsbrugerne	og	 regn-

skabsaflæggerne,	er,	at	Key	Audit	Matters	blot	bliver	en	gentagelse	af,	hvad	ledelsen	allerede	har	skre-

vet	i	regnskabet.	Vi	vurderer	imidlertid,	at	Key	Audit	Matters	vil	bidrage	med	en	mere	objektiv	vurde-

ring	af	de	forhold,	der	er	omtalt	af	 ledelsen.	Key	Audit	Matters	er	ikke	en	gentagelse	af	 ledelsens	op-

lysninger,	men	en	beskrivelse	af	hvordan	revisor	behandlede	forholdene	under	revisionen.	Ydermere	

kan	Key	Audit	Matters	skabe	værdi,	fordi	den	dialog	revisor	har	med	ledelsen	kan	medføre,	at	ledelsen	

får	oplyst	alle	betydelige	forhold	i	regnskabet.	Dermed	vil	vi	konkludere,	at	Key	Audit	Matters	ikke	vil	

medføre	et	 informationsoverload,	da	det	er	 relevante	og	validerende	oplysninger	afgivet	 fra	 revisor.	

Grundet	den	øgede	dialog	med	ledelsen	kan	det	ligeledes	bevirke	at	flere	relevante	oplysninger	bliver	

givet.	Nytteværdien	 vurderes	 øget,	 fordi	 regnskabsbrugerne	 får	 bedre	 indsigt	 i	 revisors	 vurderings-

grundlag,	hvilket	kan	påvirke	 regnskabsbrugerens	 tillid	 til	 revisor.	Dermed	 får	de	 indsigt	 i,	 hvordan	

der	opnås	høj	grad	af	sikkerhed	for	at	årsrapporten	giver	et	retvisende	billede.	Det	vil	betyde,	at	års-

rapporten	i	højere	grad	kan	benyttes	som	vurderings-	og	beslutningsgrundlag.	

Den	øgede	indsigt	i	revisionsprocessen	kan	forøge	regnskabsbrugernes	tillid	til	revisor,	og	den	øgede	

oplysning	 om,	 hvordan	 revisor	 arbejder	 kan	 bevirke,	 at	 forventningskløften	 mindskes.	 Dette	 fordi	

regnskabsbrugernes	 forventninger	 i	 højere	 grad	 bliver	 afstemt	med	 virkeligheden	 i	 forhold	 til	 hvor	

mange	og/eller	hvilke	handlinger,	revisor	udfører.	Det	vil	 imidlertid	 ikke	øge	nytteværdien	for	regn-

skabsbrugerne,	 at	 revisorerne	 ikke	 skal	 oplyse	 om	 udarbejdelse	 og	 brug	 af	 væsentlighedsniveauer	

gennem	revisionen.	Dermed	bliver	der	ikke	givet	fuld	indsigt	i	risikovurderingsprocessen.	Dette	er	et	

vigtigt	element	for,	at	revisorerne	kan	opnå	høj	grad	af	sikkerhed	gennem	en	effektiv	revision,	og	op-

lysning	om	væsentlighedsniveauet	har	derfor	stor	relevans	for	regnskabsbrugerne.	

Alt	i	alt	kan	vi	konkludere,	at	regnskabsbrugernes	nytteværdi	af	årsrapporten	og	revisionspå-

tegningen	øges	med	Key	Audit	Matters.	Dette	begrundes	med,	at	regnskabsbrugerne	får	bedre	mulig-
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hed	for	at	forstå	årsrapporten,	når	de	får	indsigt	i	revisors	overvejelser	i	relation	til	risikovurderingen	

og	de	revisionshandlinger,	 som	er	blevet	udført.	Den	øgede	nytteværdi	skal	 især	ses	 i	 relation	 til,	 at	

Key	Audit	Matters	udfærdiges	på	baggrund	af	relevante,	virksomhedsspecifikke	oplysninger.	Dermed	

får	regnskabsbrugerne	oplysninger,	som	er	med	til	at	underbygge	det	retvisende	billede	af	virksomhe-

dens	økonomiske	situation.	Derudover	konkluderer	vi,	at	fordelene	ved	standarden	vil	opveje	de	eks-

tra	omkostninger.	For	at	opnå	optimal	effekt	af	standarden	vil	vi	imidlertid	anbefale,	at	der	bliver	ind-

ført	krav	om	oplysning	vedrørende	væsentlighedsniveauet,	at	revisorerne	ikke	er	pålagt	at	skulle	afgi-

ve	originaloplysninger,	samt	at	IAASB	laver	en	bedre	vejledning	med	eksempler.	Dette	kan	være	med	

til	at	skabe	konsistens	i	udvælgelsesgrundlaget	samt	beskrivelsen	af	Key	Audit	Matters.	

5.2	Perspektivering	
I	vores	afhandling	overvejer	vi,	hvad	effekten	vil	være	af	en	ny	standard.	En	interessant	perspektive-

ring	til	dette	er,	om	der	overhovedet	er	behov	for	ny	lovgivning,	eller	om	man	snarere	bør	fokusere	på	

at	reducere	reguleringen	i	forhold	til	regnskabsaflæggelse.	

I	 stedet	 for	at	undersøge,	om	 indførelsen	af	 ISA	701	skaber	øget	nytteværdi	 for	 regnskabsbrugerne,	

kunne	det	være	interessant	at	vurdere,	om	man	i	højere	grad	bør	lade	markedskræfterne	bestemme,	

hvor	meget	revisorerne	skal	oplyse.	Et	af	argumenterne	for	markedsløsning	er,	at	markedskræfterne	

er	stærke	nok	til	at	sikre,	at	den	nødvendige	information	bliver	formidlet	 i	regnskabet.	Ud	fra	denne	

logik	er	der	ikke	et	reelt	behov	for	at	implementere	Key	Audit	Matters,	da	markedet	i	så	fald	allerede	

havde	påvirket	 virksomhederne	 til	 at	 oplyse	herom.	Ved	 at	 lade	markedskræfterne	bestemme,	hvor	

meget	der	skal	oplyses,	vil	det	rette	niveau	findes,	da	regnskabsbrugerne	vil	fortælle,	hvilke	oplysnin-

ger	de	ønsker.	Virksomhederne	vil	give	den	information,	for	at	regnskabsbrugerne	vil	investere	i	virk-

somheden	eller	for	at	få	den	nødvendige	kapitalindsprøjtning	fra	kreditinstitutter	m.v.	

Her	vil	udfordringen	vedrørende	honorar	til	revisor	ligeledes	blive	afhjulpet,	da	virksomhederne	ikke	

vil	have	et	problem	med	at	betale	revisor,	så	længe	der	sikres	mest	mulig	troværdighed	om	regnska-

bet.	Markedsløsning	taler	således	for,	at	regulering	ikke	er	nødvendig,	da	regnskabsbrugerne	allerede	

vil	få	den	information	fra	revisor,	som	er	nødvendig	for	deres	beslutningsproces.	Med	nuværende	re-

gulering	vil	revisor	kun	skrive,	hvad	der	er	påkrævet	i	standarderne.	Revisor	holder	sig	derfor	til,	hvad	

der	er	godt	nok,	hvilket	betyder	at	alle	ændringer	i	påtegningen	skal	skabes	via	lovgivning.	Dette	bety-

der,	 at	det	er	nødvendigt	at	 lave	nye	 revisionsstandarder,	når	efterspørgslen	 fra	 regnskabsbrugerne	

ændres.	For	eksempel	som	det	er	set	de	senere	år,	hvor	efterspørgslen	til	mere	information	fra	reviso-

rerne	er	steget	grundet	 forøgelse	 i	kompleksiteten	af	regnskaberne.	Med	markedsløsning	vil	revisio-

nen	 blive	 udviklet	med	 tiden,	 så	 den	 hele	 tiden	 lever	 op	 til	 offentlighedens	 forventninger.	 Dette	 vil	
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virksomhederne	 ligeledes	være	villige	 til	 at	betale	 for,	 for	 at	 sikre	at	 investorerne	har	 tiltro	 til	 virk-

somheden,	og	dermed	vil	investere	i	denne.	

Argumenter	 for	 lovgivning	 kan	 imidlertid	 være,	 at	markedet	 for	 regnskabsinformation	 ikke	 er	 fuld-

kommen	 efficient.	Der	 argumenteres	 således	 for	 en	markedsfejl,	 som	medfører	 nødvendigheden	 for	

lovgivning.	Dermed	kan	der	også	være	risiko	for,	at	der	ikke	bliver	givet	tilstrækkelig	information,	hvis	

der	ikke	er	et	regelsæt	for,	hvor	meget	der	som	minimum	skal	oplyses	om.	

Dette	vil	være	en	interessant	perspektivering	til	vores	speciale	for	at	belyse,	hvorvidt	det	er	den	rette	

løsning	at	lave	nye	standarder,	eller	om	der	hellere	skulle	løsnes	op	for	de	regulatoriske	krav	og	i	ste-

det	give	markedet	større	mulighed	for	selv	at	tilpasses	til	det	rette	niveau.	
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Bilag	1	–	ISA	701	Kommunikation	af	centrale	forhold	ved	revisionen	i	den	uafhængige	revisors	erklæring	
INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 701 

COMMUNICATING KEY AUDIT MATTERS IN THE 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

 INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 701 
KOMMUNIKATION AF CENTRALE FORHOLD VED RE-

VISIONEN I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

(Effective for audits of financial statements for periods ending on or 
after December 15, 2016) 

 (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter den 
15. december 2016 eller senere). 

CONTENTS  INDHOLDSFORTEGNELSE 

Paragraph  Afsnit 

Introduction  Indledning 

Scope of this ISA  ............................................................................ 1−5  Omfanget af denne ISA  ................................................................... 1−5 

Effective Date  ....................................................................................... 6  Ikrafttrædelsesdato........................................................................... 6 

Objectives ............................................................................................. 7  Mål ........................................................................................................ 7 

Definition  ............................................................................................. 8  Definition  ............................................................................................. 8 

Requirements  Krav 

Determining Key Audit Matters ...................................................... 9–10   Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen ............................. 9–10  

Communicating Key Audit Matters ............................................. 11−16  Kommunikation af centrale forhold ved revisionen ..................... 11−16 

Communication with Those Charged with Governance ..................... 17  Kommunikation med den øverste ledelse ........................................... 17 

Documentation  ................................................................................... 18  Dokumentation  ................................................................................... 18 

Application and Other Explanatory Material  Vejledning og andet forklarende materiale 

Scope of this ISA ........................................................................ A1−A8  Omfanget af denne ISA ............................................................... A1−A8 

Determining Key Audit Matters ................................................ A9−A30  Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen ....................... A9−A30 

Communicating Key Audit Matters ........................................ A31−A59  Kommunikation af centrale forhold ved revisionen ................ A31−A59 
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Communication with Those Charged with Governance ......... A60–A63   Kommunikation med den øverste ledelse ............................... A60–A63  

Documentation ................................................................................. A64  Dokumentation ................................................................................. A64 

   

International Standard on Auditing (ISA) 701, Communicating Key 
Audit Matters in the Independent Auditor’s Report, should be read in 
conjunction with ISA 200, Overall Objectives of the Independent 
Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with Internatio-
nal Standards on Auditing. 

 ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uaf-
hængige revisors erklæring, bør læses i sammenhæng med ISA 200, 
Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemfø-
relse i overensstemmelse med internationale standarder om revision. 

Introduction  Indledning 
Scope of this ISA  Omfanget af denne ISA 

1 This International Standard on Auditing (ISA) deals with  the 
auditor’s responsibility to communicate key audit matters in 
the auditor’s report. It is intended to address both the auditor’s 
judgment as to what to communicate in the auditor’s report and 
the form and content of such communication. 

 1.  Denne internationale standard om revision (ISA) omhandler revi-
sors ansvar for at kommunikere centrale forhold ved revisionen i 
erklæringen. Den har til hensigt at behandle både revisors vurde-
ring af, hvad der skal kommunikeres i erklæringen, samt formen 
og indholdet af en sådan kommunikation. 

2.  The purpose of communicating key audit matters is to enhance 
the communicative value of the auditor’s report by providing 
greater transparency about the audit that was performed. Com-
municating key audit matters provides additional information 
to intended users of the financial statements (“intended users”) 
to assist them in understanding those matters that, in the audi-
tor’s professional judgment, were of most significance in the 
audit of the financial statements of the current period. Commu-
nicating key audit matters may also assist intended users in un-
derstanding the entity and areas of significant management 
judgment in the audited financial statements. (Ref: Para. A1–
A4) 

 2. Formålet med at kommunikere centrale forhold ved revisionen er 
at øge kommunikationsværdien af revisors erklæring ved at ska-
be større gennemsigtighed af den udførte revision. Kommunika-
tion af centrale forhold ved revisionen giver yderligere informa-
tion til tiltænkte brugere af regnskabet (”tiltænkte brugere”) og 
kan hjælpe dem til at forstå de forhold, som efter revisors faglige 
vurdering har været de mest betydelige ved revisionen af regn-
skabet for den aktuelle periode. Kommunikation af centrale for-
hold ved revisionen kan også hjælpe tiltænkte brugere med at 
forstå virksomheden og områder i det reviderede regnskab med 
betydelig ledelsesvurdering (jf. afsnit A1-A4). 

3. The communication of key audit matters in the auditor’s report 
may also provide intended users a basis to further engage with 

 3. Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i revisors er-
klæring kan også give tiltænkte brugere et grundlag for at invol-
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management and those charged with governance about certain 
matters relating to the entity, the audited financial statements, 
or the audit that was performed. 

vere sig yderligere med den daglige og den øverste ledelse ved-
rørende visse forhold, der knytter sig til virksomheden, det revi-
derede regnskab eller den udførte revision. 

4. Communicating key audit matters in the auditor’s report is in 
the context of the auditor having formed an opinion on the fi-
nancial statements as a whole. Communicating key audit mat-
ters in the auditor’s report is not: 

 4. Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i revisors er-
klæring sker i sammenhæng med, at revisor har udformet en 
konklusion om regnskabet som helhed. Kommunikation af cen-
trale forhold ved revisionen i erklæringen er ikke: 

(a) A substitute for disclosures in the financial statements 
that the applicable financial reporting framework requires 
management to make, or that are otherwise necessary to 
achieve fair presentation;  

 (a) en erstatning for oplysninger i regnskabet, som ledelsen 
skal give ifølge den relevante regnskabsmæssige begrebs-
ramme, eller som på anden vis er nødvendige for at opnå et 
retvisende billede,  

(b) A substitute for the auditor expressing a modified opinion 
when required by the circumstances of a specific audit 
engagement in accordance with ISA 705 (Revised);3  

 (b) en erstatning for, at revisor udtrykker en konklusion med 
modifikationer, når omstændighederne ved en specifik re-
visionsopgave kræver dette ifølge ISA 705 (ajourført)(1)

, 

(c) A substitute for reporting in accordance with ISA 570 (Re-
vised)4 when a material uncertainty exists relating to 
events or conditions that may cast significant doubt on an 
entity’s ability to continue as a going concern; or 

 (c) en erstatning for at rapportere i overensstemmelse med ISA 
570 (ajourført)(2), når der er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der vil kunne rejse betyde-
lig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, el-
ler 

(c) A separate opinion on individual matters. (Ref: Para.  (d) en særskilt konklusion om enkeltstående forhold (jf. af-

																																								 																					

 

3  ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Inde-
pendent Auditor’s Report   

 1 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den 
uafhængige revisors erklæring. 

 

4  ISA 570 (Revised), Going Concern, paragraphs 22–23  2 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern), afsnit 22-
23. 
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A5–A8) snit A5-A8). 

5.  This ISA applies to audits of complete sets of general purpose 
financial statements of listed entities and circumstances when 
the auditor otherwise decides to communicate key audit matters 
in the auditor’s report. This ISA also applies when the auditor 
is required by law or regulation to communicate key audit mat-
ters in the auditor’s report.5 However, ISA 705 (Revised) pro-
hibits the auditor from communicating key audit matters when 
the auditor disclaims an opinion on the financial statements, 
unless such reporting is required by law or regulation.6 

 5.  Denne ISA gælder for revisioner af børsnoterede virksomheders 
fuldstændige regnskaber med generelt formål og i situationer, 
hvor revisor af anden årsag beslutter at kommunikere centrale 
forhold ved revisionen i erklæringen. Denne ISA gælder også, 
når revisor ved lov eller øvrig regulering er pålagt at kommuni-
kere centrale forhold ved revisionen i revisors erklæring(3). Dog 
forbyder ISA 705 (ajourført) revisor at kommunikere centrale 
forhold ved revisionen, når revisor udtrykker en manglende kon-
klusion om regnskabet, medmindre en sådan rapportering er 
krævet i henhold til lov eller øvrig regulering(4). 

Effective Date  Ikrafttrædelsesdato 

6. This ISA is effective for audits of financial statements for periods 
ending on or after December 15, 2016. 

 6. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der 
slutter den 15. december 2016 eller senere. 

Objectives  Mål 

7. The objectives of the auditor are to determine key audit matters 
and, having formed an opinion on the financial statements, 
communicate those matters by describing them in the auditor’s 
report.   

 7. Revisors mål er at fastlægge centrale forhold ved revisionen og 
efter at have udformet en konklusion om regnskabet at kommu-
nikere disse forhold ved at beskrive dem i revisors erklæring.  

Definition  Definition 

																																								 																					

 

3 ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on Fi-
nancial Statements, paragraphs 30–31   

 3 ISA 700 (ajourført), Udforming af en konklusion og afgivel-
se af erklæring om et regnskab, afsnit 30-31. 

4  ISA 705 (Revised), paragraph 29  4 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den 
uafhængige revisors erklæring, afsnit 29. 
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8. For purposes of the ISAs, the following term has the meaning 
attributed below: 

 8.  I ISA forstås ved: 

 Key audit matters—Those matters that, in the auditor’s profes-
sional judgment, were of most significance in the audit of the 
financial statements of the current period. Key audit matters are 
selected from matters communicated with those charged with 
governance. 

  centrale forhold ved revisionen - de forhold, der efter revisors fagli-
ge vurdering var mest betydelige ved revisionen af regnskabet for 
den aktuelle periode. Centrale forhold ved revisionen vælges 
blandt forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse. 

Requirements  Krav 

Determining Key Audit Matters   Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen  

9. The auditor shall determine, from the matters communicated 
with those charged with governance, those matters that requi-
red significant auditor attention in performing the audit. In ma-
king this determination, the auditor shall take into account the 
following: (Ref: Para. A9–A18) 

 9. Revisor skal blandt de forhold, der er kommunikeret til den øver-
ste ledelse, fastlægge de forhold, der krævede betydelig opmærk-
somhed fra revisors side ved udførelsen af revisionen. Ved denne 
fastlæggelse skal revisor tage hensyn til følgende (jf. afsnit A9-
A18): 
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(a) Areas of higher assessed risk of material misstatement, or 
significant risks identified in accordance with ISA 315 
(Revised).7 (Ref: Para. A19–A22) 

 (a)  områder med højere vurderet risiko for væsentlig fejlin-
formation eller betydelige risici identificeret i overens-
stemmelse med ISA 315 (ajourført)(5) (jf. afsnit A19-A22) 

(b) Significant auditor judgments relating to areas in the fi-
nancial statements that involved significant management 
judgment, including accounting estimates that have been 
identified as having high estimation uncertainty. (Ref: 
Para. A23–A24) 

 (b)  betydelige vurderinger fra revisors side vedrørende områ-
der i regnskabet, der har involveret betydelig ledelsesvur-
dering, herunder regnskabsmæssige skøn, der er identifice-
ret som værende forbundet med stor skønsmæssig usikker-
hed (jf. afsnit A23-A24) 

(c) The effect on the audit of significant events or transactions 
that occurred during the period. (Ref: Para. A25–A26) 

 (c)  indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder el-
ler transaktioner, der har fundet sted i perioden (jf. afsnit 
A25-A26). 

10.  The auditor shall determine which of the matters determined in 
accordance with paragraph 9 were of most significance in the 
audit of the financial statements of the current period and there-
fore are the key audit matters. (Ref: Para. A9–A11, A27–A30) 

 10. Revisor skal afgøre, hvilke af de forhold, der er fastlagt i over-
ensstemmelse med afsnit 9, der var mest betydelige ved revisio-
nen af regnskabet for den aktuelle periode, og som derfor er de 
centrale forhold ved revisionen (jf. afsnit A9-A11, A27-A30). 

Communicating Key Audit Matters   Kommunikation af centrale forhold ved revisionen  

11. The auditor shall describe each key audit matter, using an app-
ropriate subheading, in a separate section of the auditor’s report 
under the heading “Key Audit Matters,” unless the circumstan-
ces in paragraphs 14 or 15 apply. The introductory language in 
this section of the auditor’s report shall state that:  

 11. Revisor skal beskrive hvert af de centrale forhold ved revisionen 
ved brug af en passende underoverskrift i et særskilt afsnit i revi-
sors erklæring med overskriften “Centrale forhold ved revisio-
nen”, medmindre omstændighederne i afsnit 14 eller 15 er til ste-
de. I indledningen til dette afsnit af erklæringen skal anføres, at:  

(a) Key audit matters are those matters that, in the auditor’s 
professional judgment, were of most significance in the 
audit of the financial statements [of the current period]; 

 (a ) centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter revisors     

       faglige vurdering var mest betydelige ved revisionen af  

																																								 																					

5 ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of 
Material Misstatement through Understanding the Entity and Its 
Environment 

 5 ISA 315 (ajourført), Identifikation og vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden 
og dens omgivelser.  
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and        regnskabet [for den aktuelle periode] og 

(b) These matters were addressed in the context of the audit of 
the financial statements as a whole, and in forming the audi-
tor’s opinion thereon, and the auditor does not provide a se-
parate opinion on these matters. (Ref: Para. A31–A33) 

 (b)  disse forhold blev behandlet som en del af revisionen af regn-
skabet som helhed og ved udformningen af revisors konklusi-
on derpå, og at revisor ikke afgiver nogen særskilt konklusion 
om disse forhold (jf. afsnit A31-A33). 

Key Audit Matters Not a Substitute for Expressing a Modified Opi-
nion 

 Centrale forhold ved revisionen er ikke en erstatning for at udtrykke 
en konklusion med modifikationer 

12. The auditor shall not communicate a matter in the Key Audit 
Matters section of the auditor’s report when the auditor would 
be required to modify the opinion in accordance with ISA 705 
(Revised) as a result of the matter. (Ref: Para. A5) 

 12. Revisor skal ikke kommunikere et forhold i afsnittet ”Centrale 
forhold ved revisionen” i erklæringen, hvis revisor som følge af 
forholdet er pålagt at modificere konklusionen i overensstemmel-
se med ISA 705 (ajourført) (jf. afsnit A5). 

Descriptions of Individual Key Audit Matters  Beskrivelse af de enkelte centrale forhold ved revisionen 

13. The description of each key audit matter in the Key Audit Mat-
ters section of the auditor’s report shall include a reference to 
the related disclosure(s), if any, in the financial statements and 
shall address: (Ref: Para. A34–A41) 

 13. Beskrivelsen af hvert centralt forhold ved revisionen i afsnittet 
“Centrale forhold ved revisionen” i revisors erklæring skal inde-
holde en henvisning til de(n) eventuelt tilknyttede oplysning(er) i 
regnskabet og skal omtale (jf. afsnit A34-A41): 

(a) Why the matter was considered to be one of most signifi-
cance in the audit and therefore determined to be a key 
audit matter; and (Ref: Para. A42–A45) 

 (a)  hvorfor forholdet blev anset som et af de forhold, der var 
mest betydeligt ved revisionen, og derfor fastlagt som et 
centralt forhold ved revisionen (jf. afsnit A42-A45) og 

(b) How the matter was addressed in the audit. (Ref: Para. 
A46–A51) 

 (b)  hvordan forholdet blev behandlet ved revisionen (jf. afsnit 
A46-A51). 

Circumstances in Which a Matter Determined to Be a Key Audit 
Matter Is Not Communicated in the Auditor’s Report 

 Situationer hvor et forhold, der er fastlagt til at være et centralt for-
hold ved revisionen, ikke kommunikeres i revisors erklæring 

14. The auditor shall describe each key audit matter in the auditor’s 
report unless: (Ref: Para. A53–A56) 

 14. Revisor skal beskrive hvert centralt forhold ved revisionen i revi-
sors erklæring, medmindre (jf. afsnit A53-A56): 

(a) Law or regulation precludes public disclosure about the 
matter; or (Ref: Para. A52) 

 (a)  lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning om forhol-
det, eller (jf. afsnit A52) 
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(b) In extremely rare circumstances, the auditor determines 
that the matter should not be communicated in the audi-
tor’s report because the adverse consequences of doing so 
would reasonably be expected to outweigh the public in-
terest benefits of such communication. This shall not 
apply if the entity has publicly disclosed information 
about the matter. 

 (b)  revisor i yderst sjældne tilfælde fastlægger, at forholdet ik-
ke skal kommunikeres i revisors erklæring, fordi de negati-
ve konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne forventes 
at veje tungere end den offentlige interesses fordele af en 
sådan kommunikation. Dette gælder ikke, hvis virksomhe-
den har offentliggjort oplysninger om forholdet. 

Interaction between Descriptions of Key Audit Matters and Other 
Elements Required to Be Included in the Auditor’s Report 

 Interaktion mellem beskrivelser af centrale forhold ved revisionen og 
andre elementer, der skal medtages i revisors erklæring 

15. A matter giving rise to a modified opinion in accordance with 
ISA 705 (Revised), or a material uncertainty related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the entity’s ability 
to continue as a going concern in accordance with ISA 570 
(Revised), are by their nature key audit matters. However, in 
such circumstances, these matters shall not be described in the 
Key Audit Matters section of the auditor’s report and the requi-
rements in paragraphs 13–14 do not apply. Rather, the auditor 
shall:  

 15. Et forhold, der giver anledning til en konklusion med modifikati-
oner i overensstemmelse med ISA 705 (ajourført), eller en væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte drif-
ten 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 revisi-
onen” i revisors erklæring, og kravene i afsnit 13-14 finder ikke 
anvendelse. Revisor skal i stedet for:  

(a) Report on these matter(s) in accordance with the applicable 
ISA(s); and  

 (a)  rapportere om disse (dette) forhold i overensstemmelse med 
de(n) relevante ISA, og  

(b) Include a reference to the Basis for Qualified (Adverse) 
Opinion or the Material Uncertainty Related to Going Con-
cern section(s) in the Key Audit Matters section. (Ref: Para. 
A6–A7) 

 (b)  medtage en henvisning i afsnittet ”Centrale forhold ved revi-
sionen” til afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold” 
eller ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller afsnittet 
”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift” (jf. afsnit A6-
A7). 

Form and Content of the Key Audit Matters Section in Other Cir-
cumstances  

 Form og indhold af afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen” under 
andre omstændigheder  

16. If the auditor determines, depending on the facts and cir-
cumstances of the entity and the audit, that there are no key au-
dit matters to communicate or that the only key audit matters 

 16. Hvis revisor med henvisning til de faktiske forhold og omstæn-
digheder vedrørende virksomheden fastslår, at der ikke er centra-
le forhold ved revisionen at kommunikere, eller at de eneste cen-



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	
	

Copenhagen	Business	School	 121	af	174	

communicated are those matters addressed by paragraph 15, 
the auditor shall include a statement to this effect in a separate 
section of the auditor’s report under the heading “Key Audit 
Matters.” (Ref: Para. A57–A59) 

trale forhold ved revisionen, der er at kommunikere, er de for-
hold, der behandles i afsnit 15, skal revisor medtage en udtalelse 
herom i et særskilt afsnit i revisors erklæring under overskriften 
”Centrale forhold ved revisionen” (jf. afsnit A57-A59). 

Communication with Those Charged with Governance  Kommunikation med den øverste ledelse 

17. The auditor shall communicate with those charged with gover-
nance:   

 17. Revisor skal kommunikere med den øverste ledelse:   

(a) Those matters the auditor has determined to be the key 
audit matters; or   

 (a)  om de forhold, som revisor har fastlagt som værende cen-
trale forhold ved revisionen, eller   

(b) If applicable, depending on the facts and circumstances 
of the entity and the audit, the auditor’s determination 
that there are no key audit matters to communicate in the 
auditor’s report. (Ref: Para. A60–A63) 

 (b)  at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommuni-
kere i revisors erklæring, hvor dette er relevant på grundlag 
af de faktiske forhold og omstændigheder vedrørende virk-
somheden (jf. afsnit A60-A63). 

Documentation  Dokumentation 

18. The auditor shall include in the audit documentation:8 (Ref: 
Para. A64) 

 18. Revisor skal i revisionsdokumentationen(6) medtage (jf. afsnit 
A64): 

(a) The matters that required significant auditor attention as 
determined in accordance with paragraph 9, and the rati-
onale for the auditor’s determination as to whether or not 
each of these matters is a key audit matter in accordance 
with paragraph 10; 

 (a)  de forhold, der i overensstemmelse med afsnit 9 har krævet 
betydelig opmærksomhed fra revisors side, og begrundel-
sen for revisors afgørelse af, hvorvidt hvert af disse forhold 
er et centralt forhold ved revisionen i overensstemmelse 
med afsnit 10, 

(b) Where applicable, the rationale for the auditor’s determi-
nation that there are no key audit matters to communicate 
in the auditor’s report or that the only key audit matters 
to communicate are those matters addressed by paragraph 

 (b)  hvor det er relevant, begrundelsen for at revisor har fast-
lagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kom-
munikere i revisors erklæring, eller at de eneste centrale 
forhold at kommunikere ved revisionen er de forhold, der 

																																								 																					

6  ISA 230, Audit Documentation, paragraphs 8–11 and A6  6 ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit 8-11 og A6. 
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15; and  er omtalt i afsnit 15 og  

(c) Where applicable, the rationale for the auditor’s determina-
tion not to communicate in the auditor’s report a matter 
determined to be a key audit matter. 

 (c)    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. 

***  *** 

Application and Other Explanatory Material  Vejledning og andet forklarende materiale 

Scope of this ISA (Ref: Para. 2)  Omfanget af denne ISA (jf. afsnit 2) 

A1. Significance can be described as the relative importance of a 
matter, taken in context. The significance of a matter is judged 
by the auditor in the context in which it is being considered. 
Significance can be considered in the context of quantitative 
and qualitative factors, such as relative magnitude, the nature 
and effect on the subject matter and the expressed interests of 
intended users or recipients. This involves an objective analysis 
of the facts and circumstances, including the nature and extent 
of communication with those charged with governance. 

 A1. Betydelighed kan beskrives som den relative vigtighed af et for-
hold set i en sammenhæng. Betydeligheden af et forhold vurde-
res af revisor i den sammenhæng, som forholdet betragtes i. Be-
tydelighed kan overvejes i sammenhæng med kvantitative og 
kvalitative faktorer, såsom relativ størrelse, arten af og indvirk-
ningen på erklæringsemnet og tiltænkte brugeres eller modtage-
res udtrykte interesser. Dette indebærer en objektiv analyse af de 
faktiske forhold og omstændigheder, herunder arten og omfanget 
af kommunikation med den øverste ledelse. 
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A2. Users of financial statements have expressed an interest in tho-
se matters about which the auditor had the most robust dia-
logue with those charged with governance as part of the two-
way communication required by ISA 260 (Revised)9 and have 
called for additional transparency about those communications. 
For example, users have expressed particular interest in under-
standing significant judgments made by the auditor in forming 
the opinion on the financial statements as a whole, because 
they are often related to the areas of significant management 
judgment in preparing the financial statements. 

 A2. Regnskabsbrugere har udtrykt en interesse for de forhold, som 
revisor har drøftet mest indgående med den øverste ledelse som 
en del af den tovejskommunikation, der kræves af ISA 260 
(ajourført)(7), og har efterspurgt yderligere gennemsigtighed af en 
sådan kommunikation. Eksempelvis har brugere udtrykt særlig 
interesse for forståelsen af betydelige vurderinger, som revisor 
har foretaget ved udformningen af konklusionen om regnskabet 
som helhed, da disse ofte knytter sig til områder, hvor der ved 
udarbejdelsen af regnskabet indgår betydelig ledelsesvurdering. 

A3. Requiring auditors to communicate key audit matters in the 
auditor’s report may also enhance communications between the 
auditor and those charged with governance about those matters, 
and may increase attention by management and those charged 
with governance to the disclosures in the financial statements 
to which reference is made in the auditor’s report. 

 A3. Krav til revisorer om at kommunikere centrale forhold ved revi-
sionen i revisors erklæring kan også styrke kommunikationen 
mellem revisor og den øverste ledelse om disse forhold, og kan 
øge den daglige og den øverste ledelses opmærksomhed på de 
oplysninger i regnskabet, der henvises til i  erklæringen. 

A4. ISA 32010 explains that it is reasonable for the auditor to assu-
me that users of the financial statements:  

 A4.  ISA 320(8) forklarer, at det er rimeligt for revisor at forudsætte, at 
regnskabsbrugere:  

(a) Have a reasonable knowledge of business and economic 
activities and accounting and a willingness to study the 
information in the financial statements with reasonable 
diligence;   

 (a)  har en rimelig viden om forretningsmæssige og økonomi-
ske aktiviteter samt regnskabsvæsen og vilje til at læse op-
lysningerne i regnskabet med rimelig omhu,  

																																								 																					

 
7  ISA 260 (Revised), Communication with Those Charged with 
Governance 

 7 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledel-
se.  

8 ISA 320, Materiality in Planning and Performing the Audit, 
paragraph 4 

 8 ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en 
revision, afsnit 4. 
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(b) Understand that the financial statements are prepared, 
presented and audited to levels of materiality; 

 (b)  forstår, at regnskaber udarbejdes, præsenteres og revideres 
ud fra niveauer af væsentlighed, 

(c)  Recognize the uncertainties inherent in the measurement 
of amounts based on the use of estimates, judgment and 
the consideration of future events; and  

 (c)  anerkender de iboende usikkerheder ved målingen af beløb, 
som er baseret på anvendelse af skøn, vurdering og overve-
jelsen af fremtidige begivenheder og  

(c)  Make reasonable economic decisions on the basis of the 
information in the financial statements. 

 (d)  træffer rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af 
oplysningerne i regnskabet. 

 Because the auditor’s report accompanies the audited financial 
statements, the users of the auditor’s report are considered to be 
the same as the intended users of the financial statements. 

  Idet revisors erklæring ledsager det reviderede regnskab, anses 
de tiltænkte brugere for at være de samme som de tiltænkte bru-
gere af regnskabet. 
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Relationship between Key Audit Matters, the Auditor’s Opinion and 
Other Elements of the Auditor’s Report (Ref: Para. 4, 12, 15) 

 Relation mellem centrale forhold ved revisionen, revisors konklusion 
og andre elementer i revisors erklæring (jf. afsnit 4, 12, 15) 

A5. ISA 700 (Revised) establishes requirements and provides gui-
dance on forming an opinion on the financial statements.11 
Communicating key audit matters is not a substitute for disclo-
sures in the financial statements that the applicable financial 
reporting framework requires management to make, or that are 
otherwise necessary to achieve fair presentation. ISA 705 (Re-
vised) addresses circumstances in which the auditor concludes 
that there is a material misstatement relating to the appropriate-
ness or adequacy of disclosures in the financial statements.12 

 A5. ISA 700 (ajourført) fastlægger krav og giver vejledning om ud-
formning af en konklusion om regnskabet(9). Kommunikation af 
centrale forhold ved revisionen er ikke en erstatning for de op-
lysninger i regnskabet, som ledelsen skal give ifølge den relevan-
te regnskabsmæssige begrebsramme, eller som på anden vis er 
nødvendige for at give et retvisende billede. ISA 705 (ajourført) 
behandler de situationer, hvor revisor konkluderer, at der er en 
væsentlig fejlinformation vedrørende hensigtsmæssigheden eller 
tilstrækkeligheden af oplysningerne i regnskabet(10). 

 

A6. When the auditor expresses a qualified or adverse opinion in 
accordance with ISA 705 (Revised), presenting the description 
of a matter giving rise to a modified opinion in the Basis for 
Qualified (Adverse) Opinion section helps to promote intended 
users’ understanding and to identify such circumstances when 
they occur. Separating the communication of this matter from 
other key audit matters described in the Key Audit Matters sec-
tion therefore gives it the appropriate prominence in the audi-
tor’s report (see paragraph 15). The Appendix in ISA 705 (Re-
vised) includes illustrative examples of how the introductory 

 A6. Når revisor udtrykker en konklusion med forbehold eller en af-
kræftende konklusion i overensstemmelse med ISA 705 (ajour-
ført), hjælper beskrivelsen af et forhold, der medfører en konklu-
sion med modifikationer i afsnittet ”Grundlag for konklusion 
med forbehold” eller ”Grundlag for afkræftende konklusion”, til 
at fremme tiltænkte brugeres forståelse og til at identificere så-
danne omstændigheder, når de foreligger. Ved at adskille kom-
munikationen af dette forhold fra andre centrale forhold ved revi-
sionen, der er beskrevet i afsnittet ”Centrale forhold ved revisio-
nen”, får forholdet en passende vægt i revisors erklæring (se af-

																																								 																					

 

9  ISA 700 (Revised), paragraphs 10–15 and A1–A10     9 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgi-
velse af erklæring om et regnskab, afsnit 10-15 og A1-A10. 

10  See paragraph A7 of ISA 705 (Revised).     10 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den 
uafhængige revisors erklæring, afsnit A7. 
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language in the Key Audit Matters section is affected when the 
auditor expresses a qualified or adverse opinion and other key 
audit matters are communicated in the auditor’s report. Para-
graph A58 of this ISA illustrates how the Key Audit Matters 
section is presented when the auditor has determined that there 
are no other key audit matters to be communicated in the audi-
tor’s report beyond matters addressed in the Basis for Qualified 
(Adverse) Opinion section or Material Uncertainty Related to 
Going Concern section of the auditor’s report. 

snit 15).  Bilaget til ISA 705 (ajourført) indeholder eksempler på, 
hvordan indledningen til afsnittet ”Centrale forhold ved revisio-
nen” påvirkes, når revisor udtrykker en konklusion med forbe-
hold eller en afkræftende konklusion, og andre centrale forhold 
ved revisionen kommunikeres i erklæringen. Afsnit A58 i denne 
ISA viser, hvordan afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen” 
præsenteres, når revisor har fastlagt, at der ikke er andre centrale 
forhold ved revisionen, der skal kommunikeres i revisors erklæ-
ring, ud over de forhold, der behandles i afsnittet ”Grundlag for 
konklusion med forbehold, (”Grundlag for afkræftende konklusi-
on”) eller i afsnittet ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat 
drift” i erklæringen. 
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A7. When the auditor expresses a qualified or adverse opinion, 
communicating other key audit matters would still be relevant 
to enhancing intended users’ understanding of the audit, and 
therefore the requirements to determine key audit matters 
apply. However, as an adverse opinion is expressed in cir-
cumstances when the auditor has concluded that misstatements, 
individually or in the aggregate, are both material and pervasive 
to the financial statements:13 

 A7.  Når revisor udtrykker en konklusion med forbehold eller en af-
kræftende konklusion, kan det fortsat være relevant at kommuni-
kere andre centrale forhold ved revisionen for at øge tiltænkte 
brugeres forståelse af revisionen, hvorfor kravet til at fastlægge 
centrale forhold ved revisionen gælder. Da en afkræftende kon-
klusion imidlertid udtrykkes, når revisor har konkluderet, at fejl-
informationer enkeltvis eller samlet både er væsentlige og gen-
nemgribende i forhold til regnskabet(11): 

• Depending on the significance of the matter(s) giving rise 
to an adverse opinion, the auditor may determine that no 
other matters are key audit matters. In such circumstan-
ces, the requirement in paragraph 15 applies (see para-
graph A58). 

 • kan revisor afhængigt af betydeligheden af de(t) forhold 
der giver anledning til en afkræftende konklusion fastlæg-
ge, at ingen andre forhold er centrale forhold ved revisio-
nen.  I sådanne tilfælde gælder kravet i afsnit 15 (se afsnit 
A58). 

• If one or more matters other than the matter(s) giving rise 
to an adverse opinion are determined to be key audit mat-
ters, it is particularly important that the descriptions of 
such other key audit matters do not imply that the finan-
cial statements as a whole are more credible in relation to 
those matters than would be appropriate in the cir-
cumstances, in view of the adverse opinion (see para-
graph A47).  

 • er det i særdeleshed vigtigt, at beskrivelsen af andre centra-
le forhold ved revisionen end de, der har givet anledning til 
den afkræftende konklusion, ikke giver indtryk af, at regn-
skabet som helhed er mere troværdigt, hvad angår disse 
forhold, end hvad der efter omstændighederne ville være 
passende set i lyset af den afkræftende konklusion, når et 
eller flere forhold ud over de(t), der giver anledning til en 
afkræftende konklusion, fastlægges som værende et cen-
tralt forhold ved revisionen (se afsnit A47).  

																																								 																					

11  ISA 705 (Revised), paragraph 8  11 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den 
uafhængige revisors erklæring, afsnit 8. 

12  ISA 706 (Revised), Emphasis of Matter Paragraphs 
and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Re-
port. 

 12 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende 
forståelsen af regnskabet og supplerende forhold vedrørende 
forståelsen af revisionen i den uafhængige revisors erklæring,. 
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A8. ISA 706 (Revised)14 establishes mechanisms for auditors of 
financial statements of all entities to include additional com-
munication in the auditor’s report through the use of Emphasis 
of Matter paragraphs and Other Matter paragraphs when the 
auditor considers it necessary to do so. In such cases, these pa-
ragraphs are presented separately from the Key Audit Matters 
section in the auditor’s report. When a matter has been deter-
mined to be a key audit matter, the use of such paragraphs is 
not a substitute for the description of the individual key audit 
matter in accordance with paragraph .15 ISA 706 (Revised) 
provides further guidance on the relationship between key audit 
matters and Emphasis of Matter paragraphs in accordance with 
that ISA.16  

 A8. ISA 706 (ajourført)(12) giver retningslinjer for revisorer for alle 
typer af virksomheders regnskaber til at medtage kommunikation 
i revisors erklæring ved brugen af supplerende oplysninger om 
forståelse af regnskabet eller supplerende oplysninger om forstå-
else af revisionen, når revisor finde dette nødvendigt. I sådanne 
tilfælde præsenteres disse afsnit i revisors erklæring adskilt fra 
afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen”. Når et forhold er 
fastlagt til at være et centralt forhold ved revisionen, er brugen af 
sådanne afsnit ikke en erstatning for beskrivelsen af det enkelte 
centrale forhold ved revisionen i overensstemmelse med afsnit 
(13). ISA 706 (ajourført) giver yderligere vejledning om relationen 
mellem centrale forhold ved revisionen og supplerende oplysnin-
ger om forståelse af regnskabet i overensstemmelse med denne 
ISA(14).  

Determining Key Audit Matters (Ref: Para. 9–10)  Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen (jf. afsnit 9-10) 

A9. The auditor’s decision-making process in determining key au-
dit matters is designed to select a smaller number of matters 
from the matters communicated with those charged with 
governance, based on the auditor’s judgment about which mat-

 A9. Revisors beslutningsproces for fastlæggelsen af centrale forhold 
ved revisionen er udformet til at vælge et mindre antal forhold 
blandt de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse 
baseret på revisors vurdering af, hvilke forhold der var mest be-

																																								 																					

 

 

13  ISA 705 (Revised), , paragraphs 8(b) og 10(b)  13 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den 
uafhængige revisors erklæring, afsnit afsnit 8(b) og 10(b) 

14  ISA 706 (Revised), paragraphs A1–A3  14 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende 
forståelsen af regnskabet og supplerende forhold vedrørende 
forståelsen af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, 
afsnit A1-A3. 
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ters were of most significance in the audit of the financial sta-
tements of the current period. 

tydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode. 

A10. The auditor’s determination of key audit matters is limited to 
those matters of most significance in the audit of the financial 
statements of the current period, even when comparative finan-
cial statements are presented (i.e., even when the auditor’s opi-
nion refers to each period for which financial statements are 
presented).17 

 A10. Revisors fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen er be-
grænset til de forhold, der har været mest betydelige ved revisio-
nen af regnskabet for den aktuelle periode, uanset om der er præ-
senteret regnskaber til sammenligning (dvs. også når revisors 
konklusion henviser til hver af de perioder, som regnskabet præ-
senteres for) (15). 

A11. Notwithstanding that the auditor’s determination of key audit 
matters is for the audit of the financial statements of the current 
period and this ISA does not require the auditor to update key 
audit matters included in the prior period’s auditor’s report, it 
may nevertheless be useful for the auditor to consider whether 
a matter that was a key audit matter in the audit of the financial 
statements of the prior period continues to be a key audit matter 
in the audit of the financial statements of the current period. 

 A11. Uanset at revisors fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen 
vedrører revisionen af regnskabet for den aktuelle periode, og at 
denne ISA ikke kræver, at revisor opdaterer centrale forhold ved 
revisionen, der er medtaget i revisors erklæring for den foregå-
ende periode, kan det ikke desto mindre være nyttigt for revisor 
at overveje, om et forhold, der var et centralt forhold ved revisio-
nen af regnskabet for den foregående periode, fortsat er et cen-
tralt forhold ved revisionen af regnskabet for den aktuelle perio-
de. 

																																								 																					

15 See ISA 710, Comparative Information—Corresponding Fi-
gures and Comparative Financial Statements 

 15 ISA 710, Sammenlignelige oplysninger – sammenlignings-
tal og regnskaber til sammenligning. 

. 
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Matters that Required Significant Auditor Attention (Ref: Para. 9)  Forhold, der kræver betydelig opmærksomhed fra revisors side (jf. 
afsnit 9) 

A12. The concept of significant auditor attention recognizes that an 
audit is risk-based and focuses on identifying and assessing the 
risks of material misstatement of the financial statements, de-
signing and performing audit procedures responsive to those 
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and app-
ropriate to provide a basis for the auditor’s opinion. For a parti-
cular account balance, class of transactions or disclosure, the 
higher an assessed risk of material misstatement at the assertion 
level, the more judgment is often involved in planning and per-
forming the audit procedures and evaluating the results thereof. In 
designing further audit procedures, the auditor is required to 
obtain more persuasive audit evidence the higher the auditor’s as-
sessment of risk.18 When obtaining more persuasive audit evi-
dence because of a higher assessment of risk, the auditor may 
increase the quantity of the evidence, or obtain evidence that is 
more relevant or reliable, for example, by placing more empha-
sis on obtaining third party evidence or by obtaining corrobora-
ting evidence from a number of independent sources.19  

 A12. Ved begrebet betydelig opmærksomhed fra revisors side aner-
kendes det, at en revision er risikobaseret og fokuserer på at 
identificere og vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation i 
regnskabet, udforme og udføre revisionshandlinger som reaktion 
på sådanne risici samt opnå revisionsbevis, der er tilstrækkeligt 
og egnet til at danne grundlag for revisors konklusion. Jo højere 
en vurderet risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsni-
veau er for en bestemt balancepost, gruppe af transaktioner eller op-
lysning, desto mere vurdering er der ofte involveret i planlægning 
og udførelse af revisionshandlinger samt ved stillingtagen til resul-
taterne heraf. Ved udformningen af yderligere revisionshandlinger 
skal revisor opnå mere sandsynliggørende revisionsbevis, jo højere 
revisor vurderer risikoen(16). Ved opnåelse af mere sandsynliggør-
ende revisionsbevis som følge af en højere vurderet risiko kan 
revisor øge mængden af bevis eller opnå bevis, der er mere rele-
vant eller pålideligt ved f.eks. at lægge større vægt på at opnå 
bevis fra tredjepart eller ved at opnå understøttende bevis fra fle-
re uafhængige kilder(17). 

A13 Accordingly, matters that pose challenges to the auditor in 
obtaining sufficient appropriate audit evidence or pose challen-

  A13. Forhold, der udfordrer revisor i relation til at opnå tilstrækkeligt 
og egnet revisionsbevis, eller udfordrer revisor i relation til at ud-

																																								 																					

 

16  ISA 330, The Auditor’s Responses to Assessed 
Risks, paragraph 7(b) 

 16 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici, afsnit 7(b). 

17  ISA 330, paragraph A19  17 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici, afsnit A19. 

18  ISA 260 (Revised), paragraphs 16(b) and A21  18 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste le-
delse, afsnit 16(b) og A21.  
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ges to the auditor in forming an opinion on the financial state-
ments may be particularly relevant in the auditor’s determinati-
on of key audit matters.  

forme en konklusion om regnskabet, kan derfor være særligt re-
levante ved revisors fastlæggelse af centrale forhold ved revisio-
nen.  

A14. Areas of significant auditor attention often relate to areas of 
complexity and significant management judgment in the finan-
cial statements, and therefore often involve difficult or complex 
auditor judgments. In turn, this often affects the auditor’s over-
all audit strategy, the allocation of resources and extent of audit 
effort in relation to such matters. These effects may include, for 
example, the extent of involvement of senior personnel on the 
audit engagement or the involvement of an auditor’s expert or 
individuals with expertise in a specialized area of accounting or 
auditing, whether engaged or employed by the firm to address 
these areas.  

 A14. Områder, der kræver betydelig opmærksomhed fra revisors side, 
er ofte komplekse områder og områder med betydelige ledelses-
vurderinger i regnskabet og involverer derfor ofte vanskelige el-
ler komplekse vurderinger fra revisors side. Derfor påvirker dette 
ofte revisors overordnede revisionsstrategi, fordelingen af res-
sourcer og omfanget af revisionsindsatsen vedrørende sådanne 
forhold. Disse indvirkninger kan eksempelvis omfatte omfanget 
af erfarne medarbejderes involvering i revisionsopgaven eller in-
volvering af en revisorudpeget ekspert eller personer med erfa-
ring i et specialiseret område inden for regnskab eller revision, 
uanset om den pågældende er engageret af eller ansat i firmaet til 
at behandle disse områder.  

A15. Various ISAs require specific communications with those char-
ged with governance and others that may relate to areas of sig-
nificant auditor attention. For example: 

 A15. Andre ISA kræver specifik kommunikation med den øverste le-
delse og andre, der måtte være knyttet til områder, der kræver be-
tydelig opmærksomhed fra revisors side. Eksempelvis: 

• ISA 260 (Revised) requires the auditor to communicate 
significant difficulties, if any, encountered during the au-
dit with those charged with governance.20 The ISAs ack-
nowledge potential difficulties in relation to, for example: 

 • kræver ISA 260 (ajourført), at revisor kommunikerer even-
tuelle betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på 
under revisionen, til den øverste ledelse(18). ISA anerkender 
mulige vanskeligheder vedrørende eksempelvis: 

o Related party transactions,21 in particular limitati-
ons on the auditor’s ability to obtain audit evidence 
that all other aspects of a related party transaction 
(other than price) are equivalent to those of a simi-

 o transaktioner med nærtstående parter(19), i særdeles-
hed om begrænsninger af revisors mulighed i relation 
til at opnå revisionsbevis for, at alle andre forhold 
(end prisen) ved en transaktion med nærtstående par-
ter svarer til de forhold, der gælder for en lignende 
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lar arm’s length transaction. transaktion gennemført på markedsvilkår.  

o Limitations on the group audit, for example, where 
the group engagement team’s access to information 
may have been restricted.22  

 o begrænsninger i koncernrevisionen, eksempelvis 
hvor koncernopgaveteamets adgang til information 
kan være blevet begrænset(20)  

• ISA 220 establishes requirements for the engagement 
partner in relation to undertaking appropriate consultation 
on difficult or contentious matters.23 For example, the 
auditor may have consulted with others within the firm or 
outside the firm on a significant technical matter, which 
may be an indicator that it is a key audit matter. The en-
gagement partner is also required to discuss, among other 
things, significant matters arising during the audit enga-
gement with the engagement quality control reviewer.24 

 • stiller ISA 220 krav til den opgaveansvarlige partner med 
hensyn til at foretage passende konsultation om vanskelige 
eller omtvistelige forhold(21). Revisor kan f.eks. have kon-
sulteret andre i firmaet eller uden for firmaet vedrørende et 
betydeligt fagligt forhold, hvilket kan være tegn på, at der 
er tale om et centralt forhold ved revisionen. Desuden er 
den opgaveansvarlige partner pålagt bl.a. at drøfte de bety-
delige forhold, der opstår i løbet af revisionsopgaven, med 
kvalitetssikringskontrollanten(22). 

																																								 																					

19  ISA 550, Related Parties, paragraph A42  19 ISA 550, Nærtstående parter, afsnit A42. 

 

20  ISA 600, Special Considerations—Audits of Group 
Financial Statements (Including the Work of Component Audi-
tors), paragraph 49(d) 

 20 ISA 600, Særlige overvejelser - Revision af koncernregn-
skaber (herunder komponentrevisors arbejde), afsnit 49 (d). 

21 ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements, 
paragraph 18 

 21 ISA 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber, afsnit 
18.  

 
22  ISA 220, paragraph 19  22 ISA 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber, afsnit 

19. 
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Considerations in Determining Those Matters that Required Signifi-
cant Auditor Attention (Ref: Para. 9) 

 Overvejelser ved fastlæggelse af de forhold, der har krævet betydelig 
opmærksomhed fra revisors side (jf. afsnit 9) 

A16. The auditor may develop a preliminary view at the planning 
stage about matters that are likely to be areas of significant au-
ditor attention in the audit and therefore may be key audit mat-
ters. The auditor may communicate this with those charged 
with governance when discussing the planned scope and timing 
of the audit in accordance with ISA 260 (Revised). However, 
the auditor’s determination of key audit matters is based on the 
results of the audit or evidence obtained throughout the audit. 

 A16. Revisor kan på planlægningstidspunktet få en foreløbig opfattelse 
af, hvilke forhold der sandsynligvis vil være områder, der ved 
revisionen vil kræve betydelig opmærksomhed fra revisors side, 
og som derfor kan være centrale forhold ved revisionen. Revisor 
kan kommunikere dette til den øverste ledelse ved drøftelse af 
det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
i overensstemmelse med ISA 260 (ajourført). Revisors fastlæg-
gelse af centrale forhold ved revisionen er imidlertid baseret på 
resultaterne af revisionen eller bevis, der er opnået i løbet af revi-
sionen. 

A17. Paragraph 9 includes specific required considerations in the 
auditor’s determination of those matters that required signifi-
cant auditor attention. These considerations focus on the nature 
of matters communicated with those charged with governance 
that are often linked to matters disclosed in the financial state-
ments, and are intended to reflect areas of the audit of the fi-
nancial statements that may be of particular interest to intended 
users. The fact that these considerations are required is not in-
tended to imply that matters related to them are always key au-
dit matters; rather, matters related to such specific considera-
tions are key audit matters only if they are determined to be of 
most significance in the audit in accordance with paragraph 10. 
As the considerations may be interrelated (e.g., matters relating 
to the circumstances described in paragraphs 9(b)-(c) may also 
be identified as significant risks), the applicability of more than 
one of the considerations to a particular matter communicated 
with those charged with governance may increase the likeli-
hood of the auditor identifying that matter as a key audit mat-
ter. 

 A17. Afsnit 9 indeholder krav til specifikke overvejelser ved revisors 
fastlæggelse af de forhold, der krævede betydelig opmærksom-
hed fra revisors side. Disse overvejelser fokuserer på arten af de 
forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, der ofte er 
forbundet med oplysninger i regnskabet og har som formål at af-
spejle områder af revisionen af regnskabet, som kan være af sær-
lig interesse for tiltænkte brugere. Det forhold, at der er krav om 
disse overvejelser, har ikke som formål at give udtryk for, at for-
hold, der knytter sig til disse overvejelser, altid er centrale for-
hold ved revisionen; snarere er forhold, der knytter sig til sådan-
ne specifikke overvejelser alene centrale forhold ved revisionen, 
hvis de fastlægges til at have været mest betydelige ved revisio-
nen i overensstemmelse med afsnit 10. Da overvejelserne kan 
være forbundne (f.eks. kan forhold vedrørende de omstændighe-
der, der er beskrevet i afsnit 9(b)-(c), også være identificeret som 
betydelige risici), kan relevansen af mere end én årsag til at 
overveje et bestemt forhold, der er kommunikeret til den øverste 
ledelse, øge sandsynligheden for, at revisor identificerer det på-
gældende forhold som et centralt forhold ved revisionen. 
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A18. In addition to matters that relate to the specific required consi-
derations in paragraph 9, there may be other matters communi-
cated with those charged with governance that required signifi-
cant auditor attention and that therefore may be determined to 
be key audit matters in accordance with paragraph 10. Such 
matters may include, for example, matters relevant to the audit 
that was performed that may not be required to be disclosed in 
the financial statements. For example, the implementation of a 
new IT system (or significant changes to an existing IT system) 
during the period may be an area of significant auditor attenti-
on, in particular if such a change had a significant effect on the 
auditor’s overall audit strategy or related to a significant risk 
(e.g., changes to a system affecting revenue recognition). 

 A18. Ud over forhold, der knytter sig til de specifikt krævede overve-
jelser i afsnit 9, kan der være andre forhold, der er kommunikeret 
til den øverste ledelse, og som har krævet betydelig opmærk-
somhed fra revisors side og derfor muligvis kan fastlægges som 
centrale forhold ved revisionen i overensstemmelse med afsnit 
10. Sådanne forhold kan eksempelvis omfatte forhold, der var re-
levante for den udførte revision, men som måske ikke kræves op-
lyst i regnskabet. Eksempelvis kan implementering af et nyt it-
system (eller betydelige ændringer af et eksisterende it-system) i 
løbet af perioden være et område, som har krævet betydelig op-
mærksomhed fra revisors side, især hvis en sådan ændring havde 
betydelig indvirkning på revisors overordnede revisionsstrategi 
eller var knyttet til en betydelig risiko (f.eks. ændringer af et sy-
stem, der påvirker indregning af indtægter). 

Areas of Higher Assessed Risk of Material Misstatement, or  

s Identified in Accordance with ISA 315 (Revised) (Ref: Para. 9(a)) 

 Områder med højere vurderet risiko for væsentlig fejlinformation eller 
betydelige risici identificeret i overensstemmelse med ISA 315 (ajour-
ført) (jf. afsnit 9(a)) 

A19. ISA 260 (Revised) requires the auditor to communicate with 
those charged with governance about the significant risks iden-
tified by the auditor.25 Paragraph A13 of ISA 260 (Revised) 
explains that the auditor may also communicate with those 
charged with governance about how the auditor plans to 
address areas of higher assessed risks of material misstatement. 

 A19. ISA 260 (ajourført) kræver, at revisor kommunikerer med den 
øverste ledelse om de betydelige risici, som revisor har identifi-
ceret(23). I ISA 260 (ajourført) afsnit A13 forklares det, at revisor 
også kan kommunikere med den øverste ledelse om, hvordan re-
visor påtænker at behandle områder med højere vurderet risiko 
for væsentlig fejlinformation 

A20. ISA 315 (Revised) defines a significant risk as an identified and 
assessed risk of material misstatement that, in the auditor’s 
judgment, requires special audit consideration. Areas of signi-
ficant management judgment and significant unusual transac-
tions may often be identified as significant risks. Significant 
risks are therefore often areas that require significant auditor at-

 A20. ISA 315 (ajourført) definerer en betydelig risiko som værende en 
identificeret og vurderet risiko for væsentlig fejlinformation, der 
efter revisors vurdering kræver særlige revisionsmæssige overve-
jelser. Områder, der har involveret betydelig ledelsesvurdering, 
og betydelige usædvanlige transaktioner identificeres ofte som 
betydelige risici. Betydelige risici er derfor ofte områder, der 
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tention.  kræver betydelig opmærksomhed fra revisors side.  

A21. However, this may not be the case for all significant risks. For 
example, ISA 240 presumes that there are risks of fraud in re-
venue recognition and requires the auditor to treat those asses-
sed risks of material misstatement due to fraud as significant 
risks.26 In addition, ISA 240 indicates that, due to the unpredic-
table way in which management override of controls could oc-
cur, it is a risk of material misstatement due to fraud and thus a 
significant risk.27 Depending on their nature, these risks may 
not require significant auditor attention, and therefore would 
not be considered in the auditor’s determination of key audit 
matters in accordance with paragraph 10.  

 A21. Dette er dog ikke tilfældet for alle betydelige risici. Eksempelvis 
antager ISA 240, at der er besvigelsesrisiko forbundet med ind-
regning af indtægter, og kræver, at revisor behandler de vurdere-
de risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 
som betydelige risici(24). Herudover anfører ISA 240, at uforud-
sigeligheden i måden, hvorpå ledelsen kan tilsidesætte kontroller, 
indebærer, at dette er en risiko for væsentlig fejlinformation som 
følge af besvigelser og derfor er en betydelig risiko (25). Af-
hængigt af deres art kræver disse risici ikke nødvendigvis bety-
delig opmærksomhed fra revisors side og vil derfor ikke indgå i 
revisors fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen i over-
ensstemmelse med afsnit 10.  

A22. ISA 315 (Revised) explains that the auditor’s assessment of the 
risks of material misstatement at the assertion level may change 

 A22. ISA 315 (ajourført) forklarer, at revisors vurdering af risiciene for 
væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau kan ændres 

																																								 																					
23  ISA 260 (Revised), paragraph 15  23 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, 

afsnit 15.  

 
24  ISA 240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in 
an Audit of Financial Statements, paragraphs 26–27 

 24 ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revi-
sion af regnskabet, afsnit 26-27. 
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during the course of the audit as additional audit evidence is 
obtained.28 Revision to the auditor’s risk assessment and reeva-
luation of the planned audit procedures with respect to a parti-
cular area of the financial statements (i.e., a significant change 
in the audit approach, for example, if the auditor’s risk asses-
sment was based on an expectation that certain controls were 
operating effectively and the auditor has obtained audit eviden-
ce that they were not operating effectively throughout the audit 
period, particularly in an area with higher assessed risk of ma-
terial misstatement) may result in an area being determined as 
one requiring significant auditor attention. 

under revisionen, efterhånden som der opnås yderligere revisi-
onsbevis(26). Ændringer i revisors risikovurdering og revurdering 
af de planlagte revisionshandlinger for et bestemt område i regn-
skabet (dvs. en betydelig ændring i revisionsmetoden, f.eks. hvis 
revisors risikovurdering er baseret på en forventning om, at visse 
kontroller fungerer effektivt, og revisor har opnået revisionsbevis 
for, at de ikke fungerede effektivt i den periode, som revisionen 
vedrører, navnlig på et område med højere vurderet risiko for 
væsentlig fejlinformation), kan føre til, at et område fastlægges 
til at være et område, der kræver betydelig opmærksomhed fra 
revisors side. 

Significant Auditor Judgments Relating to Areas in the Financial 
Statements that Involved Significant Management Judgment, 
Including Accounting Estimates that Have Been Identified as Having 
High Estimation Uncertainty (Ref: Para. 9(b)) 

 Betydelige revisorvurderinger vedrørende områder i regnskabet, der 
har involveret betydelige ledelsesvurderinger, herunder regnskabsmæs-
sige skøn, der er identificeret som værende forbundet med stor skøns-
mæssig usikkerhed (jf. afsnit 9(b)) 

A23. ISA 260 (Revised) requires the auditor to communicate with 
those charged with governance the auditor’s views about signi-
ficant qualitative aspects of the entity’s accounting practices, 
including accounting policies, accounting estimates and finan-
cial statement disclosures.29 In many cases, this relates to criti-
cal accounting estimates and related disclosures, which are 
likely to be areas of significant auditor attention, and also may 

 A23. ISA 260 (ajourført) kræver, at revisor kommunikerer sit syn på 
betydelige kvalitative aspekter om virksomhedens regnskabs-
principper til den øverste ledelse, herunder regnskabspraksis, 
regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet(27). I mange 
tilfælde knytter dette sig til kritiske regnskabsmæssige skøn og 
tilhørende oplysninger, som sandsynligvis vil være områder, der 
kræver betydelig opmærksomhed fra revisors side, og som også 

																																								 																					
25  ISA 240, paragraph 31  25 ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revi-

sion af regnskabet, afsnit 31. 
26  ISA 315 (Revised), paragraph 31    26 ISA 315 (ajourført), Identifikation og vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden 
og dens omgivelser, afsnit 31. 
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be identified as significant risks. kan blive identificeret som værende betydelige risici. 

A24. However, users of the financial statements have highlighted 
their interest in accounting estimates that have been identified 
as having high estimation uncertainty in accordance with ISA 
54030 that may have not been determined to be significant risks. 
Among other things, such estimates are highly dependent on 
management judgment and are often the most complex areas of 
the financial statements, and may require the involvement of 
both a management’s expert and an auditor’s expert. Users ha-
ve also highlighted that accounting policies that have a signifi-
cant effect on the financial statements (and significant changes 
to those policies) are relevant to their understanding of the fi-
nancial statements, especially in circumstances where an enti-
ty’s practices are not consistent with others in its industry. 

 A24. Regnskabsbrugere har imidlertid understreget deres interesse for 
regnskabsmæssige skøn, der er identificeret som forbundet med 
stor skønsmæssig usikkerhed i overensstemmelse med ISA 
540(28), og som måske ikke er fastlagt som betydelige risici. Så-
danne skøn er bl.a. meget afhængige af ledelsens vurdering og 
ofte de mest komplekse områder i regnskabet. De kan kræve in-
volvering af såvel en ledelsesudpeget ekspert som en revisorud-
peget ekspert. Brugerne har også fremhævet, at regnskabspraksis 
med betydelig indvirkning på regnskabet (og væsentlige ændrin-
ger af denne praksis) er relevant for deres forståelse af regnska-
bet, navnlig i de tilfælde hvor en virksomheds regnskabsprincip-
per ikke er konsistente med andre i branchen. 

The Effect on the Audit of Significant Events or Transactions that 
Occurred during the Period (Ref: Para. 9(c)) 

 Indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder eller transakti-
oner, der har fundet sted i perioden (jf. afsnit 98(c)) 

A25. Events or transactions that had a significant effect on the finan-
cial statements or the audit may be areas of significant auditor 
attention and may be identified as significant risks. For exam-
ple, the auditor may have had extensive discussions with ma-
nagement and those charged with governance at various stages 
throughout the audit about the effect on the financial statements 
of significant transactions with related parties or significant 

 A25. Begivenheder eller transaktioner med betydelig indvirkning på 
regnskabet eller revisionen kan være områder, der kræver bety-
delig opmærksomhed fra revisors side, og kan muligvis blive 
identificeret som betydelige risici. Eksempelvis kan revisor i for-
skellige faser af revisionen have haft indgående drøftelser med 
den daglige og den øverste ledelse om indvirkningen på regnska-
bet af betydelige transaktioner med nærtstående parter eller bety-

																																								 																					

27  ISA 260 (Revised), paragraph 16(a)  27 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, 
afsnit 16(a).  

28  See paragraphs 10–11 of ISA 540, Auditing Accounting Estimates, 
Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures. 

 28 ISA 540, Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regn-
skabsmæssige skøn over dagsværdi og tilknyttede oplysninger, af-
snit 10-11. 
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transactions that are outside the normal course of business for 
the entity or that otherwise appear to be unusual.31 Manage-
ment may have made difficult or complex judgments in relation 
to recognition, measurement, presentation or disclosure of such 
transactions, which may have had a significant effect on the 
auditor’s overall strategy. 

delige transaktioner, der ligger uden for virksomhedens normale 
drift, eller som på anden vis virker usædvanlige(29). Ledelsen kan 
have foretaget vanskelige eller komplekse vurderinger vedrøren-
de indregning, måling, præsentation af eller oplysning om sådan-
ne transaktioner, som kan have haft en betydelig indvirkning på 
revisors overordnede revisionsstrategi. 

A26 Significant economic, accounting, regulatory, industry, or other 
developments that affected management’s assumptions or 
judgments may also affect the auditor’s overall approach to the 
audit and result in a matter requiring significant auditor attenti-
on. 

 A26. Betydelig økonomisk, regnskabsmæssig, regulatorisk, branche-
mæssig eller anden udvikling, der har påvirket ledelsens forud-
sætninger eller vurderinger, kan også påvirke revisors overord-
nede tilgang til revisionen og resultere i et forhold, der kræver 
betydelig opmærksomhed fra revisors side.  

Matters of Most Significance (Ref: Para. 10)  Mest betydelige forhold (jf. afsnit 10) 

A27 Matters that required significant auditor attention also may ha-
ve resulted in significant interaction with those charged with 
governance. The nature and extent of communication about 
such matters with those charged with governance often provi-
des an indication of which matters are of most significance in 
the audit. For example, the auditor may have had more in-
depth, frequent or robust interactions with those charged with 
governance on more difficult and complex matters, such as the 
application of significant accounting policies that were the 
subject of significant auditor or management judgment. 

 A27. De forhold, der krævede betydelig opmærksomhed fra revisors 
side, kan også have resulteret i betydelig interaktion med den 
øverste ledelse. Arten og omfanget af kommunikation om sådan-
ne forhold med den øverste ledelse indikerer ofte, hvilke forhold 
der er mest betydelige ved revisionen. Revisor kan f.eks. have 
haft mere detaljerede, hyppige eller indgående drøftelser med 
den øverste ledelse om mere vanskelige og komplekse forhold 
såsom brugen af anvendt regnskabspraksis, som var genstand for 
betydelig vurdering fra revisors eller ledelsens side. 

A28. The concept of matters of most significance is applicable in the 
context of the entity and the audit that was performed. As such, 
the auditor’s determination and communication of key audit 
matters is intended to identify matters specific to the audit and 

 A28. Begrebet mest betydelige forhold anvendes i sammenhæng med 
virksomheden og den udførte revision.  Revisors fastlæggelse og 
kommunikation af centrale forhold ved revisionen har som sådan 
til formål at identificere forhold, der er specifikke for revisionen, 

																																								 																					
29 See paragraphs 16(a), 16(c) and A22, and Appendix 2, of ISA 260 
(Revised). 

 29 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit  
16(a), 16(c) og A22 samt appendiks 2.  
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to involve making a judgment about their importance relative 
to other matters in the audit. 

samt at inddrage en vurdering af disses vigtighed i forhold til an-
dre forhold ved revisionen. 

A29. Other considerations that may be relevant to determining the 
relative significance of a matter communicated with those 
charged with governance and whether such a matter is a key 
audit matter include:   

 A29. 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:   

• The importance of the matter to intended users’ under-
standing of the financial statements as a whole, in parti-
cular, its materiality to the financial statements. 

 • forholdets vigtighed for tiltænkte brugeres forståelse af 
regnskabet som helhed, og i særdeleshed dets væsentlighed 
i forhold til regnskabet 

• The nature of the underlying accounting policy relating to 
the matter or the complexity or subjectivity involved in 
management’s selection of an appropriate policy compa-
red to other entities within its industry. 

 • arten af den regnskabspraksis, der knytter sig til forholdet, 
eller kompleksiteten eller subjektiviteten ved ledelsens valg 
af en passende praksis sammenlignet med andre virksom-
heder i branchen 

• The nature and materiality, quantitatively or qualitatively, 
of corrected and accumulated uncorrected misstatements 
due to fraud or error related to the matter, if any. 

 • 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  

• The nature and extent of audit effort needed to address 
the matter, including: 

 • Arten og omfanget af den revisionsindsats, der var nød-
vendig for at behandle forholdet, herunder: 

o The extent of specialized skill or knowledge needed 
to apply audit procedures to address the matter or 
evaluate the results of those procedures, if any. 

 o omfanget af eventuelle specialiserede færdigheder el-
ler specialviden, der var nødvendig for at udføre revi-
sionshandlinger for at behandle forholdet eller tage 
stilling til resultaterne af sådanne revisionshandlinger 

o The nature of consultations outside the engagement 
team regarding the matter. 

 o arten af konsultationer uden for opgaveteamet vedrø-
rende forholdet 

• The nature and severity of difficulties in applying audit 
procedures, evaluating the results of those procedures, 
and obtaining relevant and reliable evidence on which to 
base the auditor’s opinion, in particular as the auditor’s 

 • arten og alvoren af vanskeligheder ved udførelse af revisi-
onshandlinger, stillingtagen til resultaterne af disse hand-
linger og opnåelse af relevant og pålideligt bevis som 
grundlag for revisors konklusion, i særdeleshed når revi-
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judgments become more subjective. sors vurderinger bliver mere subjektive 

• The severity of any control deficiencies identified rele-
vant to the matter. 

 • alvoren ved eventuelle mangler ved kontroller, der er iden-
tificeret som relevante for forholdet 

• Whether the matter involved a number of separate, but 
related, auditing considerations. For example, long-term 
contracts may involve significant auditor attention with 
respect to revenue recognition, litigation or other contin-
gencies, and may have an effect on other accounting 
estimates. 

 • om forholdet involverede et antal særskilte, men forbundne 
revisionsovervejelser. Eksempelvis kan langfristede kon-
trakter involvere betydelig opmærksomhed fra revisors 
side, hvad angår indregning af indtægter, retstvister eller 
andre eventualforpligtelser og kan have en indvirkning på 
andre regnskabsmæssige skøn. 

A30. Determining which, and how many, of those matters that requi-
red significant auditor attention were of most significance in 
the audit of the financial statements of the current period is a 
matter of professional judgment. The number of key audit mat-
ters to be included in the auditor’s report may be affected by 
the size and complexity of the entity, the nature of its business 
and environment, and the facts and circumstances of the audit 
engagement. In general, the greater the number of matters initi-
ally determined to be key audit matters, the more the auditor 
may need to reconsider whether each of these matters meets the 
definition of a key audit matter. Lengthy lists of key audit mat-
ters may be contrary to the notion of such matters being those 
of most significance in the audit. 

 A30. Fastlæggelse af, hvilke og hvor mange af de forhold, der krævede 
betydelig opmærksomhed fra revisors side, der var mest betyde-
lige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode, er et 
spørgsmål om faglig vurdering. Antallet af centrale forhold ved 
revisionen, der skal medtages i revisors erklæring, kan påvirkes 
af virksomhedens størrelse og kompleksitet, arten af dens forret-
ningsaktiviteter og omgivelser samt de faktiske forhold og om-
stændigheder ved revisionsopgaven. Generelt gælder det, at jo 
flere forhold, der indledningsvist blev fastlagt til at være centrale 
forhold ved revisionen, desto mere kan der være behov for, at re-
visor genovervejer, om hvert af disse forhold opfylder definitio-
nen på et centralt forhold ved revisionen. Lange lister over cen-
trale forhold ved revisionen kan være i modstrid med antagelsen 
om, at sådanne forhold er de, der er mest betydelige ved revisio-
nen. 

Communicating Key Audit Matters   Kommunikation af centrale forhold ved revisionen  

Separate Key Audit Matters Section in the Auditor’s Report (Ref: 
Para. 11) 

 Særskilt afsnit i revisors erklæring om centrale forhold ved revisionen 
(jf. afsnit 11) 

A31. Placing the separate Key Audit Matters section in close 
proximity to the auditor’s opinion may give prominence to 
such information and acknowledge the perceived value of en-

 A31. En placering af det særskilte afsnit, “Centrale forhold ved revisi-
onen” tæt på revisors konklusion kan give sådanne oplysninger 
vægt og synliggøre den opfattede værdi af opgavespecifik infor-
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gagement-specific information to intended users. mation til tiltænkte brugere. 

A32. The order of presentation of individual matters within the Key 
Audit Matters section is a matter of professional judgment. For 
example, such information may be organized in order of relati-
ve importance, based on the auditor’s judgment, or may cor-
respond to the manner in which matters are disclosed in the fi-
nancial statements. The requirement in paragraph 11 to include 
subheadings is intended to further differentiate the matters. 

 A32. Den rækkefølge, hvori de enkelte forhold i afsnittet ”Centrale 
forhold ved revisionen” præsenteres, er et spørgsmål om faglig 
vurdering. Sådanne informationer kan f.eks. placeres efter deres 
relative betydning baseret på revisors vurdering eller på samme 
måde, som forholdene er oplyst i regnskabet. Kravet i afsnit 11 
om at medtage underoverskrifter har til formål at skabe yderlige-
re differentiering mellem forholdene. 

A33. When comparative financial information is presented, the intro-
ductory language of the Key Audit Matters section is tailored 
to draw attention to the fact that the key audit matters described 
relate to only the audit of the financial statements of the current 
period, and may include reference to the specific period co-
vered by those financial statements (e.g., “for the year ended 
December 31, 20X1”). 

 A33. Når der præsenteres regnskaber til sammenligning, tilpasses ind-
ledningen til afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen”, så der 
gøres opmærksom på det forhold, at de centrale forhold ved revi-
sionen, der er redegjort for, alene vedrører revisionen af regnska-
bet for den aktuelle periode, og kan indeholde en henvisning til 
den specifikke periode, der omfattes af regnskabet (eksempelvis 
for året, der afsluttes 31. december 20X1). 

Descriptions of Individual Key Audit Matters (Ref: Para. 13)  Beskrivelser af de enkelte centrale forhold ved revisionen (jf. afsnit  

13) 

A34. The adequacy of the description of a key audit matter is a mat-
ter of professional judgment. The description of a key audit 
matter is intended to provide a succinct and balanced explana-
tion to enable intended users to understand why the matter was 
one of most significance in the audit and how the matter was 
addressed in the audit. Limiting the use of highly technical au-
diting terms also helps to enable intended users who do not ha-
ve a reasonable knowledge of auditing to understand the basis 
for the auditor’s focus on particular matters during the audit. 
The nature and extent of information provided by the auditor is 
intended to be balanced in the context of the responsibilities of 
the respective parties (i.e., for the auditor to provide useful in-
formation in a concise and understandable form, while not in-
appropriately being the provider of original information about 

 A34. Det er et spørgsmål om faglig vurdering, hvornår beskrivelsen af 
et centralt forhold ved revisionen er fyldestgørende. Beskrivelsen 
af et centralt forhold ved revisionen har til formål at give en 
rammende og afbalanceret forklaring, så tiltænkte brugere kan 
forstå, hvorfor forholdet var et af de forhold, der var mest bety-
delige ved revisionen, og hvordan forholdet blev behandlet ved 
revisionen. Begrænset brug af meget tekniske revisionsbegreber 
hjælper også tiltænkte brugere, der ikke har et rimeligt kendskab 
til revision, til at forstå grundlaget for revisors fokus på et særligt 
forhold under revisionen. Arten og omfanget af den information, 
som revisor giver, har til hensigt at være afbalanceret i sammen-
hæng med de respektive parters ansvar (dvs. at revisor skal give 
nyttig information, der er koncis og forståelig, uden dog på upas-
sende vis at være den, der giver originale oplysninger om virk-
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the entity). somheden).  

A35. Original information is any information about the entity that 
has not otherwise been made publicly available by the entity 
(e.g., has not been included in the financial statements or other 
information available at the date of the auditor’s report, or 
addressed in other oral or written communications by manage-
ment or those charged with governance, such as a preliminary 
announcement of financial information or investor briefings). 
Such information is the responsibility of the entity’s manage-
ment and those charged with governance. 

 A35. Originale oplysninger er enhver information om virksomheden, 
der ikke på anden vis er offentliggjort af virksomheden (f.eks. 
ikke har været medtaget i regnskabet eller anden information, der 
er tilgængelig på datoen på revisors erklæring, eller behandlet i 
anden mundtlig eller skriftlig meddelelse fra den daglige eller 
den øverste ledelse, såsom i en regnskabsmeddelelse eller inve-
stororientering.) Virksomhedens daglige ledelse og øverste ledel-
se er ansvarlige for en sådan information.  

A36. It is appropriate for the auditor to seek to avoid the description 
of a key audit matter inappropriately providing original infor-
mation about the entity. The description of a key audit matter is 
not usually of itself original information about the entity, as it 
describes the matter in the context of the audit. However, the 
auditor may consider it necessary to include additional infor-
mation to explain why the matter was considered to be one of 
most significance in the audit and therefore determined to be a 
key audit matter, and how the matter was addressed in the au-
dit, provided that disclosure of such information is not preclu-
ded by law or regulation. When such information is determined 
to be necessary by the auditor, the auditor may encourage ma-
nagement or those charged with governance to disclose additi-
onal information, rather than the auditor providing original in-
formation in the auditor’s report. 

 A36. Det er passende for revisor at søge at undgå, at beskrivelsen af et 
centralt forhold ved revisionen på upassende vis giver originale 
oplysninger om virksomheden. Beskrivelsen af et centralt for-
hold ved revisionen udgør normalt ikke i sig selv originalinfor-
mation om virksomheden, idet den redegør for forholdet i revisi-
onsmæssig sammenhæng. Revisor kan dog anse det for nødven-
digt at medtage yderligere information for at forklare, hvorfor 
forholdet blev fastlagt som et af de forhold, der var mest betyde-
lige ved revisionen, og som derfor blev fastslagt til at være et 
centralt forhold ved revisionen, og hvordan forholdet blev be-
handlet under revisionen, forudsat at lov eller øvrig regulering 
ikke forhindre oplysning af en sådan information. Når revisor 
fastlægger, at en sådan information er nødvendig, kan revisor op-
fordre den daglige eller den øverste ledelse til at medtage yderli-
gere oplysninger, fremfor at revisor giver originale oplysninger i 
revisors erklæring. 

A37. Management or those charged with governance may decide to 
include new or enhanced disclosures in the financial statements 
or elsewhere in the annual report relating to a key audit matter 
in light of the fact that the matter will be communicated in the 
auditor’s report. Such new or enhanced disclosures, for exam-

 A37. Den daglige eller den øverste ledelse kan beslutte at medtage nye 
eller udvidede oplysninger i regnskabet eller andetsteds i regn-
skabet vedrørende et centralt forhold ved revisionen i lyset af, at 
forholdet vil blive kommunikeret i revisors erklæring.  Sådanne 
nye eller udvidede oplysninger kan f.eks. medtages for at give 
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ple, may be included to provide more robust information about 
the sensitivity of key assumptions used in accounting estimates 
or the entity’s rationale for a particular accounting practice or 
policy when acceptable alternatives exist under the applicable 
financial reporting framework. 

mere solid information om følsomheden af de centrale forudsæt-
ninger, der er anvendt ved de regnskabsmæssige skøn, eller om 
virksomhedens begrundelse for et bestemt regnskabsprincip eller 
en bestemt regnskabspraksis, når der ifølge den relevante regn-
skabsmæssige begrebsramme findes acceptable alternativer. 

A38. Although the auditor’s opinion on the financial statements does 
not extend to the other information addressed by ISA 72032 the 
auditor may consider this information, as well as other publicly 
available communications by the entity or other credible sour-
ces, in formulating the description of a key audit matter.  

 A38. Selv om revisors konklusion om regnskabet ikke omfatter de an-
dre oplysninger, der behandles i ISA 720(30), kan revisor overveje 
sådanne oplysninger samt andre offentligt tilgængelige medde-
lelser fra virksomheden eller andre pålidelige kilder, når revisor 
formulerer beskrivelsen af et centralt forhold ved revisionen.  

A39. Audit documentation prepared during the audit can also be use-
ful to the auditor in formulating the description of a key audit 
matter. For example, written communications, or the auditor’s 
documentation of oral communications, with those charged 
with governance and other audit documentation provides a use-
ful basis for the auditor’s communication in the auditor’s re-
port. This is because audit documentation in accordance with 
ISA 230 is intended to address the significant matters arising 
during the audit, the conclusions reached thereon, and signifi-
cant professional judgments made in reaching those conclusi-
ons, and serves as a record of the nature, timing and extent of 
the audit procedures performed, the results of those procedures, 
and the audit evidence obtained. Such documentation may as-
sist the auditor in developing a description of key audit matters 
that explains the significance of the matter and also in applying 

 A39. Revisionsdokumentation, der udarbejdes under revisionen, kan 
også være nyttig for revisor ved formulering af beskrivelsen af et 
centralt forhold ved revisionen. Eksempelvis kan skriftlig kom-
munikation eller revisors dokumentation af mundtlig kommuni-
kation med den øverste ledelse og anden revisionsdokumentation 
give et godt grundlag for revisors kommunikation i revisors er-
klæring. Det skyldes, at revisionsdokumentation i overensstem-
melse med ISA 230 har som formål at behandle betydelige for-
hold, som opstår under revisionen, konklusionerne herpå og be-
tydelige faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem 
til disse konklusioner, og fungerer som en fortegnelse over arten, 
den tidsmæssige placering og omfanget af de udførte revisions-
handlinger, resultaterne af disse handlinger samt det opnåede re-
visionsbevis. En sådan dokumentation kan være en hjælp for re-
visor, når revisor udarbejder en beskrivelse af centrale forhold 
ved revisionen, hvori forholdets betydning forklares, samt ved 

																																								 																					

30  ISA 720, The Auditor’s Responsibilities Relating to 
Other Information in Documents Containing Audited Financial 
Statements 

 30 ISA 720, Revisors ansvar i forbindelse med andre oplys-
ninger i dokumenter, der indeholder reviderede oplysninger. 
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the requirement in paragraph 18. opfyldelsen af kravet i afsnit 18. 

Reference to Where the Matter Is Disclosed in the Financial State-
ments (Ref: Para. 13) 

 Henvisning til, hvor i regnskabet forholdet er oplyst (jf. afsnit 13) 

A40. Paragraphs 13(a)-(b) requires the description of each key audit 
matter to address why the auditor considered the matter to be 
one of most significance in the audit and how the matter was 
addressed in the audit. Accordingly, the description of key au-
dit matters is not a mere reiteration of what is disclosed in the 
financial statements. However, a reference to any related 
disclosures enables intended users to further understand how 
management has addressed the matter in preparing the financial 
statements. 

 A40. Afsnit 13(a)-(b) kræver, at beskrivelsen af hvert enkelt centralt 
forhold ved revisionen omtaler, hvorfor revisor betragtede for-
holdet som et af de forhold, der var mest betydelige ved revisio-
nen, og hvordan forholdet blev behandlet under revisionen. Be-
skrivelsen af centrale forhold ved revisionen er således ikke blot 
en gentagelse af det, der er oplyst i regnskabet. Henvisning til 
eventuelle tilknyttede oplysninger gør det imidlertid muligt for 
tiltænkte brugere bedre at forstå, hvordan ledelsen har behandlet 
forholdet ved udarbejdelsen af regnskabet. 

A41. In addition to referring to related disclosure(s), the auditor may 
draw attention to key aspects of them. The extent of disclosure 
by management about specific aspects or factors in relation to 
how a particular matter is affecting the financial statements of 
the current period may help the auditor in pinpointing particu-
lar aspects of how the matter was addressed in the audit such 
that intended users can understand why the matter is a key au-
dit matter. For example: 

 A41. Ud over at henvise til en tilknyttet oplysning(er) kan revisor gøre 
opmærksom på de vigtigste aspekter herved. Omfanget af ledel-
sens oplysninger om specifikke aspekter eller faktorer i relation 
til, hvordan et bestemt forhold påvirker regnskabet for den aktu-
elle periode, kan hjælpe revisor til at påpege bestemte aspekter 
af, hvordan forholdet blev behandlet ved revisionen, således at 
tiltænkte brugere kan forstå, hvorfor forholdet er et centralt for-
hold ved revisionen. Eksempelvis: 

• When an entity includes robust disclosure about accoun-
ting estimates, the auditor may draw attention to the 
disclosure of key assumptions, the disclosure of the range 
of possible outcomes, and other qualitative and quantita-
tive disclosures relating to key sources of estimation 
uncertainty or critical accounting estimates, as part of 
addressing why the matter was one of most significance 
in the audit and how the matter was addressed in the au-
dit.  

 • kan revisor, når en virksomhed medtager solid information 
om regnskabsmæssige skøn, gøre opmærksom på oplys-
ningen om centrale forudsætninger, oplysningen om inter-
vallet af mulige udfald samt andre kvalitative og kvantita-
tive oplysninger vedrørende centrale kilder til skønsmæssig 
usikkerhed eller kritiske regnskabsmæssige skøn som led i 
redegørelsen for, hvorfor forholdet var et af de forhold, der 
var mest betydelige ved revisionen, og hvordan forholdet 
blev behandlet under revisionen  

• When the auditor concludes in accordance with ISA 570  • kan revisor fastlægge, at et eller flere forhold vedrørende 
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(Revised) that no material uncertainty exists relating to 
events or conditions that may cast significant doubt on 
the entity’s ability to continue as a going concern, the au-
ditor may nevertheless determine that one or more mat-
ters relating to this conclusion arising from the auditor’s 
work effort under ISA 570 (Revised) are key audit mat-
ters. In such circumstances, the auditor’s description of 
such key audit matters in the auditor’s report could inclu-
de aspects of the identified events or conditions disclosed 
in the financial statements, such as substantial operating 
losses, available borrowing facilities and possible debt re-
financing, or non-compliance with loan agreements, and 
related mitigating factors.33 

konklusionen på baggrund af revisors arbejde efter ISA 
570 (ajourført) er centrale forhold ved revisionen, uanset 
om revisor i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført) 
konkluderer, at der ikke er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der vil kunne rejse betyde-
lig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. I 
sådanne tilfælde kan beskrivelsen i revisors erklæring af 
sådanne centrale forhold ved revisionen indeholde aspekter 
af de identificerede begivenheder eller forhold, der er op-
lyst i regnskabet, såsom betydelige driftsunderskud, til-
gængelige lånefaciliteter og mulig gældskonvertering eller 
manglende overholdelse af låneaftaler, samt hertil relatere-
de afbødende faktorer(31). 

Why the Auditor Considered the Matter to Be One of Most Signifi-
cance in the Audit (Ref: Para. 13(a)) 

 Hvorfor revisor anså forholdet for at være et af de mest betydelige ved 
revisionen (jf. afsnit 13(a)) 

A42. The description of a key audit matter in the auditor’s report is 
intended to provide insight as to why the matter was determi-
ned to be a key audit matter. Accordingly, the requirements in 
paragraphs 9–10 and the application material in paragraphs 
A12–A29 related to determining key audit matters may also be 
helpful for the auditor in considering how such matters are to 
be communicated in the auditor’s report. For example, ex-
plaining the factors that led the auditor to conclude that a parti-
cular matter required significant auditor attention and was of 
most significance in the audit is likely to be of interest to inten-
ded users. 

 A42. Beskrivelsen i revisors erklæring af et centralt forhold ved revisi-
onen har til formål at give læseren indsigt i, hvorfor forholdet 
blev fastlagt til at være et centralt forhold ved revisionen. Krave-
ne i afsnit 9-10 og vejledningen i afsnit A12-A29 vedrørende 
fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen kan således være 
nyttige for revisor ved overvejelse af, hvordan sådanne forhold 
skal kommunikeres i revisors erklæring. Eksempelvis vil en for-
klaring af de faktorer, der fik revisor til at konkludere, at et be-
stemt forhold krævede betydelig opmærksomhed fra revisor og 
var et af de forhold, der var mest betydelige ved revisionen, 
sandsynligvis være af interesse for tiltænkte brugere. 

																																								 																					

31  See paragraph A3 of ISA 570 (Revised).  31 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern), afsnit 
A3. 
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A43. The relevance of the information for intended users is a consi-
deration for the auditor in determining what to include in the 
description of a key audit matter. This may include whether the 
description would enable a better understanding of the audit 
and the auditor’s judgments. 

 A43. Når revisor fastlægger, hvad der skal medtages i beskrivelsen af 
et centralt forhold ved revisionen, overvejer revisor informatio-
nernes relevans for tiltænkte brugere. Dette kan omfatte, om be-
skrivelsen vil bidrage til en bedre forståelse af revisionen og re-
visors vurderinger. 

A44. Relating a matter directly to the specific circumstances of the 
entity may also help to minimize the potential that such de-
scriptions become overly standardized and less useful over 
time. For example, certain matters may be determined as key 
audit matters in a particular industry across a number of entities 
due to the circumstances of the industry or the underlying 
complexity in financial reporting. In describing why the auditor 
considered the matter to be one of most significance, it may be 
useful for the auditor to highlight aspects specific to the entity 
(e.g., circumstances that affected the underlying judgments 
made in the financial statements of the current period) in order 
to make the description more relevant for intended users. This 
also may be important in describing a key audit matter that re-
curs over periods. 

 A44. At forbinde et forhold direkte til virksomhedens specifikke om-
stændigheder kan også være med til at minimere muligheden for, 
at sådanne beskrivelser bliver alt for standardiserede og mindre 
nyttige over tid. Eksempelvis kan visse forhold fastlægges som 
værende centrale forhold ved revisionen i en bestemt branche på 
tværs af en række virksomheder på grund af branchens omstæn-
digheder eller kompleksiteten ved regnskabsaflæggelsen. I be-
skrivelsen af, hvorfor revisor betragtede forholdet som et af de 
forhold, der var mest betydelige, kan det være nyttigt for revisor 
at fremhæve virksomhedsspecifikke aspekter (f.eks. omstændig-
heder, der påvirkede underliggende vurderinger, der blev foreta-
get i regnskabet for den aktuelle periode) for at gøre beskrivelsen 
mere relevant for tiltænkte brugere. Dette kan også være vigtigt 
ved beskrivelsen af et centralt forhold ved revisionen, der optræ-
der i flere perioder. 

A45. The description may also make reference to the principal consi-
derations that led the auditor, in the circumstances of the audit, 
to determine the matter to be one of most significance, for 
example:  

 A45. Beskrivelsen kan også henvise til de vigtigste overvejelser, som 
under revisionen førte til, at revisor fastlagde forholdet til at være 
et af de forhold, der var mest betydelige f.eks.:  
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• Economic conditions that affected the auditor’s ability to 
obtain audit evidence, for example illiquid markets for 
certain financial instruments. 

 • økonomiske forhold, der påvirkede revisors evne til at opnå 
revisionsbevis, f.eks. illikvide markeder for visse finansiel-
le instrumenter 

• New or emerging accounting policies, for example entity-
specific or industry-specific matters on which the enga-
gement team consulted within the firm. 

 • ny eller kommende regnskabspraksis, f.eks. virksomheds- 
eller branchespecifikke forhold, som opgaveteamet har 
konsulteret om i firmaet 

• Changes in the entity’s strategy or business model that 
had a material effect on the financial statements.  

 • ændringer i virksomhedens strategi eller forretningsmodel, 
der har haft væsentlig indvirkning på regnskabet  

How the Matter Was Addressed in the Audit (Ref: Para. 13(b))  Den måde, hvorpå forholdet blev behandlet ved revisionen (jf. afsnit 
13(b)). 

A46. The amount of detail to be provided in the auditor’s report to 
describe how a key audit matter was addressed in the audit is a 
matter of professional judgment. In accordance with paragraph 
13(b), the auditor may describe: 

 A46. Detaljeringsgraden i revisors erklæring for at beskrive, hvordan 
et centralt forhold er behandlet ved revisionen, er et spørgsmål 
om faglig vurdering. Revisor kan i overensstemmelse med afsnit 
13(b) beskrive: 

• Aspects of the auditor’s response or approach that were 
most relevant to the matter or specific to the assessed risk 
of material misstatement;  

 • de aspekter ved revisors reaktion eller metode, der var mest 
relevante for forholdet eller var specifikke i relation til den 
vurderede risiko for væsentlig fejlinformation,  

• A brief overview of procedures performed;  • en kort oversigt over udførte handlinger, 

• An indication of the outcome of the auditor’s procedures; 
or 

 • en indikation af udfaldet af revisors handlinger, eller 

• Key observations with respect to the matter,  • centrale observationer vedrørende forholdet 

 or some combination of these elements.    eller en kombination af disse elementer.  

 Law or regulation or national auditing standards may prescribe 
a specific form or content for the description of a key audit 
matter, or may specify the inclusion of one or more of these 
elements. 

  Lov, øvrig regulering eller nationale revisionsstandarder kan fo-
reskrive en specifik form eller et specifikt indhold for beskrivel-
sen af et centralt forhold ved revisionen eller kan angive, at et el-
ler flere af disse elementer skal medtages.  

A47. In order for intended users to understand the significance of a  A47. For at tiltænkte brugere skal kunne forstå betydeligheden af et 
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key audit matter in the context of the audit of the financial sta-
tements as a whole, as well as the relationship between key au-
dit matters and other elements of the auditor’s report, including 
the auditor’s opinion, care may be necessary so that language 
used in the description of a key audit matter: 

centralt forhold ved revisionen set i forhold til revisionen af 
regnskabet som helhed såvel som relationen mellem centrale for-
hold ved revisionen og andre elementer i revisors erklæring, her-
under revisors konklusion, kan det være nødvendigt at udvise 
omhu, så det sprog, der anvendes i beskrivelsen af et centralt for-
hold ved revisionen: 

• Does not imply that the matter has not been appropriately 
resolved by the auditor in forming the opinion on the fi-
nancial statements. 

 • ikke giver indtryk af, at revisor ikke har løst forholdet på 
passende vis ved udformningen af konklusionen om regn-
skabet 

• Relates the matter directly to the specific circumstances 
of the entity, while avoiding generic or standardized 
language.  

 • forbinder forholdet direkte med virksomhedens specifikke 
omstændigheder og undgår generisk eller standardiseret 
sprogbrug  

• Takes into account how the matter is addressed in the re-
lated disclosure(s) in the financial statements, if any.  

 • tager hensyn til, hvordan forholdet er behandlet i eventuel-
le tilknyttede oplysninger i regnskabet  

• Does not contain or imply discrete opinions on separate 
elements of the financial statements.  

 • ikke indeholder eller giver indtryk af skjulte konklusioner 
om særskilte elementer i regnskabet.  

A48. Describing aspects of the auditor’s response or approach to a 
matter, in particular when the audit approach required signifi-
cant tailoring to the facts and circumstances of the entity, may 
assist intended users in understanding unusual circumstances 
and significant auditor judgment required to address the risk of 
material misstatement. In addition, the audit approach in a par-
ticular period may have been influenced by entity-specific cir-
cumstances, economic conditions, or industry developments. It 
may also be useful for the auditor to make reference to the na-
ture and extent of communications with those charged with 
governance about the matter. 

 A48. Beskrivelsen af aspekter ved revisors reaktion på eller tilgang til 
et forhold kan hjælpe tiltænkte brugere til at forstå de usædvanli-
ge omstændigheder og den betydelige vurdering fra revisors side, 
der har været nødvendig for at håndtere risikoen for væsentlig 
fejlinformation, i særdeleshed når revisionsmetoden krævede be-
tydelig tilpasning til de faktiske forhold og omstændigheder for 
virksomheden. Desuden kan revisionsmetoden i en bestemt peri-
ode have været påvirket af virksomhedsspecifikke omstændighe-
der, økonomiske forhold eller udvikling i branchen. Det kan også 
være nyttigt for revisor at henvise til omfanget af den kommuni-
kation om forholdet, der har været med den øverste ledelse. 

A49. For example, in describing the auditor’s approach to an accoun-
ting estimate that has been identified as having high estimation 
uncertainty, such as the valuation of complex financial instru-

 A49. I beskrivelsen af revisionsmetoden vedrørende et regnskabsmæs-
sigt skøn, der er identificeret som værende forbundet med stor 
skønsmæssig usikkerhed, såsom vurderingen af komplekse fi-
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ments, the auditor may wish to highlight that the auditor em-
ployed or engaged an auditor’s expert. Such a reference to the 
use of an auditor’s expert does not reduce the auditor’s re-
sponsibility for the opinion on the financial statements and is 
therefore not inconsistent with paragraphs 14–15 of ISA 620.34 

nansielle instrumenter, kan revisor eksempelvis have et ønske om 
at fremhæve, at revisor benyttede en ansat eller engageret revi-
sorudpeget ekspert. En sådan henvisning til brugen af en revisor-
udpeget ekspert mindsker ikke revisors ansvar for konklusionen 
om regnskabet og er derfor ikke inkonsistent med afsnit 14-15 i 
ISA 620(32). 

A50. There may be challenges in describing the auditor’s procedures, 
particularly in complex, judgmental areas of the audit. In parti-
cular, it may be difficult to summarize the procedures perfor-
med in a succinct way that adequately communicates the nature 
and extent of the auditor’s response to the assessed risk of ma-
terial misstatement, and the significant auditor judgments in-
volved. Nonetheless, the auditor may consider it necessary to 
describe certain procedures performed to communicate how the 
matter was addressed in the audit. Such description may typi-
cally be at a high level, rather than include a detailed descripti-
on of procedures. 

 A50. Der kan være udfordringer forbundet med beskrivelsen af revi-
sors handlinger, særligt vedrørende komplekse områder i revisi-
onen, der kræver vurdering. Det kan især være vanskeligt at op-
summere de udførte handlinger rammende, således at arten og 
omfanget af revisors reaktion på den vurderede risiko for væsent-
lig fejlinformation og de betydelige vurderinger, som revisor har 
foretaget, kommunikeres på fyldestgørende vis. Ikke desto min-
dre kan revisor finde det nødvendigt at beskrive visse udførte 
handlinger for at oplyse, hvordan forholdet blev behandlet ved 
revisionen. En sådan beskrivelse kan typisk være en overordnet 
beskrivelse fremfor en detaljeret beskrivelse af handlingerne. 

A51. As noted in paragraph A46, the auditor may also provide an 
indication of the outcome of the auditor’s response in the de-
scription of the key audit matter in the auditor’s report. Howe-
ver, if this is done, care is needed to avoid the auditor giving 
the impression that the description is conveying a separate opi-
nion on an individual key audit matter or that in any way may 
call into question the auditor’s opinion on the financial state-
ments as a whole.  

 A51. Som anført i afsnit A46 kan revisor også indikere udfaldet af re-
visors reaktion i beskrivelsen af det centrale forhold ved revisio-
nen i revisors erklæring. Er dette tilfældet, er det dog nødvendigt 
at udvise omhu, så revisor ikke giver indtryk af, at beskrivelsen 
formidler en særskilt konklusion om et enkelt centralt forhold 
ved revisionen eller på anden vis giver anledning til at rejse 
spørgsmål om revisors konklusion om regnskabet som helhed.  

																																								 																					

	

34  ISA 620, using the work of an auditor’s expert  32 ISA 620, Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde. 
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Circumstances in Which a Matter Determined to Be a Key Audit 
Matter Is Not Communicated in the Auditor’s Report (Ref: Para. 14) 

 Situationer hvor et forhold, der er fastlagt til at være et centralt for-
hold ved revisionen, ikke kommunikeres i revisors erklæring (jf. afsnit 
14) 

A52. Law or regulation may preclude public disclosure by either ma-
nagement or the auditor about a specific matter determined to 
be a key audit matter. For example, law or regulation may spe-
cifically prohibit any public communication that might prejudi-
ce an investigation by an appropriate authority into an actual, 
or suspected, illegal act (e.g., matters that are or appear to be 
related to money laundering). 

 A52. Lov eller øvrig regulering kan forhindre enten ledelse eller revi-
sor i at offentliggøre et specifikt forhold, der er fastlagt som et 
centralt forhold ved revisionen. Eksempelvis kan lov eller øvrig 
regulering specifikt forbyde offentliggørelse af forhold, der vil 
kunne skade en relevant myndigheds undersøgelse af en faktisk 
eller formodet lovovertrædelse (f.eks. forhold, der vedrører eller 
synes at vedrøre hvidvaskning af penge). 

A53. As indicated by paragraph 14(b), it will be extremely rare for a 
matter determined to be a key audit matter not to be communi-
cated in the auditor’s report. This is because there is presumed 
to be a public interest benefit in providing greater transparency 
about the audit for intended users. Accordingly, the judgment 
not to communicate a key audit matter is appropriate only in 
cases when the adverse consequences to the entity or the public 
as a result of such communication are viewed as so significant 
that they would reasonably be expected to outweigh the public 
interest benefits of communicating about the matter. 

 A53. Som anført i afsnit 14(b) vil det være yderst sjældent, at et for-
hold, der er fastlagt til at være et centralt forhold ved revisionen, 
ikke kommunikeres i revisors erklæring. Dette skyldes, at det an-
tages, at det er i offentlighedens interesse at skabe større gen-
nemsigtighed af revisionen for tiltænkte brugere. Beslutningen 
om ikke at kommunikere et centralt forhold ved revisionen er 
derfor kun passende, når de negative konsekvenser af en sådan 
kommunikation anses for at være så betydelige for virksomheden 
eller offentligheden, at de med rimelighed vil kunne forventes at 
veje tungere end de fordele, som offentlighedens interesse har af 
kommunikationen om forholdet. 

A54. The determination not to communicate a key audit matter takes 
into account the facts and circumstances related to the matter. 
Communication with management and those charged with 
governance helps the auditor understand management’s views 
about the significance of the adverse consequences that may 
arise as a result of communicating about a matter. In particular, 
communication with management and those charged with 
governance helps to inform the auditor’s judgment in deter-
mining whether to communicate the matter by: 

 A54. Ved beslutningen om ikke at kommunikere et centralt forhold 
ved revisionen tages der hensyn til de faktiske forhold og om-
stændigheder, der vedrører forholdet. Kommunikation med den 
daglige og den øverste ledelse hjælper revisor til at forstå ledel-
sens syn på betydeligheden af de negative konsekvenser, der kan 
blive et resultat af at kommunikere om et forhold. Kommunikati-
on med den daglige og den øverste ledelse er især med til at dan-
ne grundlag for revisors vurdering ved fastlæggelsen af, om for-
holdet skal kommunikeres eller ej, ved at: 

• Assisting the auditor in understanding why the matter has  • hjælpe revisor til at forstå, hvorfor virksomheden ikke har 
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not been publicly disclosed by the entity (e.g., if law, re-
gulation or certain financial reporting frameworks permit 
delayed disclosure or non-disclosure of the matter) and 
management’s views as to the adverse consequences, if 
any, of disclosure. Management may draw attention to 
certain aspects in law or regulation or other authoritative 
sources that may be relevant to the consideration of ad-
verse consequences (e.g., such aspects may include harm 
to the entity’s commercial negotiations or competitive 
position). However, management’s views about the ad-
verse consequences alone do not alleviate the need for 
the auditor to determine whether the adverse 
consequences would reasonably be expected to outweigh 
the public interest benefits of communication in accor-
dance with paragraph 14(b). 

offentliggjort forholdet (f.eks. hvis lov, øvrig regulering el-
ler visse regnskabsmæssige begrebsrammer tillader senere 
oplysning eller undladelse af oplysning af forholdet), samt 
ledelsens syn på eventuelle negative konsekvenser af en 
sådan oplysning. Ledelsen kan gøre opmærksom på visse 
aspekter ved lov eller øvrig regulering eller andre autorita-
tive kilder, der kan være relevante for overvejelsen af nega-
tive konsekvenser (f.eks. kan sådanne aspekter omfatte 
skade på virksomhedens kommercielle forhandlinger eller 
konkurrenceposition). Ledelsens syn på de negative konse-
kvenser er imidlertid ikke i sig selv nok til at mindske be-
hovet for, at revisor fastlægger, om de negative konsekven-
ser med rimelighed vil kunne forventes at veje tungere end 
offentlighedens interesse ved kommunikation i overens-
stemmelse med afsnit 14(b). 

• Highlighting whether there have been any communicati-
ons with applicable regulatory, enforcement or superviso-
ry authorities in relation to the matter, in particular 
whether such discussions would appear to support mana-
gement’s assertion as to why public disclosure about the 
matter is not appropriate. 

 • fremhæve, om der har været kommunikeret med relevante 
regulatorer, retshåndhævende myndigheder eller tilsyns-
myndigheder om forholdet, i særdeleshed om sådanne drøf-
telser kunne synes at understøtte ledelsens påstand om år-
sagen til, at offentliggørelse af forholdet ikke er hensigts-
mæssig. 

• Enabling the auditor, where appropriate, to encourage 
management and those charged with governance to make 
public disclosure of relevant information about the mat-
ter. In particular, this may be possible if the concerns of 
management and those charged with governance about 
communicating are limited to specific aspects relating to 
the matter, such that certain information about the matter 
may be less sensitive and could be communicated. 

 • gøre det muligt for revisor, hvor det er relevant, at opfordre 
den daglige og den øverste ledelse til at offentliggøre rele-
vante oplysninger om forholdet. Dette kan især være en 
mulighed, hvis den daglige og den øverste ledelses bekym-
ringer ved at kommunikere begrænser sig til specifikke 
aspekter ved forholdet, således at visse oplysninger om 
forholdet kan være mindre følsomme og vil kunne kom-
munikeres. 

The auditor also may consider it necessary to obtain a written 
representation from management as to why public disclosure 

 revisor også kan finde det nødvendigt at opnå en skriftlig udtalel-
se fra ledelsen om, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at offent-
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about the matter is not appropriate, including management’s 
view about the significance of the adverse consequences that 
may arise as a result of such communication. 

liggøre oplysninger om forholdet, herunder om ledelsens syn på 
betydeligheden af de negative konsekvenser, som en sådan 
kommunikation kan medføre. 

A55. It may also be necessary for the auditor to consider the implica-
tions of communicating about a matter determined to be a key 
audit matter in light of relevant ethical requirements. In additi-
on, the auditor may be required by law or regulation to com-
municate with applicable regulatory, enforcement or superviso-
ry authorities in relation to the matter, regardless of whether the 
matter is communicated in the auditor’s report. Such communi-
cation may also be useful to inform the auditor’s consideration 
of the adverse consequences that may arise from communica-
ting about the matter. 

 A55. Det kan også være nødvendigt for revisor at overveje følgerne af 
at kommunikere et forhold, der er fastlagt til at være et centralt 
forhold ved revisionen, i lyset af relevante etiske krav. Revisor 
kan desuden være pålagt ved lov eller øvrig regulering at kom-
munikere med relevante regulatorer, retshåndhævende myndig-
heder eller tilsynsmyndigheder om forholdet, uanset om forhol-
det er kommunikeret i revisors erklæring. En sådan kommunika-
tion kan også være nyttig som grundlag for revisors overvejelser 
vedrørende de negative konsekvenser, som kommunikation af 
forholdet kan medføre. 

A56. The issues considered by the auditor regarding a decision to not 
communicate a matter are complex and involve significant au-
ditor judgment. Accordingly, the auditor may consider it app-
ropriate to obtain legal advice. 

 A56. De forhold, som revisor har overvejet med hensyn til at beslutte 
ikke at kommunikere et forhold, er komplekse og kræver betyde-
lig vurdering fra revisors side. Revisor kan derfor finde det hen-
sigtsmæssigt at søge juridisk bistand. 
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Form and Content of the Key Audit Matters Section in Other Cir-
cumstances (Ref: Para. 16) 

 Form og indhold af afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen” under 
andre omstændigheder (jf. afsnit 16) 

A57. The requirement in paragraph 16 applies in three circumstan-
ces: 

 A57. Kravet i afsnit 16 finder anvendelse i følgende tre tilfælde: 

(i) The auditor determines in accordance with paragraph 10 
that there are no key audit matters (see paragraph A59). 

 (i)  Revisor fastlægger i overensstemmelse med afsnit 10, at 
der ikke er centrale forhold ved revisionen (se afsnit A59). 

(ii) The auditor determines in accordance with paragraph 14 
that a key audit matter will not be communicated in the 
auditor’s report and no other matters have been determi-
ned to be key audit matters. 

 (ii)  Revisor fastlægger i overensstemmelse med afsnit 14, at et 
centralt forhold ved revisionen ikke vil blive kommunike-
ret i revisors erklæring, og at ingen andre forhold er fast-
lagt til at være centrale forhold ved revisionen. 

(iii) The only matters determined to be key audit matters are 
those communicated in accordance with paragraph 15. 

 (iii) De eneste forhold, der er fastlagt til at være centrale for-
hold ved revisionen, er de forhold, der er kommunikeret i 
overensstemmelse med afsnit 15. 

A58. The following illustrates the presentation in the auditor’s report 
if the auditor has determined there are no key audit matters to 
communicate:  

 A58. Følgende er eksempler på præsentationen i revisors erklæring, 
hvis revisor har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revi-
sionen, der skal kommunikeres:  

 Key Audit Matters   Centrale forhold ved revisionen 

 [Except for the matter described in the Basis for Quali-
fied (Adverse) Opinion section or Material Uncertainty 
Related to Going Concern section,] We have determined 
that there are no [other] key audit matters to communica-
te in our report. 

   [Bortset fra det forhold, der er beskrevet i ”Grundlag for 
konklusion med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende kon-
klusion” eller ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift” 
har vi]/[Vi har] fastlagt, at der ikke er [andre] centrale for-
hold ved revisionen at kommunikere i vores erklæring. 

A59. The determination of key audit matters involves making a 
judgment about the relative importance of matters that required 
significant auditor attention. Therefore, it may be rare that the 
auditor of a complete set of general purpose financial state-
ments of a listed entity would not determine at least one key 
audit matter from the matters communicated with those char-
ged with governance to be communicated in the auditor’s re-

 A59. Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen involverer en 
vurdering af den relative vigtighed af forhold, som krævede be-
tydelig opmærksomhed fra revisors side. Det vil derfor være 
sjældent, at en revisor ikke fastlægger, at mindst ét af de forhold, 
der er kommunikeret med den øverste ledelse, er et centralt for-
hold ved revisionen, der skal kommunikeres i revisors erklæring 
ved revisionen af et fuldstændigt regnskab med generelt formål 
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port. However, in certain limited circumstances (e.g., for a li-
sted entity that has very limited operations), the auditor may 
determine that there are no key audit matters in accordance 
with paragraph 10 because there are no matters that required 
significant auditor attention. 

for en børsnoteret virksomhed. I visse og få tilfælde (f.eks. hvor 
en børsnoteret virksomhed har meget begrænsede driftsaktivite-
ter) kan revisor dog fastlægge, at der ikke er centrale forhold ved 
revisionen i overensstemmelse med afsnit 10, fordi der ikke er 
forhold, som krævede betydelig opmærksomhed fra revisors side. 

Communication with Those Charged with Governance (Ref: Pa-
ra. 17)  

 Kommunikation med den øverste ledelse (jf. afsnit 17)  

A60. ISA 260 (Revised) requires the auditor to communicate with 
those charged with governance on a timely basis.35 The approp-
riate timing for communications about key audit matters will 
vary with the circumstances of the engagement. However, the 
auditor may communicate preliminary views about key audit 
matters when discussing the planned scope and timing of the 
audit, and may further discuss such matters when communica-
ting about audit findings. Doing so may help to alleviate the 
practical challenges of attempting to have a robust two-way di-
alogue about key audit matters at the time the financial state-
ments are being finalized for issuance. 

 A60. ISA 260 (ajourført) kræver, at revisor kommunikerer rettidigt 
med den øverste ledelse(33). Det passende tidspunkt for kommu-
nikation af centrale forhold ved revisionen vil afhænge af opga-
vens omstændigheder. Revisor kan dog kommunikere foreløbige 
synspunkter om centrale forhold ved revisionen, når det planlagte 
omfang og den tidsmæssige placering af revisionen drøftes, og 
kan yderligere drøfte sådanne forhold, når revisor kommunikerer 
om resultater af revisionen. Dette hjælper til at mindske de prak-
tiske udfordringer ved at forsøge på at have en indgående tovejs-
dialog om centrale forhold ved revisionen på det tidspunkt, hvor 
regnskabet færdiggøres til offentliggørelse. 

A61. Communication with those charged with governance enables 
them to be made aware of the key audit matters that the auditor 
intends to communicate in the auditor’s report, and provides 
them with an opportunity to obtain further clarification where 
necessary. The auditor may consider it useful to provide those 
charged with governance with a draft of the auditor’s report to 
facilitate this discussion. Communication with those charged 

 A61. Kommunikation med den øverste ledelse gør det muligt at henle-
de den øverste ledelses opmærksom på centrale forhold ved revi-
sionen, som revisor har til hensigt at kommunikere i erklæringen, 
og giver ledelsen en mulighed for at opnå yderligere klarhed, 
hvor dette er nødvendigt. Revisor kan finde det nyttigt at give 
den øverste ledelse et udkast til erklæringen for at fremme en så-
dan drøftelse. Kommunikation med den øverste ledelse anerken-

																																								 																					

 

35  ISA 260 (Revised), paragraph 21  33 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, 
afsnit 21 
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with governance recognizes their important role in overseeing 
the financial reporting process, and provides the opportunity 
for those charged with governance to understand the basis for 
the auditor’s decisions in relation to key audit matters and how 
these matters will be described in the auditor’s report. It also 
enables those charged with governance to consider whether 
new or enhanced disclosures may be useful in light of the fact 
that these matters will be communicated in the auditor’s report. 

der den øverste ledelses vigtige rolle i relation til at overvåge 
processen for regnskabsaflæggelse, og giver den øverste ledelse 
mulighed for at forstå grundlaget for revisors beslutninger vedrø-
rende centrale forhold ved revisionen og den måde, hvorpå disse 
forhold vil blive beskrevet i revisors erklæring. Det giver også 
den øverste ledelse mulighed for at overveje, om nye eller udvi-
dede oplysninger kan være nyttige i lyset af, at disse oplysninger 
vil blive kommunikeret i revisors erklæring. 

A62. The communication with those charged with governance requi-
red by paragraph 17(a) also addresses the extremely rare cir-
cumstances in which a matter determined to be a key audit mat-
ter is not communicated in the auditor’s report (see paragraphs 
14 and A54). 

 A62. Kommunikationen med den øverste ledelse som krævet af afsnit 
17(a) behandler også de yderst sjældne tilfælde, hvor et forhold, 
der er fastlagt til at være et centralt forhold ved revisionen, ikke 
kommunikeres i revisors erklæring (se afsnit 14 og A54). 

A63. The requirement in paragraph 17(b) to communicate with those 
charged with governance when the auditor has determined the-
re are no key audit matters to communicate in the auditor’s re-
port may provide an opportunity for the auditor to have further 
discussion with others who are familiar with the audit and the 
significant matters that may have arisen (including the enga-
gement quality control reviewer, where one has been appoin-
ted). These discussions may cause the auditor to re-evaluate the 
auditor’s determination that there are no key audit matters. 

 A63. Kravet i afsnit 17(b) om at kommunikere med den øverste ledel-
se, når revisor har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved re-
visionen, der skal kommunikeres i revisors erklæring, kan give 
revisor mulighed for at føre yderligere drøftelser med andre, der 
har kendskab til revisionen og de betydelige forhold, der måtte 
være opstået (herunder kvalitetssikringskontrollanten, hvor en 
sådan er udpeget). Disse drøftelser kan få revisor til at genover-
veje sin fastlæggelse af, at der ikke er centrale forhold ved revi-
sionen. 

Documentation (Ref: Para. 18)  Dokumentation (jf. afsnit 18) 

A64. Paragraph 8 of ISA 230 requires the auditor to prepare audit 
documentation that is sufficient to enable an experienced audi-
tor, having no previous connection with the audit, to under-
stand, among other things, significant professional judgments. 
In the context of key audit matters, these professional judg-
ments include the determination, from the matters communica-
ted with those charged with governance, of the matters that re-
quired significant auditor attention, as well as whether or not 

 A64. Afsnit 8 i ISA 230 kræver, at revisor udarbejder revisionsdoku-
mentation, som er tilstrækkelig til, at en erfaren revisor, som ikke 
har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at forstå 
bl.a. betydelige faglige vurderinger. I relation til centrale forhold 
ved revisionen omfatter sådanne faglige vurderinger såvel fast-
læggelsen af, hvilke af de forhold, der er kommunikeret til den 
øverste ledelse, der er forhold, som krævede betydelig opmærk-
somhed fra revisors side, samt vurderingen af, om hvert enkelt af 
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each of those matters is a key audit matter. The auditor’s judg-
ments in this regard are likely to be supported by the documen-
tation of the auditor’s communications with those charged with 
governance and the audit documentation relating to each indi-
vidual matter (see paragraph A39), as well as certain other au-
dit documentation of the significant matters arising during the 
audit (e.g., a completion memorandum). However, this ISA do-
es not require the auditor to document why other matters com-
municated with those charged with governance were not mat-
ters that required significant auditor attention. 

disse forhold er et centralt forhold ved revisionen eller ej. Revi-
sors vurderinger vil i denne henseende sandsynligvis være under-
støttet af dokumentationen for revisors kommunikation med den 
øverste ledelse og revisionsdokumentationen for hvert enkelt 
forhold (se afsnit A39) samt visse andre former for revisionsdo-
kumentation for de betydelige forhold, der opstår under revisio-
nen (f.eks. et afsluttende notat). Denne ISA kræver dog ikke, at 
revisor dokumenterer, hvorfor andre forhold, der er kommunike-
ret til den øverste ledelse, ikke var forhold, som krævede betyde-
lig opmærksomhed fra revisors side. 
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Bilag	2	–	Redegørelse	for	ændringerne,	fra	ED	2013	til	ISA	701	
IAASB	afholdte	fra	15-19.	september	2014	et	møde,	hvor	de	ud	fra	den	redigerede	ISA	701	blev	enige	

om	hvilke	ændringer,	der	var	nødvendige	at	implementere,	hvorefter	de	godkendte	den	endelige	ISA	

701.	Både	ISA	701	samt	de	reviderede	standarder	blev	enstemmigt	godkendt	(IAASB	September	2014	

Meeting	Highlights:	11).	

Endvidere	 drøftede	 bestyrelsen,	 hvorvidt	 der	 var	 behov	 for	 re-exposure	 af	 standarden.	 Efter	 deres	

opfattelse,	 var	de	modtagne	bemærkninger	blevet	betragtet	 som	en	 forbedring	 til	ED	2013.	Dermed	

vurderede	de,	at	forslagene	både	afspejlede	forbedringer	i	offentlighedens	interesse	samt	i	forhold	til	

muligheden	for	at	implementere	det	i	praksis.	Derfor	var	alle	bestyrelsesmedlemmerne	enige	i,	at	en	

re-exposure	ikke	var	nødvendig	(IAASB	September	2014	Meeting	Highlights:	11).	

I	redegørelsen	vil	forklaringen	være	i	forhold	til	ændringerne	til	ED	2013	fra	mødet	i	september,	som	

med	forbedringer	herfra	førte	til	den	endelige	standard	ISA	701.		

ISA	701,	afsnit	4:	Nyt	om	at	kommunikationen	af	Key	Audit	Matters,	skal	se	i	sammenhæng	med,	at	revi-

sor	har	udformet	en	konklusion	

Dette	afsnit	er	en	tilføjelse	siden	ED	2013.	Afsnittet	omhandler,	at	Key	Audit	Matters	sker	i	sammen-

hæng	med,	at	revisor	udformer	en	konklusion	om	regnskabet	som	helhed.	

ISA	701	afsnit	5	(ED	afsnit	4):	Forbud	mod	Key	Audit	Matters	ved	manglende	konklusion			

Afsnittet	er	tilføjet	siden	ED	2013,	og	vedrører	forbud	mod	Key	Audit	Matters	ved	en	manglende	kon-

klusion	som	følge	af	ISA	705.	Tidligere	ED	2013,	afsnit	4,	indeholdt	således	ikke,	at	ISA	705	forbyder	

”revisor	at	kommunikere	 centrale	 forhold	ved	 revisionen,	når	 revisor	udtrykker	en	manglende	kon-

klusion	om	regnskabet,	medmindre	(…)	(ISA	701:	afsnit	5).	

ISA	701	afsnit	7	og	8	(ED	2013	afsnit	6	og	7):	Mål	og	Definition		

I	forhold	til	ED	2013	var	der	ingen	ændringer	til	afsnit	7,	der	beskriver	målet	med	Key	Audit	Matters	

(ED	2013	afsnit	6).	Endvidere	er	der	ingen	ændringer	i	definitionen	i	afsnit	8	(ED	2013:	afsnit	7).	

ISA	701	afsnit	9	og	10	(ED	2013	afsnit	8):	Fastlæggelse	af	centrale	forhold	ved	revisionen		

IAASB	har	fra	ED	2013	til	endelige	ISA	701	besluttet	af	fastholde,	at	bestemmelsen	af	Key	Audit	Mat-

ters	først	og	fremmest	er	baseret	på	forhold,	der	krævede	betydelig	revisoropmærksomhed,	og	som	er	

kommunikeret	med	den	øverste	 ledelse.	Men	 fordi	respondenter	har	udtrykt,	at	beslutningsrammen	

ikke	var	tydelig	nok	i	ED	2013,	blev	det	besluttet	at	opdele	ED	2013	afsnit	8	i	ISA	701	til	afsnit	9	og	10.		

Respondenterne	har	 indikeret;	 for	at	revisor	kan	bestemme	de	mest	væsentlige	 forhold,	skal	revisor	

først	 fokusere	på	de	områder,	der	krævede	mest	opmærksomhed	i	revisionen	og	de	 forhold,	der	var	
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kommunikeret	med	den	øverste	ledelse.	Grundet	enighed	fra	respondenterne	om,	at	revisor	skal	foku-

sere	på	de	forhold,	der	krævede	betydelig	opmærksomhed	fra	revisor,	er	vejledningsmaterialet	udvi-

det	til	at	give	dybere	forklaring	af,	hvad	der	menes	med	”betydelig	opmærksomhed	fra	revisor”.	Der-

udover	belyser	de	hvilke	nødvendige	overvejelser,	som	er	relevante,	herunder	hvordan	disse	relaterer	

sig	til	andre	ISA’er	og	udførelsen	af	en	risikobaseret	revision.	

Respondenterne	har	desuden	givet	udtryk	for	at	de	forhold,	der	relaterede	sig	til	årsregnskabet,	 for-

mentligt	ville	være	mest	relevante	for	brugerne.	Herunder	afsnit	8	b	og	c	i	ED	2013,	hvor	revisor	ople-

vede	væsentlige	vanskeligheder	i	forbindelse	med	revisionen.	I	sådanne	tilfælde,	vil	det	ikke	altid	være	

relevant	for	brugerne	at	få	oplysninger	om,	at	der	har	været	udfordringer	med	at	opnå	tilstrækkeligt	

revisionsbevis.	 Ligeledes	 omstændigheder,	 der	 krævede	 en	 væsentlig	 ændring	 af	 revisors	 planlagte	

tilgang	til	revisionen,	heriblandt	identificering	af	væsentlig	mangel	i	den	interne	kontrol.	På	grund	af	

enighed	mellem	 flere	 af	 respondenterne	 er	 dette	 ikke	 længere	 er	 påkrævet.	Det	 vil	 dog	 stadig	 blive	

fremhævet	 i	 vejledningsmaterialet,	 fordi	 det	 kan	 være	 relevant	 i	 forbindelse	 med	 revisors	 beslut-

ningsproces.	

Der	er	endvidere	givet	mere	vejledningsmateriale	for	at	støtte	de	nye	krav	i	afsnit	10.	Især	for	at	for-

klare,	hvordan	betydeligheden	af	et	forhold	kan	blive	bestemt	relativt	til	et	andet	forhold.	Responden-

terne	har	bemærket,	at	arten	og	omfanget	af	interaktionen	med	den	øverste	ledelse	kan	give	indikati-

on	af,	 om	et	 forhold	er	et	Key	Audit	Matter.	 Således	vil	 vigtigheden	af	 forholdet	hjælpe	de	 tiltænkte	

brugere	med	at	forstå	regnskabet	som	en	helhed,	herunder	dets	væsentlighed,	og	arten	og	omfanget	af	

revisionsindsatsen,	som	var	nødvendig	for	at	behandle	forholdet.		

Begrebet	Key	Audit	Matters	er	begrænset	til	den	aktuelle	revisionsperiode,	hvilket	også	er	inkluderet	i	

definitionen	og	indarbejdet	i	kravet	i	afsnit	10.	

Bestyrelsen	valgte	at	beholde	begrebet	”områder	af	højere	vurderede	risici	for	væsentlig	fejlinformati-

on”	i	afsnit	9a.	De	vurderede,	at	det	ikke	ville	være	hensigtsmæssigt	at	udvikle	en	ny	definition	af	be-

grebet,	 fordi	det	ville	kræve	 indholdsmæssige	ændringer	 i	 tilgangen	 til	 ISA	315	samt,	at	begrebet	er	

også	anvendt	i	andre	ISA’er.	Dermed	valgte	de	i	stedet	at	indarbejde	yderligere	vejledningsmateriale	i	

ISA	701,	for	at	sikre	en	ensartet	anvendelse	og	håndhævelse	af	standarden,	jf.	afsnit	A19-A22	(IAASB	

Meeting	Highlights	and	Decisions:	3).	

ISA	701	afsnit	11	(ED	2013	afsnit	9):	Kommunikation	af	centrale	forhold	ved	revisionen		

IAASB	har	valgt	at	fastholde	den	separate	sektion	i	revisionspåtegningen	med	overskriften	”Key	Audit	

Matter”	samt	en	separat	underoverskrift	for	hvert	forhold	(ED	2013:	afsnit	10).	
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Grundet	bekymringer	om	lange	standardiserede	tekster	i	Key	Audit	Matters	sektionen,	er	den	påkræ-

vede	tekst	i	revisionspåtegningen	blevet	strømlignet.	Således	skal	nogle	generiske	oplysninger	beskri-

ves	 under	 sektionen	 ”revisors	 ansvar”.	 Yderligere	ændringer	 i	 kravene	 samt	 den	 vejledende	 tekst	 i	

revisors	påtegning	er	 lavet	 for	 sikre,	 at	 formålet	med	Key	Audit	Matters	og	 samspillet	med	 revisors	

konklusion	bliver	fremhævet.	

ISA	701	afsnit	12:	Centrale	 forhold	ved	 revisionen	er	 ikke	en	erstatning	 for	at	udtrykke	en	modificeret	

konklusion	

Dette	nye	krav	er	lavet	eksplicit	for	at	understrege,	at	Key	Audit	Matters	ikke	skal	bruges	til	at	substi-

tuere	en	modificeret	konklusion.	Dette	fremgik	allerede	i	ED	2013	afsnit	9d,	men	grundet	responden-

ternes	kommentarer,	er	det	vurderet,	at	dette	skulle	fremhæves	yderligere.	

ISA	701	afsnit	13	(ED	2013	afsnit	10):	Beskrivelse	af		de	enkelte	Key	Audit	Matters	

Kravene	er	blevet	udvidet	til,	at	beskrivelsen	i	alle	tilfælde	inkluderer,	hvordan	et	forhold	var	behand-

let	 i	revisionen	i	stedet	for	at	beskrive	effekten	af	revisionen	”hvis	vurderet	nødvendigt”.	Dette	er	en	

reaktion	på	feedback	fra	ED	2013,	at	sådan	en	information	var	nødvendig	for,	at	afsnittet	blev	relevant	

for	brugerne,	samt	fordi	begrebet	”effekten	på	revisionen”	var	uklart.	Vejledningsmateriale	blev	udvi-

det	yderligere	for	at	forklare,	hvad	der	kan	inkluderes	i	revisionspåtegningen	for	at	beskrive,	hvordan	

forholdet	var	behandlet	 i	 revisionen.	Dermed	bevares	 fleksibiliteten	 for,	at	 revisor	selv	kan	vurdere,	

hvordan	Key	Audit	Matters	bedst	beskrives,	så	det	er	meningsfuldt	for	brugerne.	

IAASB	havde	en	diskussion	om	dette	punkt,	da	nogle	medlemmer	havde	en	holdning	til,	at	der	skulle	

være	større	fleksibilitet	til,	at	revisor	ikke	i	alle	tilfælde	er	påkrævet	at	kommunikere	resultatet	af	pro-

cedurerne	 i	beskrivelsen	af	Key	Audit	Matters.	Men	grundet	comment	 letters	 fra	regnskabsbrugerne	

fortalte,	at	informationen	om	procedurerne	er	nyttig,	valgte	IAASB	at	lave	det	som	et	krav,	selvom	det	

skaber	mindre	fleksibilitet	for	revisor	(IAASB	Meeting	Highlights	and	Decisions:	4).	

ISA	701	afsnit	14:	Situationer	hvor	et	forhold,	der	er	fastlagt	til	at	være	et	centralt	forhold	ved	revisionen,	

ikke	kommunikeres	i	revisors	erklæring		

Bestyrelsen	har	indført	denne	nye	mulighed	for,	at	et	forhold,	der	er	bestemt	til	at	være	Key	Audit	Mat-

ter,	ikke	bliver	kommunikeret	i	revisorpåtegningen.	Dette	blev	besluttet	som	værende	en	nødvendig-

hed	set	i	lyset	af	de	tilbagemeldinger	både	ved	field	testing	samt	opkald	fra	respondenter	på	tværs	af	

interessentgrupper	 (herunder	 regnskabsaflæggere	og	nogle	 lovgivere/standardsættere).	 Paragraffen	

er	indsat	for	at	forklare,	at	revisor	kan	risikere	at	kommunikere	følsomme	forhold,	der	kan	skabe	kon-

flikt	med	revisors	fortrolighedskrav.	Især	hvis	der	er	tale	om	forhold,	hvor	ledelsen	er	blevet	forpligtet	

til	ikke	at	videregive	oplysninger	om	disse	forhold.	
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Bestyrelsen	 anerkender,	 at	 det	 kan	 ses	 som	 værende	 i	 offentlighedens	 interesse,	 såfremt	 revisor	 er	

forpligtet	til	at	videregive	oplysninger	om	følsomme	forhold,	men	at	det	kan	medføre	utilsigtede	nega-

tive	konsekvenser.	Derfor	er	vejledningsmaterialet	udviklet	til	at	understøtte	dette	forhold	for	at	hjæl-

pe	revisor	i	sin	beslutningsproces	om,	hvorvidt	der	skal	kommunikeres	om	forholdet.	Det	er	vigtigt	for	

IAASB	 at	 understrege,	 at	 vejledningen	 er	 lavet	 for	 at	 fremme	offentliggørelsen	 af	 de	 forhold,	 der	 er	

bestemt	til	at	være	Key	Audit	Matters.	Den	er	således	ikke	udarbejdet	for	at	tillade,	at	revisor	kan	und-

lade	kommunikation	af	disse	centrale	forhold.		

Derfor	er	der	fastsat	strenge	krav	til	dokumentation,	såfremt	revisor	undlader	kommunikation	af	så-

dan	et	forhold	for	at	øge	håndhævelse	af	standarden	(IAASB	Meeting	Highlights	and	Decisions:	4).	

ISA	701	afsnit	15	(ED	2013	afsnit	11):	Interaktion	mellem	beskrivelser	af	centrale	forhold	ved	revisionen	

og	andre	elementer,	der	skal	medtages	i	revisors	erklæring	

Ændring	er	at	kvalificeret	eller	afkræftende	konklusion	er	skiftet	ud	med	modificeret	konklusion.	

Der	var	i	IAASB	diskussion	om,	hvorvidt	Key	Audit	Matters	bør	forbydes,	såfremt	revisor	har	givet	en	

afkræftende	konklusion.	Men	det	blev	besluttet,	at	Key	Audit	Matters	fortsat	kommunikeres,	medmin-

dre	revisor	ikke	kan	give	en	konklusion	om	regnskabet.	IAASB	finder	det	nødvendigt	at	forklare	i	vej-

ledningsmaterialet,	at	afhængigt	af	betydningen	af	om	forholdet	giver	anledning	til	modstridende	ud-

talelser,	kan	revisor	bestemme	at	ingen	andre	forhold	er	Key	Audit	Matters.	Endvidere,	såfremt	andre	

Key	Audit	Matters	kommunikeres,	fremhæver	vejledningsmaterialet,	at	det	er	vigtigt	at	beskrivelserne	

ikke	indebærer,	at	regnskabet	som	helhed	virker	mere	troværdigt	grundet	udtalelsen	om	”positive	Key	

Audit	Matters”	(IAASB	Meeting	Highlights	and	Decisions:	3).	

ISA	701	afsnit	16	(ED	2013	afsnit	13):	Form	og	indhold	af	afsnittet	”Centrale	forhold	ved	revisionen”	un-

der	andre	omstændigheder	

Bestyrelsen	har	valgt	at	beholde	muligheden	 for,	at	revisor	kan	bestemme,	at	der	 ikke	er	nogen	Key	

Audit	Matters	at	kommunikere,	da	mange	respondenter	ønsker	dette.	Vejledningsmaterialet	præcise-

rer,	at	det	forventes	usædvanligt,	at	revisor	i	et	årsregnskab	for	en	børsnoteret	virksomhed	ikke	kan	

fastsætte	mindst	 et	Key	Audit	Matter	 fra	de	 forhold,	der	er	kommunikeret	med	den	øverste	 ledelse.	

Hvis	situationen	opstår	skal	revisor	fortsat	diskutere	sådan	en	situation	med	en	kvalitetssikringskon-

trollant,	men	det	er	nu	behandlet	via	ISA	220	som	en	reaktion	på	de	kommentarer,	at	det	er	en	del	af	

kvalitetssikringskontrollantens	 opgave.	 Endvidere	 er	 kravet	 om,	 at	 revisor	 skal	 kommunikere	 med	

den	øverste	ledelse,	når	revisor	har	besluttet,	at	der	ikke	er	nogle	Key	Audit	Matters	at	kommunikere,	

nu	indarbejdet	i	afsnit	17	(ligesom	i	afsnit	13	i	ED	2013).	Kravet	om	at	revisor	skal	redegøre	for	dette	i	

revisionspåtegningen	 er	 blevet	 forenklet	 til,	 at	 revisor	 blot	 skal	 give	 en	 udtalelse	 under	 overskrif-
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ten	 ”Key	Audit	Matters”	 i	 revisionspåtegningen.	 Vejledningsmaterialet	 leverer	 fortsat	 en	 illustration	

om	udarbejdelse	af	formuleringen.	

ISA	701	afsnit	17	(ED	2013	afsnit	12):	Kommunikation	med	den	øverste	ledelse	

Ændringerne	i	afsnit	17a	har	til	formål	at	tage	hensyn	til,	at	kommunikation	med	den	øverste	ledelse	

også	er	påkrævet	i	tilfælde	af,	at	revisor	konkluderer,	at	et	forhold	er	Key	Audit	Matter,	men	at	det	ikke	

kommunikeres	i	revisionspåtegningen.	

ISA	701	afsnit	18	(ED	2013	afsnit	14):	Dokumentation		

Bestyrelsen	har	beholdt	 forudsætningen	om,	hvad	der	kræves	dokumenteret	 i	 forhold	til	 tilbagemel-

dingerne	på	ED	2013.	Vejledningen	er	ændret,	da	bestyrelsen	har	vurderet,	at	det	vil	være	upraktisk	at	

pålægge	revisor,	at	dokumentere,	hvorfor	andre	forhold	kommunikeret	med	den	øverste	ledelse	ikke	

var	bestemt	til	at	være	Key	Audit	Matters	(ED	2013:	afsnit	A4).	Afsnit	18c	er	lavet	for	at	fremhæve,	at	

revisor	–	når	det	er	relevant	–	skal	begrunde,	hvorfor	revisor	har	fastlagt	ikke	at	kommunikere	et	Key	

Audit	Matter.	

Dokumentationskravet	 i	 afsnit	 18	 omhandlende	 betydningen	 af	 revisors	 professionelle	 dømmekraft	

ved	fastlæggelsen	af	Key	Audit	Mattes	er	lavet	for	at	give	en	forklaring	på,	hvordan	vurderingerne	bed-

re	kan	forstås.	Bestyrelsen	havde	opfattelsen	af,	at	de	forhold,	der	krævede	betydelig	opmærksomhed	

fra	revisor	skulle	dokumenteres.	Herunder	begrundelsen	for	revisors	vurdering	af,	hvorfor	disse	for-

hold	var	Key	Audit	Matters.	Bestyrelsen	 fastlagde,	at	det	 ikke	ville	være	nødvendigt	at	udvide	doku-

mentationskravet	til	alle	forholdene,	der	er	kommunikeret	med	en	øverste	ledelse,	da	det	anses	for	at	

blive	for	omstændigt	(IAASB	Meeting	Highlights	and	Decisions:	3).	IAASB	har	dermed	fastholdt	brug	af	

revisors	professionelle	dømmekraft	i	forhold	til,	hvor	meget	revisor	skal	beskrive	om,	hvordan	et	Key	

Audit	Matter	er	blevet	behandlet.	Dette	er	også	i	tråd	med	UK,	FRC	og	de	europæiske	revisionsrefor-

mer	(IAASB	Meeting	Highlights	and	Decisions:	4).	

Opsummering	af	ændringer	fra	ED	2013	til	endelige	ISA	701		

For	at	opsummere	de	mest	 relevante	ændringer	 siden	ED	2013	 til	den	endelige	 ISA	701,	har	 IAASB	

haft	stort	fokus	på,	at	gøre	sammenhængen	mellem	Key	Audit	Matters	samt	revisors	konklusion	helt	

klar,	 for	at	understrege	at	Key	Audit	Matters	aldrig	vil	substituere	revisors	konklusion.	Endvidere	er	

indførelsen	af	ISA	701,	afsnit	14	væsentlig,	da	det	gør	det	muligt	for	revisor	at	undlade	oplysning	af	et	

Key	Audit	Matters	i	revisionspåtegningen.	Især	ny	ISA	701,	afsnit	14	har	krævet	yderligere	dokumen-

tationskrav	og	vejledning.	Derudover	har	IAASB	besluttet,	at	det	ikke	længere	er	revisors	beslutning,	

hvorvidt	proceduren	for	behandlingen	af	et	Key	Audit	Matters	beskrives,	da	denne	information	er	nyt-

tig	for	regnskabsbrugerne.	 	
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Bilag	3	–	Overblik	over	respondenterne	fra	Comment	Letters	til	ED	2013	

Regnskabsaflæggerne	

Comment	letter	fra	Johannesburg	Stock	Exchange	er	et	samlet	brev	fra	et	seminar	afholdt	d.	31.	Okto-

ber	2013,	hvor	over	120	repræsentanter	fra	over	80	forskellige	virksomheder	deltog	(JSE:	1	og	4).	

Swire	Pacific	Limited,	 er	børsnoteret	på	Hong	Kong	Stock	Exchange,	 og	 arbejder	med	 investering	af	

ejendomme,	luftfart,	drikkevarer,	marinetjenester	samt	handel	og	industri	(Swire	Pacific:	1).	

The	World	Bank,	er	et	kooperativ	af	189	medlemslande,	hvis	mål	er	at	nedkæmpe	ekstrem	fattigdom	

og	skabe	fremgang	i	ulande	(http://www.worldbank.org).	

Novo	Nordisk	er	et	stort	dansk	børsnoteret	selskab,	der	primært	beskæftiger	sig	med	fremstilling	af	

medicin	til	diabetikere.	

South	 Africa	 CFO	 Forum,	 er	 en	 samling	 af	 CFO’s	 fra	 Sydafrikas	 største	 børsnoterede	 virksomheder,	

som	adresserer	forhold	af	relevans	for	deres	gruppe,	samt	for	at	forbedre	deres	finansielle	rapporte-

ring	(South	Africa	CFO	Forum:	1). 

Anglogold	Ashanti	er	en	global	guldvirksomhed,	der	er	noteret	på	flere	børser	herunder	Johannesburg,	

New	York,	London	og	Sydney	(Anglogold	Ashanti:	1).	

Regnskabsbrugerne		

Black	Rock	 er	 global	 investeringsmanager.	BlackRock	nævner,	 at	 de	både	kan	give	kommentarer	på	

ED2013	med	 perspektiver	 som	 regnskabsaflægger	 og	 regnskabsbruger,	men	 de	 har	 udbejdet	 deres	

comment	letter	med	formålet,	at	det	skal	afspejle	dem	som	brugere	(BlackRock:	1).	

Eumedion,	 Holland,	 Corporate	 Governance	 forum	 for	 institutionelle	 investorer	med	 interesse	 i	 hol-

landske	børsnoterede	selskaber	

The	Corporate	Accounting	Committee	(CAC)	er	en	non-profit	organization,	som	udarbejder	eksamens-

programmer	og	uddannelse	inden	for	investering	(CAC:	1).	

Investment	Management	Association,	repræsenterer	investeringsbranchen	i	UK	(IMA:	1).	

Dansk	Aktionærforening,	repræsenterer	private	investorer	i	Danmark	(Dansk	Aktionærforening:	1).	

Standard	Life	Investment,	er	en	global	institutional	investor	(SLI:	1).	

Standard	and	Poors,	er	en	kreditvurderingsvirksomhed,	som	giver	kredit-rating	til	investeringsaktiver	

(Standard	and	Poors:	1).	

Revisorerne	

Deloitte	Touche	Tohmatsu	Limited	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	

Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 163	af	174	

Ernst	&	Young	Global	Limited	

KPMG	IFRG	Limited	

PricewaterhouseCoopers	International	Limited	

The	Canadian	Auditing	and	Assurance	Standards	Board	

Brug	af	Comment	Letters	til	videre	arbejde	

Bekymringer	og	bemærkninger	Comment	letters	og	interview	vil	bruges	som	baggrundsinformation	til	

at	opstille	en	række	hypoteser	vi	kan	foretage	analysen	ud	fra.	Dermed	kan	vi	undersøge	de	forskellige	

interessenters	holdninger	til	Key	Audit	Matters.		

Ikke	alle	respondenter	er	citeret	direkte	i	analysen,	da	det	kun	er	de	mest	relevante	citater,	vi	har	valgt	

at	tage	med.	Vi	har	valgt	citater,	der	er	gennemgående	for	interessentgruppen,	hvorfor	vi	antager,	at	fx	

citat	fra	en	specifik	regnskabsaflægger,	vil	være	gældenden	for	hele	gruppen.	
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Bilag	4	–	Guide	til	interview	med	Engelund	og	Nørgaard	
- Hvad	er	jeres	generelle	holdning	til	ISA	701	Key	Audit	Matters?	

- ISA	701	beskriver	i	forslaget	”tiltænkte	regnskabsbruger”	–	Hvem	vurderer	I	det	er?	

- Vil	regnskabsbrugerne	få	den	ønskede	information	ud	fra	afsnittet	Key	Audit	Matters	i	revisi-

onspåtegningen?	

o Vil	afsnittet	om	Key	Audit	Matters	formindske	forventningskløften	til	regnskabsbruge-

ren?	

o Vil	det	øge	gennemsigtigheden	af	regnskabet?	

- Hvordan	forventer	i	at	standarden	bliver	udrullet	i	PwC/EY/Revisionsvirksomhederne?	

o Vil	revisionsvirksomhederne	skrive	virksomhedsspecifikke-	eller	standardformulerin-

ger?	

- Hvilken	effekt	vil	ISA	701	Key	Audit	Matters	få	på	revisorernes	arbejde?	

o Er	der	tvivl	om	hvilke	informationer	der	skal	gives	ud	fra	ISA	701	Key	Audit	Matters?	

§ Ser	i	udfordringer	ved	at	skulle	bestemme	de	mest	betydningsfulde	forhold	ved	

revisionen?		

o Vil	det	ændre	på	revisors	adfærd?	

o Hvordan	vil	det	påvirke	revisors	brug	af	den	professionelle	drømmekraft?		

o Vil	det	medføre	en	mere	strømlignet	revisionspraksis?	

o Vil	revisorerne	i	højere	grad	gøre	brug	af	specialister?	

o Hvilken	indvirkning	vil	det	have	på	Risk	Management	afdelingen?	

o Vil	indførslen	af	ISA	701	Key	Audit	Matters,	medføre	en	øget	arbejdsbyrde	som	vil	på-

virke	revisionshonoraret?	

- Hvilken	betydning	kan	punktet	14b	få,	der	giver	revisor	mulighed	for	ikke	at	beskrive	Key	Au-

dit	Matters	hvis	det	vedrører	følsomme	oplysninger?	

- Tror	I,	at	revisor	kan	blive	sat	i	en	dårlig	position	i	forhold	til	ledelsen	ved	at	skulle	oplyse	(”for	

meget”	eller	”for	lidt”)	om	Key	Audit	Matters?	

- Forventer	i	at	PIE	definitionen	bliver	ændret	i	revisorloven,	så	det	kun	er	børsnoterede	virk-

somheder	der	skal	oplyse	om	Key	Audit	Matters	i	revisionspåtegningen?	

- Vil	I	mene,	at	der	er	behov	for	indførsel	af	Key	Audit	Matters	på	mindre	revisionskunder	(klas-

se	B	og	C)?	

- Har	i	kendskab	til	virksomheder	i	Danmark	der	har	førtidsimplementeret	standarden?	

- Hvilke	fordele	og	ulemper	kan	i	se	ved	ISA	701	Key	Audit	Matters?	
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Bilag	5	–	Guide	til	interview	med	Struwe,	Dansk	Aktionærforening	
- Hvad	er	jeres	generelle	holdning	til	ISA	701	Key	Audit	Matters?	

- Hvilken	regnskabsbruger	retter	ISA	701	Key	Audit	Matters	sig	imod?		

o Hvilke	regnskabsbrugere	har	reelt	set	den	fornødne	forståelse	for	regnskab,	til	at	få	

udbytte	af	Key	Audit	Matters?	

- Vil	regnskabsbrugerne	få	den	ønskede	information	ud	fra	afsnittet	Key	Audit	Matters	i	revisi-

onspåtegningen?	

o Vil	afsnittet	om	Key	Audit	Matters	formindske	forventningskløften	til	regnskabsbruge-

ren?	

o Vil	det	øge	gennemsigtigheden	af	regnskabet?	

o Er	der	tvivl	om	hvilke	informationer	revisor	skal	give	ud	fra	ISA	701	Key	Audit	Mat-

ters?	

§ Har	regnskabsbrugerne	en	forventning	til	at	revisor	udfører	flere/bedre	hand-

linger	i	deres	revision,	når	ISA	701	træder	i	kraft?	(Forøge	forventningskløften)	

- Hvordan	forventer	i	at	standarden	bliver	udrullet	i	revisionsvirksomhederne?	

o Vil	revisionsvirksomhederne	skrive	virksomhedsspecifikke-	eller	standard	formulerin-

ger?	

- Vil	i	mene,	at	der	er	behov	for	indførsel	af	Key	Audit	Matters	på	mindre	revisionskunder	(klas-

se	B	og	C	+	PIE)?	

- Hvilke	fordele	og	ulemper	kan	i	se	ved	ISA	701	Key	Audit	Matters?	

	 	



Christine	Lund	 Key	Audit	Matters	 Dato:	2.	maj	2016	
Kirstine	Juhl	Mikkelsen	 	 	

	

Copenhagen	Business	School	 166	af	174	

Bilag	6	–	Interview	med	Krogslund,	Erhvervsstyrelsen	
Følgende	bilag	er	opdelt	i	interview	spørgsmål,	efterfulgt	af	svar	på	spørgsmålene.	Interviewet	er	foretaget	via	mailkorrespondance.	

	

Interview	guide	
- Hvem	er	regnskabsbrugeren		
- Generel	holdning	til	ISA	701	
- Hvilken	effekt	får	ISA	701	på	revisorernes	arbejde	
- Udrulning	af	standarden	
- Er	der	behov	for	Key	Audit	Matters	på	klasse	B	og	C	kunder	
- Opsummeret	fordele	og	ulemper	ved	Key	Audit	Matters	

	
Introduktionen	til	spørgsmålet,	er	udelukkende	for	at	kunne	forstå	hvilke	tanker	vi	har	gjort	os	med	spørgsmålet.	De	spørgsmål	der	stilles	her,	
skal	ikke	besvares	i	sig	selv.	De	kan	indgå	i	besvarelsen	af	”Spørgsmålet”	såfremt	dette	er	relevant.	
	
Spm.	 Introduktion	til	spørgsmålet	 Spørgsmålet	
1	 Key	Audit	Matters	er	 indført	 for	at	 fremme	regnskabsbrugernes	 for-

ståelse	 for	hvilket	 arbejde	 revisoren	har	udført.	 I	 denne	 forbindelse	
er	vi	interesseret	i	at	undersøge	hvilke	brugere	der	faktisk	vil	kunne	
forstå	 hvad	 revisor	 skriver	 i	 dette	 afsnit,	 så	 afsnittet	 ikke	 vil	 blive	
overflødig	og	forvirrende	information.	

Hvilken	 regnskabsbruger	 retter	 ISA	 701	 Key	 Audit	
Matters	 sig	 imod?	 (Investeringsforeninger,	 banker,	
Hr.	og	Fru.	Danmark	mv.)	

2	 Fra	et	lovgivers	(styrelses)	synspunkt,	er	der	nogle	klare	fordele	ved	
indførsel	af	Key	Audit	Matters?	

Hvor	ser	Erhvervsstyrelsen	den	største	værdi,	afledt	
af	ISA	701	Key	Audit	Matters?	

3	 Vil	det	betyde	en	øget	arbejdsbyrde.	Vil	de	få	den	nødvendige	guidens	
til	at	implementere	Key	Audit	Matters		afsnittet?	

Hvilken	betydning	får	ISA	701	Key	Audit	Matters	for	
revisorerne?	

3.1	 Hvilke	ændringer	vil	revisorloven	blive	underlagt?	 Herunder	i	forhold	til	den	nye	revisorlov?	
3.1.1	 Når	vi	i	Danmark	har	ca.	300	børsnoterede	virksomheder	og	500	der	

er	underlagt	kravene	i	§	21,	stk.	3,	hvor	det	måske	ikke	vil	være	rele-
vant	for	dem	at	oplyse	om	Key	Audit	Matters.	Vil	PIE	kriterierne	blive	
lettet,	 så	 der	 er	 en	mindre	 gruppe	 af	 virksomheder	 der	 skal	 imple-

Vil	PIE	definitionen	i	§	21,	stk.	3	blive	ændret?	
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mentere	Key	Audit	Matters	i	deres	regnskab?	
3.2	 Hvilken	 effekt	 vil	 Key	 Audit	 Matters	 og	 de	 øvrige	 ændringer	 til	 de	

eksisterende	 ISA’er	 have	 af	 indflydelse	 på	 erklæringsbekendtgørel-
sen?	

I	forhold	til	den	nye	erklæringsbekendtgørelse?	

3.3	 Til	 vores	 information	 har	 UK,	 Holland	 m.fl.	 allerede	 indarbejdet	 et	
lignende	afsnit	i	deres	revisionspåtegning.	

Har	 i	 brugt	 erfaringer	 fra	 andre	 lande	 som	 allerede	
har	implementeret	standarden	eller	tilsvarende?	I	så	
fald,	vil	i	dele	nogle	af	de	informationer	med	os?	

4	 Hvordan	 kommer	 revisorerne	 til	 at	 indarbejde	 afsnittet	 i	 deres	 på-
tegning?		

Hvad	 er	 jeres	 forventning	 til	 udrulning	 af	 standar-
den?	

4.1	 Antaget	at	der	er	en	forventningskløft	mellem	regnskabsbrugeren	og	
revisor.	Vil	Key	Audit	Matters	mindske	denne	forventningskløft	eller	
vil	det	ingen	effekt	have?	

Vil	 afsnittet	 om	 Key	 Audit	 Matters	 formindske	 for-
ventningskløften	til	regnskabsbrugeren?	

4.2	 Antaget	at	det	er	ressourcekrævende	for	revisionsvirksomhederne	at	
skulle	have	godkendt	formuleringer	af	Key	Audit	Matters	i	deres	Risk	
Management	 afdelinger.	 Vil	 dette	 medføre	 at	 de	 vil	 implementere	
standardformuleringer,	som	på	forhånd	er	risikogodkendt?	

Vil	 revisionsvirksomhederne	 skrive	 virksomheds-
specifikke-	eller	standard	formuleringer?	

5	 Vil	det	have	en	positiv	effekt	på	revisionen	af	mindre	virksomheder,	
hvis	revisorerne	skal	oplyse	om	Key	Audit	Matters	i	deres	revisions-
påtegning?	Vil	det	have	en	positiv	effekt	for	regnskabsbrugeren?	

Vil	I	mene,	at	der	er	behov	for	indførsel	af	Key	Audit	
Matters	på	mindre	revisionskunder	(klasse	B	og	C)?	

6	 Opsummering	af	fordele	og	ulemper	i	store	træk.	 Hvilke	 fordele	og	ulemper	kan	 i	 se	 ved	 ISA	701	Key	
Audit	Matters?	
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Spm.	 Svarskema	
1	 Der	er	vedtaget	en	ny	forordning	om	specifikke	krav	til	revision	af	virksomheder	af	inte-

resse	for	offentligheden	(Forordning	nr.	537/2014	–	vedhæftes	til	orientering).	Forord-

ningen	indeholder	i	artikel	10,	stk.	2,	litra	c,	en	bestemmelse	svarende	til	ISA	701.	Besva-

relsen	 i	dette	spørgsmål	vil	derfor	 tage	udgangspunkt	 i	 forordningens	krav	og	 ikke	 ISA	

701,	da	det	er	forordningens	krav,	der	som	minimum	skal	opfyldes.	

	

Formålet	med	forordningens	krav	til	indholdet	af	revisionspåtegningen	er	at	skabe	stør-

re	 værdi	 af	 en	 revision	og	dermed	 formindske	 forventningskløften	 til	 regnskabsbruge-

ren.	 	Det	var	 især	 investorkredse,	der	 forud	 for	vedtagelsen	af	 forordningen,	 efterlyste	

mere	 informative	 revisionspåtegninger.	Men	 den	 forøgede	 information	 vil	 komme	 alle	

interesserede	regnskabsbrugere	til	gavn.	

	

2	 Formålet	med	forordningens	krav	er	at	skabe	større	værdi	af	den	udførte	revision	ved,	at	

revisionspåtegningen	bliver	mere	 informativ	og	 individualiseret	 i	 forhold	 til	 revisionen	

af	det	enkelte	selskab.	

	

3	 Forordningens	 oplysningskrav	 stiller	 ikke	 krav	 til	 yderligere	 revisionshandlinger	 fra	

revisors	side.	Det	er	alene	et	spørgsmål	om,	at	revisor	 i	 revisionspåtegningen	skal	give	

yderligere	oplysninger,	som	revisor	allerede	har	opnået	ved	den	udførte	revision.	

	

Da	der	er	tale	om	en	ny	oplysning,	vil	det	øge	revisors	arbejde	med	at	udarbejde	revisi-

onspåtegningen.	

		

3.1	 En	forordning	er	direkte	gældende	i	medlemslandene,	dvs.	også	de	nye	krav	til	indholdet	

af	revisionspåtegningen,	der	følger	af	den	nye	forordnings	artikel	10.	

	

3.1.1	 Der	har	været	et	udkast	til	ændring	af	revisorloven	i	høring	med	høringsfrist	den	18.	ja-

nuar	2016	(vedhæftet).		

I	 udkastet	 foreslås	 i	 ny	 §	 1	 a	 at	 indsnævre	 PIE-definitionen	 til	 virksomheder,	 der	 har	

værdipapirer	optaget	til	handel	på	et	reguleret	marked	i	eU/EØS,	banker	og	realkreditin-

stitutter	samt	forsikringsselskaber.	

Der	 forventes	 fremsat	 lovforslag	 om	ændring	 af	 revisorloven	 i	 Folketinget	 i	 starten	 af	

marts	2016,	hvoraf	regeringens	endelige	forslag	vil	fremgå.	

	

3.2	 Erklæringsbekendtgørelse	 forventes	 tilpasset,	 så	 revisorerne	 kan	 efterleve	 forordnin-

gens	 krav	 til	 indholdet	 af	 revisionspåtegningen	 og	 de	 internationale	 revisionsstandar-

ders	krav	til	revisionspåtegningen.		

(Se	afsnit	3.1.2.4.2.	i	udkastet	til	ændring	af	revisorloven)	

	

3.3	 Nej.	

	

4	 Formålet	 med	 forordningens	 krav	 til	 indholdet	 af	 revisionspåtegningen	 er	 at	 forøge	

værdien	 af	 en	 revision,	 herunder	 ved	 at	 revisionspåtegningen	 er	 individualiseret	 i	 for-
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hold	til	revisionen	af	det	konkrete	selskab.		

	

Det	er	forventningen,	at	revisorerne	lever	op	til	dette	krav.	

	

4.1	 Formålet	med	 forordningens	 krav	 til	 indholdet	 af	 revisionspåtegningen,	 herunder	 kra-

vene	forordningens	”KAM”-krav,	er	at	skabe	større	værdi	af	en	revision	og	dermed	for-

mindske	 forventningskløften	 til	 regnskabsbrugeren.	 	 Det	 var	 især	 investorkredse,	 der	

forud	for	vedtagelsen	af	forordningen,	efterlyste	mere	informative	revisionspåtegninger.	

Men	den	forøgede	information	vil	komme	alle	interesserede	regnskabsbrugere	til	gavn.	

	

4.2	 -	

5	 -	

6	 Se	besvarelse	af	spm	1	og	4.1.	
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Bilag	7	–	Påtegningen	fra	PwC,	Holland	
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