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Executive summary 
In the wake of the international financial crisis that has plagued the entire world over the past 5-6 years 

users, of financial statements have increasingly raised the demand for a more understandable and transparent 

auditor’s report. Hence the international auditing standard-setting organ, the ”International Auditing and 

Assurance Standards Board”, has launched a series of studies to identify, which expectations can be met by 

changing the auditor’s report. One of the main studies was a jointly commissioned international research on 

the financial statement user’s perceptions of the auditor’s report. This study, along with the Board’s 

consultation paper ”Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, forms the 

basis for the recent ongoing study, in which this dissertation is based on.  

 
Based on the abovementioned studies the Board has issued an Invitation To Comment, ”Improving the 

Auditor’s Report”, where it presents identified opportunities on improving the auditor’s report. The aim of 

the Invitation To Comment is to determine whether users of financial statements will award these 

amendments the value that they are seeking. Especially investors and financial analysts are requesting a 

greater insight in regards to the individual audits and the audited entity. The Board encourages as many 

stakeholders as possible to answer the Invitation To Comment in order to meet the public interest in the best 

possible way. 

 
The main object of this dissertation is to find out if the proposals submitted by the ”International Auditing 

and Assurance Standards Board” will meet and satisfy the expectations that users of financial statements 

have with regard to improving the auditor’s report. The thesis in the dissertation is based on an empirical 

analysis, to find out how users of the financial statement relate to the submitted proposals. Specifically 

relating to the requirement of including an Auditor Commentary section as well as an opinion about Going 

Concern issues from the auditor in the improved auditor’s report. To support the empirical analysis, the 

dissertation will give a thorough review of the relevant theories. During the analysis, the dissertation will 

compare and justify our obtained results with relevant described theories.  

 
The conclusion of the analysis shows that the majority of financial statement user, do not decidedly view that 

the submitted proposals will result in a more understandable and transparent auditor’s report. Many of the 

financial statement users, asses the submitted suggestions as being a step in the right direction. However they 

are concerned that the implementation of an Auditor Commentary section, as well as a required statement 

from the auditor about an entity’s ability to be Going Concern, will not create the additional value they are 

intended to. Furthermore, the users of the financial statements are concerned, that the auditor thereby will be 

the provider of original information. Based on our analysis, the “International Auditing and Assurance 

Standards Board”, is on the right path. However, in order to accommodate the expectations from the 

accounting world, they need to go on step further.   
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1 Indledende afsnit 
1.1 Indledning 
Som offentlighedens tillidsrepræsentant står revisor konstant overfor udfordringen om at opretholde tilliden 

fra regnskabsbrugerne samt offentligheden generelt. I nyere tid er denne udfordring kun blevet større, som 

følge af mediernes og den internationale informationstilgængeligheds øget fokus på nationale og 

internationale erhvervsskandaler. Der har i disse sager gentagne gange været stor opmærksomhed på revisors 

påtegning, der er blevet udsat for hård kritik. 

 

Revisors eneste kommunikationsredskab til regnskabsbrugerne og den øvrige omverden er i form af den 

uafhængige revisors påtegning, som revisor afgiver i forbindelse med ledelsens aflæggelse af årsregnskabet. 

Grundlæggende har revisors påtegning til formål, at informere regnskabsbrugerne om revisors konklusion på 

revisionen af årsregnskabet og beskriver endvidere revisionens udførelse samt de respektive ansvarsområder 

for ledelsen og revisor. 

 

Med fokus på virksomheder af særlig offentlig interesse, har revisors påtegning i en længere årrække været 

til diskussion, da mange regnskabsbrugere er af den opfattelse, at revisors påtegning skal være mere 

informativ. Dette som følge af, at årsregnskaber fra virksomheder af særlig offentlig interesse bliver læst af 

mange forskellige regnskabsbrugere, og at revisors påtegning påvirker deres beslutningsgrundlag. Der er i 

den sammenhæng en generel opfattelse af, at revisors påtegning, i årsregnskaber fra virksomheder af særlig 

offentlig interesse, er for kort og standardiseret. 

 

Det internationale revisionsstandardsættende organ ”The International Auditing and Assurance Standards 

Board”(IAASB), ”US Public Company Accounting Oversigt Board” samt Europa-Kommissionen har alle, 

uafhængigt af hinanden, foretaget undersøgelser vedrørende regnskabsbrugernes opfattelse af revisors 

påtegning. Alle er kommet frem til samme konklusion. Der skal ske en ændring! 

 

IAASB iværksatte i 2006 en international undersøgelse omhandlende regnskabsbrugernes opfattelse af 

revisors påtegning. Endvidere udsendte IAASB i maj 2011, høringsdokumentet ”Enhancing the Value of 

Auditor Reporting: Exploring Options for Change”. Disse to undersøgelser havde tilsammen bevirket at 

IAASB nu ville sætte ind for at forbedre revisors påtegning. IAASB ønskede med ovennævnte 

høringsdokument, at opnå en bedre forståelse for, hvordan man på en række områder kunne imødekomme 

efterspørgslen til en mere informativ og letforståelig revisorpåtegning. Der blev derfor i høringsdokumentet 

udsendt en række specifikke spørgsmål, som alle havde mulighed for at besvare. Endvidere var der mulighed 

for at komme med mere generelle kommentarer og holdninger i høringsdokumentet. På baggrund af de 
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besvarelser IAASB fik på høringsdokumentet, blev der udarbejdet konkrete forslag til forbedring af revisors 

påtegning.  

 

Disse konkrete forslag dannede, sammen med øvrige forslag, grundlag for og blev fremlagt i, en 

igangværende undersøgelse benævnt ”Invitaion To Comment: Improving the Auditor’s Report”(ITC). 

Undersøgelsen blev fremlagt på IAASB’s hjemmeside, hvor alle havde mulighed for at lægge deres 

besvarelse op. Især eksterne interessenter, nationale foreninger og revisorer blev opfodret til at besvare denne 

undersøgelse, da de agerer inden for regnskabsverdenen. Disse respondenter har således kunne fremlægge 

deres vurderinger og holdninger til de forslag IAASB i ITC’en havde fremlagt til forbedring af revisors 

påtegning.  

 

De konkrete forslag gik ud på at forbedre revisors påtegning ved at indføre nye afsnit. Revisors påtegning 

skulle blandt andet indeholde et afsnit med revisors særlige kommentarer til det pågældende årsregnskab, 

kaldet Auditor Commentary. Endvidere skulle revisors påtegning også indeholde et afsnit hvor revisor 

eksplicit angiver sin vurdering af Going Concern-forudsætningen. 

 

Det er efterfølgende IAASB hensigt at danne sig et overblik over besvarelserne, og konkludere på, om 

hvorvidt de forslåede ændringer er tilstrækkelige og opfylder regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere 

information i revisorpåtegningen. 
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1.2 Problemformulering 
Regnskabsbrugerne efterspørger, i forbindelse med deres beslutningsproces, mere relevant og subjektiv 

information i revisors påtegning. Særligt de eksterne interessenter; investorer og aktieanalytikere, 

efterspørger større gennemsigtighed og indsigt i revisors påtegning og i årsregnskabet som helhed. Dette som 

følge af den globale finanskrise, der har fastslået vigtigheden i gennemsigtigheden af en virksomhed. Det er 

derfor fundamentalt, at IAASB finder ud af, hvordan revisors påtegning skal ændres, således denne bliver en 

mere informativ påtegning til brug for regnskabsbrugerne. 

 

Vi mener, at det vil være interessant at undersøge regnskabsbrugernes holdning til IAASB’s forslag om 

forbedring af revisors påtegning som fremlagt i ITC’en. Ligeledes mener vi, det vil være relevant at have 

fokus på, om regnskabsbrugerne stiller for høje krav til hvad revisors påtegning skal indeholde. 

 

Hovedformålet med nærværende afhandling er at analysere, om de af IAASB udsendte forslag til forbedring 

af revisors påtegning ved implementering af afsnit omhandlende Auditor Commentary og Going Concern, 

imødekommer regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere information i revisors påtegning. Dette vil vi gøre 

ved gennemgang af relevant teori og gennem en analyse af de besvarelser IAASB har modtaget fra 

respondenterne; eksterne interessenter, nationale foreninger og revisorer. 

 

På baggrund af ovenstående problemstilling har vi opstillet følgende hovedspørgsmål: 

 

”Vil IAASB’s forslag om implementering af et Auditor Commentary- og Going Concern-afsnit i 

revisors påtegning, for virksomheder af særlig offentlig interesse, imødekomme regnskabsbrugernes 

efterspørgsel til mere information i revisors påtegning?” 

 

Ovenstående hovedspørgsmål ønskes belyst via nedenstående delspørgsmål: 

- Teorirelevant 

- Hvordan rapporterer revisor i dag? 

- Hvad forbinder man med revisors rolle? 

- Hvorledes skal begrebet Going Concern forstås og hvordan fremgår dette af årsregnskabet? 

- Hvilket ansvar har hhv. ledelsen og revisor i forbindelse med rapportering af årsregnskabet? 

- Analyserelevant 

- Hvilke ændringer indebærer IAASB’s forslag? 

- Hvordan forholder regnskabsbrugerne sig til de forslag IAASB har fremlagt vedrørende Auditor 

Commentary og Going Concern? 

- Bør IAASB’s forslag implementeres? 
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1.3 Afgrænsning og begrebsfastlæggelse 
Der er i nærværende afhandling valgt at foretage en række afgrænsninger. Disse afgrænsninger er 

nødvendige for at afgrænse nærværende afhandling til at behandle den egentlige problemstilling. Endvidere 

er afgrænsningerne en nødvendighed i henhold til den begrænsede tilladte størrelse på afhandlingen. Læserne 

skal derfor være opmærksomme på nedenstående. 

 

Da nærværende afhandling er udarbejdet som afsluttende projekt på Cand.merc.aud. studiet, forudsættes det, 

at gængse begreber inden for revisionsfaget er læserne bekendt. Derfor vil disse begreber kun blive beskrevet 

hvor dette findes nødvendigt for forståelsen af afhandlingen. 

 

I kapitlet vedrørende revisors ansvar vil nærværende afhandling ikke gennemgå de retslige konsekvenser for 

revisor ved misforståelser og fejlfortolkning blandt regnskabsbrugerne. 

 

Gennemgående i nærværende afhandling bliver begrebet ”væsentlighed” benyttet. Afhandlingen er 

begrænset for nærmere gennemgang af væsentlighedsbegrebet og beregning heraf, herunder gennemgang af 

ISA 320. 

 

Respondenter, hvis besvarelser først er modtaget efter d. 2. november 2012 på IAASB’s hjemmeside, er ikke 

medtaget i nærværende afhandling. 

 

1.4 Metode og valg af teori 
Dette afsnit har til hensigt at belyse afhandlingens metodiske tilgange og valg af teori. Igennem 

dataindsamling og bearbejdelse heraf, kan der skabes viden, som retfærdigt afspejler virkeligheden, såfremt 

der er foretaget de fornødne overvejelser i forbindelse med valg af metode.1 For at vi undgår, at nærværende 

afhandling kommer til at fremlægge påstande, vil en normativ videnskabelig metode samt metodisk 

begrundelse og dokumentation sikre gyldigheden og pålideligheden.2    

 

Generelt vil der i nærværende afhandling blive fastlagt gældende teori og lovmæssige reguleringer som vores 

grundlag for emnet. Endvidere vil vi udarbejde en empirisk analyse, på baggrund af den udsendte ITC fra 

IAASB, vedrørende forbedring af revisors påtegning. Vi vil først fastslå de i dag gældende krav for revisor i 

forbindelse med afgivelse af revisors påtegning samt ledelsens ansvar i forbindelse med rapportering. 

Herefter vil vi analyserer IAASB’s modtagne besvarelser på ITC’en, samt vurdere regnskabsbrugernes 

                                                      
1 Andersen, Ib: ”Den Skinbarlig Virkelighed”, s. 15. 
2 Andersen, Ib: ”Den Skinbarlig Virkelighed”, s. 15-16. 
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generelle holdninger, sammenholdt med vores teoretiske grundlag. I løbet af vores analyse i kapitel 7 og 8 

samt i efterfølgende diskussion i kapitel 9, vil vores subjektive holdning til emnet komme til udtryk. 

 

1.4.1 Metodisk tilgang og undersøgelsesdesign 

Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i kendt teori vedrørende forventningskløften, uafhængighed, 

Going Concern, revisors påtegning mv., som sammenfattes med vores analyse. Vi ønsker med vores analyse 

at fremkomme til almene, generelle holdninger på baggrund af vores empiriske data. Dette betyder at vi 

benytter en induktiv tilgang. Ved en induktiv tilgang kræves kvalificeret teori og empirisk data.3 Vi vil 

igennem nærværende afhandling forholde os kritisk til de anvendte teorier samt de indsamlede data. 

Ligeledes vil vi forholde os til hvorvidt vores empiriske data er af en pålidelig og valid karakter.4   

 

Det af IAASB opstillet forslag til forbedring af revisors påtegning vil blive testet empirisk og derefter holdt 

op mod relevant teori. De anvendte data er for os af sekundære karakter, da de primært er indsamlet til 

IAASB’s egen analyse. Vi vurderer, at disse data er brugbare til vores analysebehov og som værende fra 

pålidelige kilder. Vi har hovedsageligt benyttet en kvantitativ tilgang i vores dataindsamling, set i lyset af at 

IAASB ligeledes benytter samme metode i form af et åbent spørgeskema. Efterfølgende har vi foretaget en 

konkret vurdering af besvarelserne fordelt på vores segmenter. Særligt frasorteres respondenter fra 

segmenter, hvor der ikke er nok besvarelser til at udlede en generel og repræsentativ holdning. Således vil vi 

være i stand til at udlede repræsentative holdninger for vores valgte segmenter.5 Dette uddybes nærmere 

nedenfor samt senere i afhandlingen. Ved at benytte en kvantitativ tilgang kan vi ud fra besvarelserne danne 

generelle holdninger og sammenholde disse med relevant teori.6 Således kan vi efterfølgende drage 

konklusioner om hvorvidt der er sammenhæng mellem respondenternes holdning og relevant teori.   

 

Det materiale, som nærværende afhandlings undersøgelsesdesign og informationsindsamling bygger på, kan 

deles op i to grupper.  

 

1. Eksternt udarbejdet materiale, som består af artikler, eksterne og uafhængige undersøgelser samt 

anden offentlig tilgængelig faglitteratur. Søgning og indsamling af dette materiale er sket via 

Internetsøgninger, Copenhagen Business School’s bibliotek samt andre tilgængelige online databaser 

mv. 

 

                                                      
3 Thurén, Thorsten: ”Videnskabsteori – for begyndere”, s. 25 
4 Thurén, Thorsten: ”Videnskabsteori – for begyndere”, s. 29 
5 Andersen, Ib: ”Den Skinbarlig Virkelighed”, s. 26-31. 
6 Thurén, Thorsten: ”Videnskabsteori – for begyndere”, kap. 5. 
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2. Empirisk data fra spørgeskemaundersøgelse, som består af de besvarelser IAASB har modtaget på 

deres udsendte ITC. 

 

Ud fra vores undersøgelsesdesign og de ovennævnte metoder er vi af den overbevisning, at andre 

uafhængige af nærværende afhandling, vil fremkomme til samme resultat af undersøgelsen som nærværende 

afhandling fremlægger.  

 

1.4.2 Valg af teori 

I vores empiriske analyse vil vi vurdere regnskabsbrugernes samt regnskabsaflæggernes holdninger til 

IAASB´s forslag til ændring af revisors påtegning og sammenholde disse med relevante teorier. Alle de 

valgte relevante teorier forholder sig til regnskabsbrugernes informationsværdi af revisors påtegning og de 

understøtter derved nærværende afhandlings problemstilling.  

 

Da nærværende afhandling afgrænses til at fokusere på IAASB´s forslag om indeholdelsen af et Auditor 

Commentary- og et Going Concern-afsnit, har vi ydermere valgt relevante teorier og lovsamlinger der 

omhandler revisors påtegning og Going Concern. 

 

I videnskabelig metodisk sammenhæng er der kontinuitet mellem teorier, observationer og virkeligheden.7 

Herfor opfattes valgte teorier som håndgribelig viden, mens observationer danner en forståelse af 

virkeligheden på baggrund af fundne data og analyse heraf.  

 

Vi vil i nærværende afhandlings teoridelen fremlægge en overordnet redegørelse for grundprincipperne i de 

relevante teorier og reguleringer for begge ovenstående områder, for at sikre en ensartet forståelse af det 

teoretiske grundlag.  

 

1.4.3 Empirisk analyse 

Vores empiriske analyse vil baseres på den af IAASB fremsendte ITC og besvarelserne heraf. Det har fra 

starten af nærværende afhandling været kendt, at der på trods af at der er tale om en international 

undersøgelse, har været begrænset antal besvarelser. Derfor vil der alene blive arbejdet ud fra et mål om at 

skabe et repræsentativt og retvisende billede på baggrund af de faktiske besvarelser, som vi har valgt at 

fordele ud på følgende tre segmenter; eksterne interessenter, foreninger og revisors. 

 

ITC’en er en åben invitation hvor alle kan komme med deres subjektive bemærkninger og kommentarer til 

IAASB’s forslag. For at kunne skabe et repræsentativt og retvisende billede på tværs af alle besvarelserne 

                                                      
7 Andersen, Ib: ”Den Skinbarlig Virkelighed”, s. 26-31. 
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har vi inddelt de besvarelser IAASB havde modtaget d. 2. november 2012 i relevante segmenter. Efter en 

individuel vurdering af besvarelserne, er de besvarelser som ikke indgår i vores valgte segmenter, blevet 

frasorteret. Disse har primært vist sig at være besvarelser fra privatpersoner. 

Igennem respondenternes besvarelser vil vi opnå en indikation af, om hvorvidt IAASB’s forslag om ændring 

af revisors påtegning, vil imødekomme den efterspørgsel fra regnskabsbrugerne som IAASB tilsigter. For 

yderligere beskrivelse af dataindsamling og undersøgelsesdesign henvises til kapitel 6.    

 

1.5 Målgruppe for afhandlingen 
Nærværende afhandling henvender sig primært til personer som interesserer sig for emnet, samt studerende 

på samme akademiske niveau, som kunne drage inspiration og viden heraf. 

 

Endvidere har nærværende afhandling ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af valgte teorier og 

lovsamling, men derimod at give læseren en overordnet forståelse for de ændringer IAASB lægger op til i 

deres ITC, samt sammenfatte hvilke generelle holdninger respondenterne har hertil. 

 

1.6 Afhandlingens disposition 
For at skabe et overblik over den indbyrdes sammenhæng mellem nærværende afhandlings kapitler og 

hvorledes problemformuleringen søges besvaret, opstilles nedenfor nærværende afhandlings opbygning. De 

problemforstående og teoretiske afsnit er, behandlet forud for den empiriske analyse samt 

diskussionsafsnittet. 
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Figur 1: Nærværende afhandlings struktur, egen tilvirkning 

 

I kapitel 1 introduceres læserne for nærværende afhandlings fokus og problemstilling. Herefter redegøres for 

den valgte metodiske synsvinkel samt hvilken målgruppe afhandlingen henvender sig til. Herunder belyses 

den empiriske undersøgelse. Kapitel 1 fastslår nærværende afhandlings fundament og er et indledende 

kapitel. 

 

Kapitel 2 beskrives revisors påtegning, herunder relevante love og reguleringer for revisor i forbindelse med 

afgivelse af denne. Herunder fokuseres på udformning af revisors ikke modificerede konklusion samt 

muligheden for supplerende oplysninger i påtegningen. Endvidere belyses kort muligheden for at afgive en 

konklusion med modifikationer. 

 

•Kapitel 1: Indledning, Problemformulering, 
Afgrænsning og begrebsfastsættelse, Metode 
og valg af teori, Målgruppe for afhandlingen, 
Afhandlingens disposition, Kildekritik

Indledende afsnit

•Kapitel 2: Revisors påtegning
•Kapitel 3: Revisionsteori
•Kapitel 4: Ledelsens og revisors ansvar

Beskrivelse af relevant 
teori

•Kapitel 5: Indledende beskrivelse af analyse
•Kapitel 6: Empiriske data
•Kapitel 7: Analyse af Auditor Commentary
•Kapitel 8: Analyse af Going Concern og 
væsentlige usikkerheder

Analyse af  
problemstilling

•Kapitel 9: Diskussion af Auditor 
Commentary og Going ConcernDiskussion af analyse

•Kapitel 10: Konklusion
•Kapitel 11: Perspektivering

Konklusion på relevant 
problemstilling



Kapitel 1 - Indledende afsnit 
 

Side 13 af 122 

I kapitel 3 fremlægges de valgte relevante revisionsteorier. Her er begreberne Going Concern og væsentlig 

usikkerhed gennemgået. Endvidere introduceres teorien om principal-agent forholdet, uafhængighed samt 

forventningskløften og dennes betydning.  

 

I kapitel 4 beskrives relevante love og reguleringer samt ansvarsfordeling for ledelsen og revisor i 

forbindelse med vurderingen af Going Concern-forudsætningen. 

 

Kapitel 2, 3 og 4 udgør afhandlingens teoretiske del og ligger til grund for udarbejdelsen af afhandlingens 

empiriske analyse.  

 

I kapitel 5 uddybes den indledende beskrivelse af vores empiriske undersøgelse. Her introduceres IAASB’s 

forslag til ændring af revisors påtegning, samt nærmere beskrivelse af grundlaget for IAASB’s tiltag. 

Nærmere belyses forslaget omkring indeholdelse af et Auditor Commentary- og Going Concern-afsnit, samt 

de af IAASB identificerede forhindringer forbundet hermed. Endvidere beskrives IAASB’s forslag til 

opbygning af den forbedrede revisors påtegning.  

 

I kapitel 6 beskrives grundlaget for vores dataindsamling samt behandling af disse. Ligeledes gennemgås den 

af IAASB udsendte ITC’s relevante spørgsmål vedrørende Auditor Commentary og Going Concern.  

 

Kapitel 7 og 8 omhandler vores empiriske analyse og er dermed nærværende afhandlings analysedel. I dette 

kapitel bliver respondenternes besvarelser og holdninger beskrevet for hvert af de relevante spørgsmål. 

Endvidere vil vi ud fra analysen holde respondenternes holdninger op mod relevante teorier, og vurdere om 

respondenternes holdninger kan retfærdiggøres ud fra et teoretisk synspunkt.  

 

I kapitel 9 fremlægges vores subjektive holdninger til IAASB’s ITC, inddelt i to overordnede afsnit 

omhandlende Auditor Commentary og Going Concern.  

 

I kapitel 10 og 11 konkluderer vi på nærværende afhandlings problemformulering. Endvidere udarbejdes en 

perspektivering på baggrund af vores analyse af IAASB’s forslag til forbedring af revisors påtegning. 

 

1.7 Kildekritik 
Afhandlingens teoriafsnit er baseret på gældende love, bekendtgørelser, standarder og vejledninger. Dog er 

en del af den benyttede faglitteratur, som ligger til grund for den beskrevne teori, udgivet inden den endelige 

indførelse af de internationale standarder i dansk revisorlovgivning. Påstande og henvisninger er som følge 

heraf afstemt til gældende lovgivning. 
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Endvidere kan benyttede artikler være udtryk for forfatternes personlige holdninger og ikke nødvendigvis 

udtryk for korrekt fortolkning af lovgivning. I nærværende afhandling har vi gengivet de eksterne kildes 

fortolkninger og holdt disse op mod lovtekst for at minimere subjektiviteten. Endvidere har vi forholdt os 

kritisk til de eksterne fortolkninger. For at sikre pålideligheden af en kilde har vi vurderet forfatterenes 

interesser og faglige kompetencer. Endvidere har vi forholdt os kritisk til information fra internettet og 

benytter kun internetsider hvor informationen er originalt tilstedekommet. 
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2 Revisors påtegning 
Dette kapitel har til formål at gennemgå de love, specifikke standarder og bekendtgørelser der ligger til 

grund for revisors påtegning, samt revisors mulighed for at afgive supplerende oplysninger og udtalelse om 

ledelsesberetningen. 

 

2.1 Love, begrebsrammer og standarder 
Revisors påtegning er medvirkende til regnskabsbrugernes forståelse af det aflagte årsregnskab. Revisor 

afgiver forskellige erklæringer, som reguleres af internationale standarder. Endvidere reguleres revisors 

påtegning i Danmark af en erklæringsbekendtgørelse.8 Det er derfor vigtigt at forstå de underliggende love 

og standarder for at få den fulde forståelse for revisors påtegning. 

 

Revisor er underlagt Revisorloven(RL).9 Loven omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af 

revisorer og revisionsvirksomheder.  Denne lovs primære anvendelsesområde er begrænset til revisors 

påtegning med sikkerhed10 som beskrives i nedenstående afsnit.  Når revisor afgiver en erklæring med 

sikkerhed, er revisor omfattet af revisorlovens bestemmelser, samt bestemmelserne i Bekendtgørelse om 

godkendte revisorers erklæringer(BEK).11 BEK havde oprindeligt sin hjemmel i den tidligere Lov om 

Statsautoriserede Revisorer § 6a, som blev udstedt i 1996.12 I dag har BEK sin hjemmel i RL § 16, stk. 4. Det 

er her igennem Erhvervsstyrelsen13 fastsætter nærmere regler for afgivelsen af revisors påtegning, etik mv..  

 

Den 26. juni 2008 blev BEK gennemgribende ændret,14 og den største ændring var, at den nu kun 

omhandlede revisors påtegning med sikkerhed.15 Erklæringen på opgaver som revisor har udarbejdet som 

følge af en rådgivningsopgave, fx due dilligence, er ikke længere omfattet af bekendtgørelsen. Sådanne 

opgaver udføres i stedet på baggrund af aftalte arbejdshandlinger i et aftalebrev. Den seneste ændring til 

BEK16 trådte i kraft den 17. april 2013. Den største ændring var indarbejdelsen af et kapital om erklæring om 

udvidet gennemgang af regnskaber, som virksomheder i regnskabsklasse B, herunder holdingvirksomheder, 

siden 1. januar 2013 har haft mulighed for at vælge i stedet for en revision efter internationale standarder.17 

 

  

                                                      
8 RL § 16, stk. 4 
9 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder af 17.06.08(RL) § 16 stk. 4 og § 54 stk. 2. 
10 RL § 1, stk. 2. 
11 Revisorloven med kommentarer, note 3. 
12 Füchsel, Kim m.fl.: ”Revisor – Rapportering & Regulering”, s. 201. 
13 Tidligere Erhvervs og Selskabsstyrelsen som nævnes i RL. 
14 Bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 2008. 
15 Vejledning om BEK – indledning. 
16 Bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013. 
17 FSR – Faglig viden, artikel: ”Erklæringsbekendtgørelsen, som ændret april 2013”, 22. april 2013. 



Kapitel 2 – Revisors påtegning 
 

Side 16 af 122 

BEK indeholder følgende: 

 

- §§ 3-8 vedrørende revisors erklæring med høj grad af sikkerhed på reviderede regnskaber,  

- §§ 9-12 vedrørende revisors erklæring om udvidet gennemgang af regnskaber 

- §§ 12-15 vedrørende revisors erklæring med begrænset sikkerhed på regnskaber, også kaldt et review18 

- §§ 16-19 vedrørende øvrige erklæringer med sikkerhed.19 

 

Ved påtegningen af et revideret årsregnskab, erklærer revisor sig som offentlighedens tillidsrepræsentant20 til 

regnskabsbrugerne, om den foretagne revision. Begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” har til formål 

at beskrive revisor, som en person der skal tage hensyn til regnskabsbrugerne, herunder myndigheder, 

kreditorer og investorer. Revisor skal være opmærksom på, at regnskabsbrugerne ikke har den samme viden 

om det bagvedliggende i årsregnskabet, som ledelsen og revisor har. Se bilag 1 for eksempler af typiske 

regnskabsbrugere. Denne problemstilling bliver uddybet i kapitel 3. Revisor skal dog være særligt 

opmærksom på de regnskabsbrugere der må forventes at skulle bruge revisors påtegning i årsregnskabet som 

beslutningsgrundlag.21 Dette gælder i øvrigt alle erklæringer, som ikke udelukkende er bestemt til 

hvervgivers egen brug.22  

 

Revisor skal ligeledes anvende BEK, hvis revisor i forbindelse med afgivelsen af sin erklæring har indset, 

eller burde havde indset, at den ville blive brugt overfor tredjemand. Dette til trods for det muligvis er 

skrevet i erklæringen, at den udelukkende er til hvervgivers brug.23 Samtidig indebærer offentlighedens 

tillidsrepræsentant, at revisor, i forbindelse med afgivelsen af erklæringen, har til opgave at rapportere om 

eventuelt misligholdt ledelsesansvar. Denne rapporteringspligt gælder udelukkende ved afgivelse af revisors 

påtegning i årsregnskabet.24  Hertil skal det nævnes, at revisor har pligt til at underrette et hvert medlem af 

ledelsen herom i revisionsprotokollen, i de situationer hvor revisor bliver opmærksom på, at et eller flere 

medlemmer af ledelsen har begået økonomisk forbrydelse af et betydeligt beløb eller i øvrigt af grov 

karakter.25 

 

Revisor skal derfor være opmærksom på, at ledelsen kan anse visse oplysninger som en selvfølge og dermed 

ikke har informeret om disse i årsregnskabet.26 Revisor skal vurdere væsentligheden af informationen i 

                                                      
18 Füchsel, Kim m.fl.: ”Revisor – Rapportering & Regulering”, s. 201. 
19 §§ 9-19 vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling som følge af afhandlingens problemstilling. 
20 BEK § 1, stk. 1. 
21 BEK § 1, stk. 4. 
22 Füchsel, Kim m.fl.: ”Revisor – Rapportering & Regulering”, s. 202. 
23 BEK § 1, stk. 1. 
24 Füchsel, Kim m.fl.: ”Revisor – Rapportering & Regulering”, s. 202. 
25 RL § 22, stk. 1. 
26 BEK § 1, stk. 2 
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årsregnskabet ud fra BEK.27 Det er af afgørende betydning hvilken påvirkningsgraden disse informationer 

kan have for regnskabsbrugers bedømmelse af årsregnskabet.  

 

Finanstilsynets fondsråd har udarbejdet et notat, som blandt andet definerer væsentligheden ud fra 

begrebsrammen til de internationale regnskabsstandarder, som lyder:28  

 

"Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på 

regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden 

afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen eller ved 

den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en grænse, snarere end 

som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at kunne være nyttig.".29   

 

Endvidere skal revisors påtegning skrives i et entydigt og let forståeligt sprog,30 således at regnskabsbrugerne 

kan træffe beslutninger på baggrund af korrekt forstået oplysninger. Der må således ikke være nogen grad af 

dobbeltbetydning og mulighed for misforståelse i revisors påtegning. 

 

Yderligere krav til revisors påtegning findes i BEK. Revisors påtegning af årsregnskabet skal som minimum 

indeholde følgende:31 

 

- Revisor skal tage et forbehold eller angive oplysning om, at påtegningen er uden et forbehold. 

- En konklusion vedrørende den udførte revision. 

- Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, såfremt dette anses for nødvendigt. 

- Supplerende oplysning vedrørende andre forhold, såfremt dette anses for nødvendigt. 

- Revisors udtalelse om ledelsesberetningen og i denne forbindelse angive om gennemlæsning af denne 

har givet anledning til bemærkninger. 

 

Til brug for revisors påtegning skal revisor tage udgangspunkt i de internationale revisionsstandarder, 

International Standard on Auditing(ISA) og begrebsrammer. Den internationale begrebsramme er baseret på 

”International Framework for Assurance Engagements”, som er udgivet på engelsk af IAASB i deres 

revisorhåndbog.32 Denne er tidligere udsendt af Danske Revisorer(FSR) under titlen ”Begrebsramme for 

                                                      
27 BEK § 1, stk. 2 
28 Den danske oversættelse af IFRS Framework 30. 
29 Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol, 
fondsrådet 17. december 2008. 
30 BEK § 1, stk. 3. 
31 BEK § 5, stk. 2. 
32 Den internationale begrebsramme(IBGR), afsnit 1 
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erklæringer med sikkerhed,”33 med de ændringer der følger, efter tilpasning til dansk revisorlovgivning. 

Begrebsrammen definerer og uddyber de elementer og mål der, i forbindelse med revisors afgivelse af en 

erklæring med sikkerhed, tager udgangspunkt i de internationale revisionsstandarder om revision, 

review(ISRE) og andre erklæringer med sikkerhed(ISAE).34 Begrebsrammen beskriver, hvordan revisor skal 

afgive en skriftlig påtegning, der indeholder en konklusion som regnskabsbrugerne skal kunne bruge med 

sikkerhed, om indholdet i årsregnskabet.35 Endvidere beskriver begrebsrammen revisors erklæringer med 

begrænset grad af sikkerhed og erklæringer uden sikkerhed. Se bilag 2 for forskellen mellem erklæringer 

med høj grad af sikkerhed og erklæringer med begrænset grad af sikkerhed. Begrebsrammens § 56 vedrører 

revisors erklæring afgivet med høj grad af sikkerhed, og danner rammen for de grundlæggende elementer i 

de internationale revisionsstandarder. Efterfølgende §§ 57 – 60 angiver rammen for revisors konklusion i 

påtegningen. 

 

Efter ændringen af RL den 7. juni 2008, samt opdateringen af BEK og vejledningen fra Erhvervsstyrelsen, 

hænger den danske revisorlovgivning godt sammen.36 BEK’s enkelte afsnit henføres til de forskellige 

erklæringstyper, dog kun erklæringer med sikkerhed. Denne kræver, at revisor i sin påtegning oplyser de 

specifikke standarder, som revisionen er udført i henhold til. Det betyder dog ikke, at revisor kan undlade at 

benytte standarder, ved blot ikke at oplyse dem, da god revisorskik kræver, at revisionen er udført i 

overensstemmelse med de internationale standarder.37 

 

Tidligere var danske revisorer omfattet af de danske Revisions Standarder(RS). RS’erne var oprindeligt en 

oversættelse af de internationale standarder. Men i 2004 påbegyndte IAASB et projekt der skulle gennemgå 

og ensarte ISA’erne.38 Projektet resulterede i, at de nye internationale standarder blev endeligt godkendt i 

februar 2009 af IAASB. FSR’s revisionstekniske udvalg igangsatte i 2008 en oversættelse af de nye 

internationale standarder, efter de retningslinjer der var udstedt af IAASB. Disse havde til formål at sikre en 

korrekt implementering af de internationale standarder i dansk revisorlovgivning. Oversættelsen skulle 

endvidere sikre en direkte sammenhæng mellem de nye internationale standarder og de nye oversatte 

standarder i Danmark. EU kommissionen skulle ligeledes godkende oversættelsen inden de internationale 

standarder blev frigivet i dansk revisorlovgivning, således der ikke kunne opstå nogen tvivl om EU 

kommissionens accept heraf.39 Kommissionens godkendelse gjorde, at implementeringen af de nye 

internationale standarder blev udskudt ét år, således disse først trådte i kraft for regnskaber der begyndte d. 

                                                      
33 Udsendt af FSR’s REVU i januar 2005. 
34 IBGR, afsnit 1. 
35 Fortolkning af IBGR, afsnit 56. 
36 Füchsel, Kim m.fl.: ”Revisor – Rapportering & Regulering”, s. 195. 
37 Füchsel, Kim m.fl.: ”Revisor – Rapportering & Regulering”, s. 195. 
38 Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s. 26 - Implementering af Internationale Standarder(…). 
39 Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s. 26 - Implementering af Internationale Standarder(…). 
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15. december 2010 eller senere.40 Det er ikke et EU-krav at anvende de nye ISA’er. Dog er ISA’erne 

international anerkendt og dermed er udtryk for god revisionsskik, også i Danmark, og da RL kræver, at 

revisor skal gennemføre revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik, er ISA’erne derved i praksis 

implementeret ved lov i Danmark.41  

 

Implementeringen af de internationale standarder i Danmark har medført en større synliggørelse af kravene 

til revisor. Ifølge statsautoriseret revisor Jon Bech, KPMG og statsautoriseret revisor Karl Aage Brasted, 

BDO skaber dette større kvalitet og bør skabe en større tillid til reviderede årsregnskaber i Danmark.42  

 

Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem de nye ISA’er og den før omtalte erklæringsbekendtgørelse. 

Endvidere henvises der til figur 5 for ISA’ernes sammenhæng med begrebsrammen. 

 

  
Revisions-påtegning 
på reviderede 
årsregnskaber 

Erklæringer om 
udvidet gennemgang 
af årsregnskaber 

Erklæringer om 
gennemgang 
(Review) af 
årsregnskaber 

Andre erklæringer 
med sikkerhed 

Erklærings-
bekendtgørelse §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 12-15 §§ 16-19 

Erklærings-
standarder 

ISA 700 ISRE 2400 ISRE 2400 ISA 800 
ISA 705 ISRE 2410 ISRE 2410 ISA 805 

  ISA 706    ISA 810 
  ISA 710    ISRE 2400 
  ISA 720    ISRE 2410 
       Øvrige 
Figur 2: Sammenhængen mellem ISA og Erklæringsbekendtgørelse, efter Revisions og Regnskabsvæsen nr. 3, 

2012, side 15, egen tilvirkning. 
 

2.1.1 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen 

Efter de internationale standarder trådte i kraft, udgik også RS 585 om revision af ledelsesberetningen.43 

ISA’erne er udelukkende baseret på revision af historiske finansielle oplysninger,44 og da 

ledelsesberetningen indeholder yderligere information, som bland andet fremtidige begivenheder, skal 

ledelsesberetningen ikke længere indgå i det reviderede årsregnskab. 

 

Når årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, hvilket er et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og 

D jf. Årsregnskabsloven(ÅRL) §§ 78, stk. 1, og 102 stk. 1, samt ved virksomheder i regnskabsklasse B 

såfremt væsentlige usikkerheder omtales, henvises der til ÅRL § 135. Denne paragraf indeholder 
                                                      
40 Udledt af FSR: ”Internationale Standarder om revision og kvalitetsstyring(…), s. 1. 
41 Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s. 29 - Implementering af Internationale Standarder(…). 
42 Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s. 29 - Implementering af Internationale Standarder(…). 
43 REVUs udtalelse om revisors erklæring uden modifikationer(…), november 2011. 
44 Revision og regnskabsvæsen, 2012, nr. 2, s. 54 - Ny revisorpåtegning – revisionspåtegning(…). 
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bestemmelsen om, at virksomheder af en vis størrelse45 skal lade årsregnskabet revidere. Dette bevirker, at 

ledelsesberetningen ikke er en del af årsregnskabet, men er en del af årsrapporten. 

 

Revisor skal således ikke revidere ledelsesberetningen i de årsrapporter denne er indeholdt, men skal alene 

udtale sig om den jf. ÅRL § 135 stk. 5. Udtalelsen fra revisor skal indeholde omtale, om hvorvidt 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabets og eventuelt 

koncernregnskabets oplysninger. Dette kaldes et ”konsistenstjek”.46 Konsistenstjekket skal indeholde en 

sammenligningen mellem det reviderede årsregnskab og ledelsesberetningen, såvel som de oplysninger 

revisor er blevet opmærksom på under revisionen i forhold til indholdet i ledelsesberetningen. 

 

I revisors udtalelse om ledelsesberetningen vil det, i relation til ovenstående, være tilstrækkeligt positivt at 

bekræfte overensstemmelsen over til årsregnskabet. Det betragtes som en forudsætning, at en positiv 

bekræftelse også indeholder revisors vurdering af sammenligningen af ledelsesberetningen og af de forhold, 

som ikke fremgår af årsregnskabet.47 

 

Såfremt konsistenstjekket medfører en uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og det reviderede 

årsregnskab, skal revisor påpege dette i sin påtegning. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, at følgende 

to senarier kan fremkomme som følge af en uoverensstemmelse. 

 

- Uoverensstemmelsen skyldes fejl i ledelsesberetning, som ikke er uvæsentligt. 

- Uoverensstemmelsen skyldes fejl i det reviderede årsregnskab, som ikke er uvæsentligt. 

 

Såfremt fejlen alene ligger i ledelsesberetningen, får dette ikke konsekvens for de øvrige dele i revisors 

påtegning.48 Dette skal kun afspejles i selve udtalelsen, sammen med eventuelle øvrige bemærkninger til 

ledelsesberetningen som ikke indgår i konsistenstjekket, som fx manglende oplysninger, der faktisk er 

omfattet af krav til ledelsesberetningen, jf. ÅRL.49 

 

Revisors udtalelse om ledelsesberetningen skal altid placeres i et særskilt afsnit efter revisors konklusion og 

eventuelt supplerende oplysning, samt bære overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen”.50 

 

  

                                                      
45 Virksomheder under grænserne oplistet i ÅRL § 135, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspligt dog jf. stk. 2. 
46 BEK § 5, stk. 1, nr. 7. 
47 BEK § 5. 
48 BEK § 5, stk. 7. 
49 ÅRL §§ 99-101 og § 107. 
50 BEK § 5, stk. 8. 
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Nedenfor ses et eksempel på revisors udtalelse om ledelsesberetningen: 

 

”Udtalelse om ledelsesberetningen   

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores 

opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.”51 

 

I forbindelse med revisors udtalelse om ledelsesberetningen skal opmærksomheden ligeledes henledes til 

ISA 720. ISA 720 omhandler revisors ansvar i relation til andre oplysninger i årsrapporten. Jf. ISA 720 

dækker revisors konklusion ikke andre oplysninger i årsrapporten end selve årsregnskabet, når særlige 

omstændigheder ved revisionen ikke stiller særskilte krav herom. Samtidig har revisor intet specifikt ansvar 

for at fastslå, om andre oplysninger er eller ikke er korrekt anført. Revisor skal dog læse andre oplysninger, 

for at sikre at troværdigheden ikke bliver undermineret af væsentlig inkonsistens mellem det reviderede 

årsregnskab og resten af årsrapporten.52 IAASB udsendte i november 2012 et udkast til et en revideret ISA 

720. Den reviderede ISA 720 klarificerer og understreger de forhold revisor skal være opmærksom på, når et 

revideret årsregnskab inklusiv revisors påtegning aflægges sammen med øvrig information, fx 

ledelsesberetningen.53 Sammenlignet med den gældende ISA 720 vil den reviderede ISA 720 øge revisors 

ansvar, herunder ansvaret for rapportering og bemærkninger til denne øvrige information. 

 

"In undertaking this project, the IAASB has also sought to(...)Extend the auditor’s 

responsibilities (i.e., the work effort) to include not only reading the other information for consistency with 

the audited financial statements but also reading and considering the other information for consistency with 

the auditor’s understanding of the entity and the environment acquired during the course of the audit. 

Representatives of the IAASB CAG had, in particular, noted that doing so would be in the public interest;”54 

 

Det skal bemærkes, at IAASB’s udkast til en revideret ISA 720 havde frist for kommentering den 14. marts 

2013. Udkastet er dermed ikke endelig vedtaget og er derfor ikke gældende lovgivning. 

 

2.2 Revisors påtegning – Konklusion 
Internationaliseringen af de danske standarder gjorde, at revisors påtegning nu skulle baseres på ISA 700, 

ISA 705 og ISA 70655 mod tidligere RS 700 og RS 701.56 

                                                      
51 REVUs udtalelse om revisors erklæring uden modifikationer(…), november 2011. 
52 ISA 720, afsnit 1. 
53 FSR: Faglig viden, artikel: ”ISA 720 (Revised)”, 18. marts 2013. 
54 IAASB: ”International Standard on Auditing (ISA) 720 (Revised) – Exposure Draft”, s. 6. 
55 Revision og regnskabsvæsen, 2012, nr. 2, s. 41 - Ny revisorpåtegning – revisionspåtegning(…). 
56 Revision og regnskabsvæsen, 2012, nr. 2, s. 41 - Ny revisorpåtegning – revisionspåtegning(…). 
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2.2.1 ISA 700 - Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 

ISA 700 omhandler afgivelse af konklusionen i revisors påtegning i et fuldstændigt årsregnskab med et 

generelt formål.57 

 

ISA 700 angiver form og indhold i påtegningen og er gældende ved en ikke-modificeret påtegning.58 Dette er 

revisors påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.59 

 

Målet med ISA 700 er; 

 

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

det opnåede revisionsbevis, og 

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

konklusionen.”.60 

 

Ved udformningen af revisors påtegning skal revisor med høj grad af sikkerhed konkludere på, om hvorvidt 

årsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med den gældende og relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme.61 

 

Nedenfor ses et eksempel på revisors påtegning af et årsregnskab efter ISA 700. 

 

 

Den uafhængige revisors erklæringer  
 
Til kapitalejerne i Selskab D 
 
Påtegning på årsregnskabet  
Vi har revideret årsregnskabet for Selskab D for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der omfatter 
resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards 
som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.  
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede 
selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 

                                                      
57 ISA 700, indledning. 
58 ISA 700, afsnit 1. 
59 Revision og regnskabsvæsen, 2012, nr. 2, s. 46 - Ny revisorpåtegning – revisionspåtegning(…). 
60 ISA 700, afsnit 6. 
61 ISA 700, afsnit 10. 
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årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 
for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 
    
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion  
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med International Financial 
Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
X-by (revisors kontorsted), dato 
statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma 
 
XX 
statsautoriseret revisor/registreret revisor 
 

Figur 3: Revisors påtegning jf. REVU´s udtalelse om den uafhængige revisors erklæring. 
 

 

For at kunne udforme ovenstående konklusion i revisors påtegning, skal revisor konkludere, om der er 

opnået høj grad af sikkerhed om, hvorvidt årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Dette 

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser fra ledelsens side eller fejl i årsregnskabet.  
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Denne konklusion skal tage hensyn til: 

 

- Om konklusionen er i overensstemmelse med ISA 330, om opnået og indhentning af tilstrækkelig og 

egnet revisionsbevis.62 

- Om konklusionen er i overensstemmelse med ISA 450, uanset om ikke-korrigerede fejlinformationer er 

væsentlige, enkeltvis eller samlet.63 

 

Endvidere skal revisors vurdering af årsregnskabets overensstemmelse med begrebsrammen, ligeledes 

omfatte overvejelser af de kvalitative aspekter af virksomhedens regnskabspraksis. Herunder indikatorer af 

eventuelt manglende neutralitet i ledelsens skøn.64 

 

Revisor skal, på baggrund af den relevante og gældende begrebsramme, især være opmærksom på og 

vurdere følgende:65 

 

- Om årsregnskabet på en fyldestgørende måde oplyser den valgte regnskabspraksis og anvendelse heraf. 

- Om den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og anvendes i overensstemmelse med den relevante 

og gældende begrebsramme. 

- Rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn foretaget af ledelsen. 

- Relevansen, pålideligheden, sammenligneligheden og forståelse af de oplysninger, der præsenteres i 

årsregnskabet. 

- Om årsregnskabet giver tilstrækkelige oplysninger til, at tiltænkte regnskabsbrugere forstår virkningen 

af væsentlige transaktioner og begivenheder på baggrund af oplysninger, som formidles i 

årsregnskabet.66 

- Om den terminologi, der anvendes i regnskabet, herunder om titlerne under hver del af årsregnskabet er 

sigende og passende. 

 

Når årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med ovenstående og efter den relevante og gældende 

begrebsramme, skal revisor vurdere, om regnskabet i sin helhed giver et retvisende billede af virksomhedens 

aktiver og passiver samt resultatopgørelse. Når revisor skal vurdere, om årsregnskabet giver et retvisende 

billede, skal revisors vurdering omfatte årsregnskabets samlede præsentation, struktur og indhold.67 Revisors 

vurdering skal endvidere omfatte, hvorvidt det præsenterede årsregnskab med tilhørende noter faktisk udgør 

                                                      
62 ISA 330, afsnit 26. 
63 ISA 450, afsnit 11.  
64 ISA 700, afsnit 12. 
65 ISA 700, afsnit 13. 
66 Henviser til ISA 700 afsnit, A4 for yderligere forklaring. 
67 ISA 700, afsnit 14A. 



Kapitel 2 – Revisors påtegning 
 

Side 25 af 122 

de underliggende transaktioner og begivenheder. Dette for at fastslå om årsregnskabet giver et retvisende 

billede. Revisor skal ligeledes vurdere, om årsregnskabet og de tilhørende noter tilstrækkeligt beskriver, eller 

henviser til, den relevante og gældende begrebsramme.68 

 

Det fremgår endvidere af ISA 700, at revisors påtegning skal være skriftlig,69og mindst indeholde følgende 

bestanddele.70 

 

- En titel, der klart indikerer at der er tale om en erklæring fra en uafhængig revisor 

- En adressat efter opgavens omstændigheder.71 

- Et indledende afsnit, der identificerer virksomheden, årsregnskabet, titlerne, henvisning til anvendt 

regnskabspraksis samt dato eller perioden omfattende af årsregnskabet.72 

- En beskrivelse af ledelsens ansvar for årsregnskabet og dets udarbejdelse. 

- En beskrivelse af revisors ansvar for at udtrykke en konklusion, på baggrund af den udførte revision af 

årsregnskabet.73 

- Et afsnit med konklusionen hvori denne udtrykkes og med henvisning til den gældende og relevante 

begrebsramme, som er anvendt ved udarbejdelsen af årregnskabet.74 

- Eventuelle andre erklæringsforpligtelser. 

- Revisors underskrift med dato for påtegningen, samt adresse på revisor. 

 

Revisor skal i påtegningen påpege, at det er ledelsens der er ansvarlige for udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Revisors påtegning skal ikke henvise specifikt til ”ledelsen”, men skal anvende det udtryk, som er passende i 

forhold til lovgrundlaget, fx ”den øverste ledelsen”.75 

 

Revisor skal i påtegningen beskrive ledelsens ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet. Det skal beskrives, 

at ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med den gældende og 

relevante begrebsramme. Det skal ligeledes beskrives, at ledelsen har ansvaret for intern kontrol af 

årsregnskabet. Dette gælder uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.76 I beskrivelsen af 

ledelsens ansvar skal revisor henvise til ”udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede”.77 

 
                                                      
68 ISA 700, afsnit 15, jf. ISA 700, afsnit A5-A10. 
69 ISA 700, afsnit 20. 
70 ISA 700, afsnit 21 - 42. 
71 ISA 700, afsnit A16. 
72 ISA 700, afsnit A17 - A19. 
73 ISA 700, afsnit A24 - A26 
74 ISA 700, afsnit A27 - A33. 
75 ISA 700, afsnit 24. 
76 ISA 700, afsnit 26, jf. afsnit A20 - 23. 
77 ISA 700, afsnit 27. 
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I påtegningen skal revisor ligeledes beskrive dennes ansvar og beskrive den udførte revision. Revisors 

påtegning skal beskrive, at konklusionen i påtegningen er på grundlag af den foretagne revision og udført i 

overensstemmelse med gældende internationale revisionsstandarder. Revisor skal bekrive, at disse standarder 

kræver, at revisor lever op til gældende etiske krav, og at revisor planlægger og udfører revisionen med 

henblik på at blive begrundet overbevist om, at årsregnskabet i al væsentlighed ikke indeholder 

fejlinformation.78 

 

Revisor skal i påtegningen beskrive den udførte revision. Først skal det beskrives, at revisionen omfatter 

handlinger til at opnå egnet og tilstrækkelig revisionsbevis for rigtigheden af de beløb og øvrige oplysninger 

der fremgår i årsregnskabet. Efterfølgende skal det beskrives, at de valgte handlinger afhænger af revisors 

vurdering af risikoen. Det skal beskrives, at risikoen vurderes ud fra et væsentlighedsniveau for 

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved risikovurderingen skal revisor beskrive, at denne har overvejet de interne kontroller der er relevante for 

virksomhedens udarbejdelse af årsregnskabet. Dette er med henblik på, om revisionshandlingerne er 

passende efter omstændighederne. Det skal dog eksplicit stå, at det ikke er revisors formål, at udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontroller.79 I situationer, hvor revisor også har et 

ansvar for at udtrykke en konklusion herom, skal revisor udelade denne udtalelse. 

 

Endvidere skal det beskrives, at revisionen omfatter stillingstagen til, om den anvendte regnskabspraksis og 

de af ledelsen foretaget regnskabsmæssige skøn, er passende og rimelige samt en vurdering af ledelsens 

samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Revisor skal benytte ISA 700 når denne i revisors påtegning skal udtrykke en ikke-modificeret konklusion 

på, at årsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med den gældende og relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. Hvis revisor, baseret på det opnåede revisionsbevis, konkluderer, at 

årsregnskabet som helhed er indeholdende væsentlige fejlinformation, skal revisor modificere sin konklusion 

i påtegningen. Hvis revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, 

at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, skal revisor ligeledes modificere 

konklusionen80. 

 

I særlige tilfælde, hvor årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en ufravigelig begrebsramme, 

skal revisor ikke vurdere om årsregnskabet giver et retvisende billede. I sjældne tilfælde kan revisor 
                                                      
78 ISA 700, afsnit 28-30, jf. afsnit A25 - A26. 
79 ISA 700, afsnit 31. 
80 ISA 700, afsnit 18. 
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konkludere, at det aflagte årsregnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med en ufravigelig 

begrebsramme, ikke er retvisende. I disse tilfælde skal revisor drøfte sagen med ledelsen og, afhængigt af 

hvordan det bliver løst, beslutte hvorledes og om det skal kommunikeres ud til regnskabsbrugerne i revisors 

påtegning.81 

 

2.2.2 ISA 705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 

Nærværende afhandlings fokus er på ændring af revisors påtegning uden en modificeret konklusion. Men for 

helhedens skyld og den generelle forståelse af revisor påtegning, skal revisors muligheder ved ISA 705 

belyses. I forbindelse med, at revisor skal afgive sin påtegning, kan der under revisionen har været 

konstateret forhold som medfører at revisor skal modificere sin konklusion. Revisor skal modificere sin 

konklusion, når årsregnskabet er behæftet med væsentlige fejl, eller når det ikke er muligt at opnå et 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Revisor kan modificere sin konklusion ud fra følgende figur: 

 

Forhold 

Revisors vurdering af, hvor gennemgribende indvirkningerne 
på årsregnskabet er 
Væsentlig, men ikke 
gennemgribende 

Væsentlig og 
gennemgribende 

Regnskabet indeholder væsentlig 
fejlinformation Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion 

Der kan ikke opnås tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis Konklusion med forbehold Manglende konklusion 

Figur 4: Revisors beslutningsvej til modifikation af konklusionen i påtegningen, egen tilvirkning 
 

Revisor skal afgive en konklusion med forbehold, når der er væsentlige, men ikke gennemgribende fejl i 

årsregnskabet. Dette gælder også når revisor ikke har kunnet opnå tilstrækkelig egnet revisionsbevis om 

forhold, der kan medføre væsentlige, men ikke gennemgribende fejl.82 I de tilfælde, hvor revisor har opnået 

et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, men hvor den konstaterede fejl er væsentlig og gennemgribende, 

skal revisor i påtegningen afgive en afkræftende konklusion.83 Dette skyldes, at årsregnskabet ikke udviser et 

retvisende billede, når der er væsentlige og gennemgribende fejl. Endelig skal revisor undlade at afgive en 

konklusion i påtegningen i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig egnet 

revisionsbevis, og når den mulige indvirkning heraf er væsentlig og gennemgribende.84 Se bilag 3 for 

revisors uddybende beslutningsvej til modifikation af påtegningen. 

                                                      
81 ISA 700, afsnit 19. 
82 ISA 200. 
83 ISA 705 afsnit 8. 
84 ISA 705 afsnit 9. 
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Der kan også have været konstateret forhold, der ikke påvirker konklusionen, men som i stedet vil medføre 

en supplerende oplysning, der skal anføres i revisors påtegning efter konklusionen. 

 

2.2.3 ISA 706 - Supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring 

ISA 706 omhandler revisors supplerende oplysning i påtegningen, som gives når revisor, efter at have 

udformet konklusionen mener, at det er nødvendigt at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på øvrige 

oplysninger. Når revisor skal henlede opmærksomheden på øvrige oplysninger, skal dette gøres med entydig 

kommunikation til regnskabsbrugerne. Revisor skal ifølge ISA 706 afgive supplerende oplysninger når: 

 

- ”et forhold, der, selv om det er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet, er af en sådan vigtighed, 

at det er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet, eller 

- hvor det er passende, ethvert andet forhold, der er relevant for brugeres forståelse af revisionen, 

revisors ansvar eller revisors erklæring.”85 

 

Ydermere reguleres supplerende oplysninger i dansk lovgivning af BEK, som i lighed med ISA 706 omtaler 

supplerende oplysninger som værende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet. Endvidere omtaler 

BEK supplerende oplysninger som værende oplysninger om andre forhold der ikke fremgår af 

årsregnskabet.86 Der er dermed mulighed for at afgive tre former for supplerende oplysninger i revisors 

påtegning. 

 

En supplerende oplysninger om forhold i årsregnskabet, skal afgives hvis revisor finder det nødvendigt at 

henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på en specifik del af årsregnskabet. Dette er på baggrund af 

revisors vurdering af om hvorvidt det er relevant for regnskabsbrugerens beslutning, som tages på baggrund 

af det aflagte årsregnskab. Det er endvidere forudsat, at revisor har opnået egnet og tilstrækkelig 

revisionsbevis for, og der ikke er væsentlig fejlinformation forbundet med, den oplysning der henvises til.87 

Denne supplerende oplysning kan derfor kun henvise til oplysninger der eksplicit er i årsregnskabet.88 

Formkravene angiver endvidere, at den supplerende oplysning om forhold i årsregnskabet skal medtages 

umiddelbart efter konklusionen i revisors påtegning. Den skal have den korrekte overskrift, og have en klar 

henvisning til de(t) forhold, der er supplerende oplysninger til. Det skal fremhæves, at det ikke er en 

modifikation til revisors konklusion. 

 

                                                      
85 ISA 706, afsnit 4. 
86 BEK § 7, stk. 1 og 4. 
87 ISA 706, afsnit 6. 
88 ISA 706, afsnit A1-A2. 
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Hvis revisor derimod finder det nødvendigt at afgive en supplerende oplysninger om revisionen eller revisors 

ansvar i sin påtegning, skal dette angives under overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende 

forståelsen af revisionen.” Denne omtale skal kun forekomme i de tilfælde, hvor revisor finder det relevant 

for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet, men som ikke direkte kan henvises til i årsregnskabet.89 

 

Den tredje form, som ikke fremgår af ISA 706, omhandler, at revisor skal afgive supplerende oplysninger 

hvis ledelsen har overtrådt lovgivningen. Dette skal vurderes som værende væsentligt. Revisor skal altid 

afgive supplerende oplysninger, hvis ledelsen har overtrådt lovgivning om bogføring og opbevaring af 

regnskabsmateriale.90 Endvidere skal revisor afgive supplerende oplysning, når denne er blevet bekendt med 

forhold hvorved ledelsen kan ifald erstatnings- eller straffeansvar for dennes handlinger. Der skal altid 

oplyses om overtrædelse af følgende. 

 

- ”Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 

- den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 

- lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.”91 

 

Såfremt revisor forventer at medtage en supplerende oplysning i årsregnskabet, uagtet om det vedrører 

forhold i regnskabet eller andre forhold, skal revisor underrette den øverste ledelse herom, samt underrette 

om den påtænkte formulering.92 Dette gør, at den øverste ledelse kan blive bekendt med arten og omfanget af 

det specifikke forhold. Det giver den øverste ledelse mulighed for at opnå større forståelse af forholdet, hvis 

dette er nødvendigt. Revisor kan dog fastslå, at gentagelse af dette forhold ikke er nødvendig i påtegningen.93 

Kommunikation til den øverste ledelse vil foregå i revisionsprotokollater, hvor den supplerende oplysning 

bliver gentaget og uddybet. 

 

2.3 Sammenfatning 
Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant påtegne et årsregnskab ved at afgive en erklæring med 

sikkerhed. Dette kræves i henhold til lovgivningen. Dette gælder ligeledes ved revisors afgivelse af 

udtalelsen om ledelsesberetningen. Påtegningen skal udformes uafhængigt af hvervgiver og udformes under 

hensyn til de forhold, som der må forventes regnskabsbrugeren normalt tillægger værende af betydning, når 

disse skal træffer beslutninger. Revisor skal derfor i al væsentlighed tage stilling til alle forhold i 

påtegningen, der måtte have betydning herfor. Dette gælder, såfremt ikke andet fremgår af lovgivningen. 

                                                      
89 ISA 706, afsnit 8. 
90 BEK § 7, stk. 2. 
91 Vejledning til bilag til internationale standarder om revision med yderligere krav ifølge dansk lovgivning, afsnit 4. 
92 ISA 706, afsnit 9. 
93 ISA 706, afsnit A12. 
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Modtagerne forudsættes i erklæringsbekendtgørelsen, at være personer, virksomheder, offentlige 

myndigheder m.v., som normalt må forventes at bruge og tage beslutninger ud fra årsregnskabet, og derfor 

normalt må forventes at blive påvirket af påtegningen i årsregnskabet. 

 

Revisor skal i forbindelse med revisionen af årsregnskabet afgive en påtegning jf. BEK § 5, stk. 3, og denne 

skal som minimum indeholde følgende: 

 

- Revisor skal tage et forbehold eller angive oplysning om, at påtegningen er uden et forbehold. 

- En konklusion vedrørende den udførte revision. 

- Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, såfremt dette anses for nødvendigt. 

- Supplerende oplysning vedrørende andre forhold, såfremt dette anses for nødvendigt. 

- Revisor har en pligt til at udtale sig om ledelsesberetning og i denne forbindelse, om gennemlæsning af 

denne har givet anledning til bemærkninger. 

 

Revisors påtegning årsregnskaber med generelle formål er reguleret i ISA 700, ISA 705 og ISA 706. Før 15. 

december 200994 var påtegningen reguleret af RS 700 og RS 701. ISA 700 er kun clarificeret i forhold til 

struktur og begreber, mens ISA 705 og ISA 705 har erstattet RS 701. Dette havde den konsekvens, at 

udtrykket modificeret påtegning ikke længere benyttes, men derimod modificeret erklæring. Der kom derfor 

en mere entydig sondring mellem revisors påtegning uden forbehold, kontra revisors påtegning uden 

forbehold men med supplerende oplysninger.95 

 

For at opsummere sammenhængen mellem begrebsrammen og de internationale revisionsstandarder ses 

nedenfor IAASB’s struktur over denne.96 

 

                                                      
94 For Danmark var datoen 15. december 2010. 
95 FSR: ”Internationale Standarder”, s.7 - Introduktion til Internationale standarder. 
96 Beslægtede opgaver udeladt. 
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Figur 5: ISSAB’S struktur, jf. bilag 2 i vejledningen til den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver 

med sikkerhed tilpasset dansk revisorlovgivning. 
 

Revisor skal benytte ISA 700 når denne i påtegningen skal udtrykke en ikke modificeret konklusion på, at 

årsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med den gældende og relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. Endvidere skal årsregnskabet give et retvisende billeder af virksomheden.  
 

Revisor skal benytte ISA 705, når konklusion på årsregnskabet skal modificeres. Indholdsmæssigt ændres 

der ikke på årsager til at modificere konklusionen, men der skal være en overskrift der angiver karakteren af 

modifikationen. Dette gælder, når revisor er uenig med ledelsen. Det gælder også, når manglende eller 

utilstrækkelig revisionsbevis har resulteret i en væsentlig eller mulig væsentlig fejlinformation. Endvidere 

sondres der mellem om den væsentlige eller mulige væsentlige fejlinformation er gennemgribende eller ej. 

Såfremt denne ikke er gennemgribende, skal revisor konkludere med et forbehold. Såfremt denne er 

gennemgribende, skal revisor udelade sin konklusion.  

 

Etiske regler for revisorer

Områder der er dækket af ISSAB´s udgivelse

ISQC 1-99
Internationale standarder om kvalitetsstyring

International begrebsramme for erklæringsopgaver med 
sikkerhed

Revision og review af 
historiske

finansielle oplysninger

ISA 100-999
Internationale standarder om 

revision

IASP 1000-1999
Internationale udtalelser om 

revision

ISRE 2000-2699
Internationale standarder 

om review

IREP 2700-2999
Reserveret til udtalelser om 

review

Andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed end revision 

eller review af historiske
finansielle oplysninger

ISAE 3000-3699
Internationale standarder om 

andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed

ISAE 3700-3999
Reserveret til udtalelser om 
andre  erklæringsopgaver 

med sikkerhed
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Revisor skal benytte ISA 706, når revisor har supplerende oplysninger til årsregnskabet, som ikke påvirker 

konklusionen. Det er kun vedrørende forhold, der allerede er omtalt eller oplyst i årsregnskabet der må 

angives supplerende oplysninger om. Endvidere skal det ske ud fra en vurdering af om det er af afgørende 

betydning for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet. Denne bestemmelse skal ses i lyset af, at 

såfremt forholdet ikke er tilstrækkeligt oplyst eller omtalt, betragtes dette som en fejlinformation, fordi 

forholdet kan være væsentligt for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet. Det betyder ligeledes, at 

supplerende oplysninger aldrig kan erstatte en modifikation af konklusionen i revisors påtegning. 

 

Revisor kan afgive følgende to typer af supplerende oplysninger, jf. ISA 706: 

 

- Oplysninger om et forhold der er korrekt oplyst i regnskabet, men er væsentligt for regnskabsbrugerens 

forståelse af årsregnskabet. 

- Når det er hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på forhold fra revisionen, som er relevante for 

regnskabsbrugerens forståelse af den udførte revision, revisors ansvar eller revisors påtegning. 

 

BEK skildrer mellem 2 forskellige typer af supplerende oplysninger: 

 

- Forhold i regnskabet. 

- Vedrørende andre forhold. 

 

Derfor kan der samlet set udledes tre former for supplerende oplysninger. Nedenfor ses eksempel på den 

supplerende oplysnings placering og form i revisors påtegning. 

 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note x i regnskabet(…) Vi er enige i ledelsens angivelse heraf. 
 
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Selskabet har udarbejdet særskilt budget som vi har gennemlæst og brugt i forbindelse med vurderingen af fortsat 
drift(…) 
 
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 
Ledelsen har ikke overholdt bogføringsloven, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar. 
… 

Figur 6: Supplerende oplysninger i revisors påtegning, jf. REVU´s udtalelse om  
supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring. 
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3 Revisionsteori 
Dette kapitel har til formål at beskrive de grundlæggende og relevante revisionsteorier. 

 

3.1 Revisionsteoriens udvikling 
Konceptet revision og revisors påtegning har igennem tiderne gennemgået en udvikling både hvad angår de 

lovgivningsmæssige rammer og den teoretiske definition. Nedsættelse af forskellige revisionsudvalg har 

ligeledes påvirket lovgivningen, som følge af deres vurdering af eksisterende lovgivning og revisors 

handlinger. Ligeledes er den teoretiske definition igennem tiden ændret og tilpasset til samfundets behov. 

 

Teoretikere som David flint, Pratt & van Peursem og Mautz & Sharaf har alle været med til at udvikle de 

eksisterende revisionsteorier. Principal-agentteorien er sammen med revisors etiske regelsæt vigtige 

fundamentale teorier, som forklarer revision og revisors rolle. Med fokus på Going Concern, revisors 

uafhængighed og den afledte troværdighed af årsregnskabet, vil de vigtigste teorier kort blive beskrevet. 

 

3.1 Grundlæggende forståelse for revision og revisors rolle 
For at forstå revisors rolle i forbindelse med revisors påtegning er det vigtigt at forstå de underliggende 

teorier som forklarer behovet for revision. ISA 200P er et godt grundlag for denne forståelse sammen med 

Principal-agentteorien. ISA 200 har til hensigt at gøre revisor i stand til i sin påtegning at vurdere hvorvidt et 

årsregnskab i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en med en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme.  

 

ISA 200 omfatter endvidere en beskrivelse af de etiske krav for revisor. De betegnes som professionel 

skepsis, faglig vurdering, tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt revisionsrisiko og revisionens 

gennemførelse i overensstemmelse med ISA’er.97  

 

Det etiske regelsæt for revisorer er også kendt som god revisionsskik.98 Der er her tale om et retsligt begreb, 

som reguleres i takt med udviklingen i branchen og samfundet. Særligt står FSR’s responsumudvalg99 og 

Revisornævnet100 for løbende opdatering. FSR’s etiske regelsæt beskriver de grundlæggende principper 

                                                      
97 ISA 200, afsnit 14. 
98 God revisionsskik er krævet af RL §16, stk. 1 som særlig fremhæver ”at revisor skal udvise integritet, objektivitet, 
fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu”. 
99 Det er responsumudvalget, der behandler indkomne sager, omhandlende både registreret og statsautoriserede 
revisorer. www.fsr.dk 
100 Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registret revisor ved udøvelsen af sin virksomhed 
har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. www.revisornævnet.dk 
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revisor skal overholde for at kunne påtage sig erhvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant. Disse er 

integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.101 

 

Revisor skal i sin påtegning opretholde en professionel skeptisk holdning, for at identificere og behandle de 

områder der kan resultere i væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet.102 Der er ikke krav til revisor om at 

opnå fuld sikkerhed for at der ikke er fejlinformationer i årsregnskabet som helhed, idet den iboende risiko 

vil påvirke revisionen. Revisor skal dog sikre sig en høj grad af sikkerhed. Høj grad af sikkerhed er ikke et 

fast begreb, men relaterer sig til hele revisionsprocessen.103  

 

Allerede på planlægningstidspunktet skal revisor vurdere hvilke revisionshandlinger der skal udføres, efter 

de gældende internationale revisionsstandarder, for at reducere revisionsrisikoen. Revisor skal have fokus på 

eventuelle informationer som kan påvirke de opnåede revisionsbeviser. I revisors vurdering af disse 

informationer, nævnes det direkte i ISA 200, at forespørgsel hos ledelsen ikke er tilstrækkelig 

revisionsbevis.104 Den daglige ledelse har, under tilsyn af den øverste ledelse, ansvaret for udarbejdelse og 

aflæggelse af årsregnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, mens 

revisor har ansvaret for sin konklusion i påtegningen.105  

 

3.1.1 Principal-agent teorien 

Principal-agent teorien opstiller behovet for revision, idet en interessekonflikt kan opstå mellem principalen 

og agenten. Principalen uddelegerer en given opgave til agenten. I et revisionsmæssigt aspekt vil principalen 

bestå af kapitalejerne og agenten vil være bestyrelsen/direktionen, som står for den daglige ledelse af 

virksomheden. Teorien antager at begge parter er nyttemaksimerende. Problematikken opstår i forbindelse 

med aflønning af agenten. Her kan der opstå en målkonflikt mellem parterne, da principalen har et ønske om 

at agenten udfører arbejdet tilfredsstillende og agentens incitament til at løse opgaven kan blive påvirket af 

aflønningen af resultatet.106 Revisor ansættes for at agere uafhængig tredjepart. 

 

I dette trepartsforhold er revisor nødsaget til at være uafhængig af såvel principalen som agenten. Revisor 

ansættes af principalen og rapporterer via revisors påtegning til denne, således at principalen bliver bekendt 

med om hvorvidt agenten agerer efter principalens interesser. Revisors rolle er derfor ikke at vurdere 

ledelsens dispositioner, men at gøre dem klare for principalen, da agentens rammer og beføjelser bliver 

                                                      
101 Revision og regnskabsvæsen, 2008, nr. 9, s. 78 - FSR, Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for 
revisorer), 2010 
102 ISA 200, afsnit A18-A22. 
103 ISA 200, afsnit A23-A27. 
104 ISA 200, afsnit A28. 
105 ISA 200, afsnit A2 punkt a. 
106 Moral hazard. 
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opstillet af principalen. Principalen har en interesse i at agenten har de bedst mulige arbejdsvilkår, for at opnå 

størst muligt afkast og maksimere værdien af virksomheden.  

 

Principal-agentteorien ses illustreret nedenfor, dog modificeret til danske forhold. Figuren er opstillet for at 

illustrere forholdet for et aktieselskab med en bestyrelse. Revisor har ansvaret for at afgive en påtegning i 

årsregnskabet, til principalen. Denne påtegning bliver, som figuren viser, også benyttes af andre end 

principalen. 

 

 
Figur 7: Den danske principal/agent-model med en to-leddet ledelsesstruktur, jf. Rolf Elm Larsen ”Revision i 

agentteoretisk belysning.” 
 

Principal-agentteorien giver en god indikation af, hvad revisors rolle er og hvilke forventninger der stilles til 

revisor i forbindelse med rapportering omkring virksomhedens forhold til principalen. 

 

3.2 Forventningskløften 
Forventningskløften kan forstås som forskellen mellem de af revisor faktiske udførte arbejdshandlinger i 

forbindelse med revisionen og regnskabsbrugernes forventninger hertil. I tilfælde af at regnskabsbrugernes 

forventninger er urimelige eller uberettigede, vil revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentanter 

blive undergravet, på trods af at revisor udfører sine handlinger efter gældende lovgivning og angiver dette i 

revisors påtegning. 

 

Endvidere kan en offentlig skandale eller hvis revisor udhænges i forbindelse med en fejlafgivet erklæring 

eller lign., skade revisors integritet samt offentlighedens tillid og dermed forøge forventningskløften. 

 

Virksomheden

Principal Principal
Valg Valg

Årsrapport
Agent Revision Agent

Principal Revisionsprotokol

Rapportering Ansættelse
Agent

Direktion

Den danske principal/agent-model med en to-leddet ledelsesstruktur

Eksterne Revisorer

Generalforsamling

Bestyrelse
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For at imødekomme offentlighedens forventninger er det vigtigt, at revisor i påtegningen oplyser og gør 

offentligheden bevidst om, hvilke arbejdshandlinger en revision består af. Lige så vigtigt er det at 

regnskabsbrugerne er bekendt med hvilke arbejdshandlinger der ikke falder ind under god revisionsskik. 

 

Teorien om forventningskløften kan opdeles i to kløfter. En forventningskløft og en forståelseskløft. 

Forståelseskløften, berører regnskabsbrugernes udfordringer med at forstå revisors påtegning og 

årsregnskabet som helhed. Hvor forventningskløften berører regnskabsbrugernes reelle forventninger til 

revisors arbejdshandlinger.107 Denne teori kan henlede til følgende definition for henholdsvis forventnings- 

og forståelseskløften. 

 

Forventningskløften: ”The difference between what the public and financial statement users believe auditors 

are responsible for and what auditors themselves believe their responsibilities are.”108 

 

Forståelseskløften: ”Forståelseskløften eksistere, hvor regnskabsbruger ikke har den indsigt i 

regnskabsvæsen, regnskabsaflæggelse og revisors arbejde, som skal til for at forstå kommunikationen.”109 

 

3.2.1 Forventningskløftens teoretiske grundlag 

Som beskrevet ovenfor er forventningskløften et udtryk for at regnskabsbrugerne ikke får indfriet de 

forventninger de har til revisor og dennes til påtegningen. Brenda Porter inddeler årsagerne til 

forventningskløften i 3 dele.110 

 
Figur 8: Forventningskløften jf. Brenda Porter 

                                                      
107 Se figur 8 
108 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
109 Christense, Mogens m.fl.: ”Revision – Koncept & Teori” s. 38. 
110 Porter, Brenda: ”An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, s. 50. 
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Yderst til venstre udtrykkes revisors arbejde, som det opfattes af omverdenen. Yderst til højre udtrykkes 

regnskabsbrugernes højeste forventninger til revisors arbejde. Den samlede forventningskløft mellem revisor 

og regnskabsbrugerne er udtrykt som afstanden mellem disse to ydrepunkter. 

 

Yderst til venstre i figur 8, viser Brenda Porter forventningskløften som opstår når regnskabsbrugerne ikke 

mener revisor har opfyldt sine pligter ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt. Der er her tale om en reel 

forståelseskløft. Forståelseskløften opstår, når regnskabsbrugerne ikke reelt er bevidst om, hvilke konkrete 

krav revisor er stillet overfor i forbindelse med en revision og påtegningen. Derudover kan kløften opstå som 

følge af et mangelfuldt arbejde fra revisors side.  

 

Der er i den midterste del af figur 8 tale om en forståelseskløft af rimelig karakter. Rimelig i den forstand at 

regnskabsbrugerne altid vil have en forventning til revisors arbejde. Disse forventninger kan omhandle 

arbejdshandlinger revisor ikke nødvendigvis udfører i sin revision. Disse forventninger kunne indfries af 

revisor såfremt der er der tale om arbejdshandlinger, som revisor ville være i stand til at udføre uden det ville 

resultere i højere revisionsomkostninger samtidig med at revisors rolle ikke ville blive udsat.   

 

I højre del af figur 8 er regnskabsbrugernes urimelige forventninger til revisor og dennes påtegning. Der er 

her tale om forventninger som hverken lovgivningen eller god revisionsskik kræver af revisor. I modsætning 

til de to andre dele i figuren, er der her tale om en forventningskløft og ikke en forståelseskløft. 

Regnskabsbrugerne har her ikke en fuld forståelse for revisors arbejde. En påtegning uden modificeret 

konklusion kan af mange regnskabsbrugere fejlagtigt blive opfattet som ensbetydende med fuld sikkerhed. 

Revisor opnår aldrig fuld sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, men blot en 

høj grad af sikkerhed.  

 

3.2.2 Forskellen mellem forventningskløften og forståelseskløften 

Det er hensigtsmæssigt at belyse forskellene mellem forventningskløften og forståelseskløften. Herved bliver 

det belyst, at det ikke kun er revisor der har ansvaret for tilstedeværelsen af disse forskellige forventninger. 

Regnskabsbrugerne bærer også sin del af ansvaret. Endvidere belyses det at revisor ikke altid skal indfri 

regnskabsbrugernes forventninger. Ved at se på forskellen mellem de to kløfter, bliver det tydeligt hvorledes 

disse kan formindskes. Enten kan revisors arbejdshandlinger og dennes påtegning ændres, for derved at 

opfylde flere af regnskabsbrugernes forventninger. Denne fremgangsmetode er hovedsageligt rettet mod 

forventningskløften. Den anden fremgangsmetode går på at påvirke regnskabsbrugernes forventninger, 

således at disse afspejler de arbejdshandlinger revisor i forvejen udfører. Denne fremgangsmetode er 

hovedsageligt med fokus på forståelseskløften. 
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Forventningskløften har altid været og vil altid være en del af revisionsfaget. Det virker ikke sandsynligt at 

kunne nedbryde denne kløft totalt, men der er stor fokus på dette fra standardsætternes og lovgivningens 

side. ”Opgaven er at minimere den.”111 En minimering af forventningskløften kan blandt andet komme via 

bedre kommunikation til regnskabsbrugerne, som i forvejen ikke er bekendt med revisors handlinger, rettede 

fejl og korrektioner samt dialog med ledelsen.112 Regnskabsbrugerne bliver kun i dag bekendt med revisors 

påtegning. 

 

3.3 Going Concern 
I dette afsnit vil begrebet Going Concern blive gennemgået ud fra en regnskabsmæssig såvel som 

revisionsmæssig regulering. Der vil blive draget paralleller mellem diverse retskilder og teorier.  

 

Præget af tidernes erhvervsskandaler og de internationale økonomiske forhold, har der skiftende været fokus 

på forskellige områder inden for revision og revisors påtegning. I nyere tid har emner som intern revision og 

virksomhedens evne til at fortsætte sin drift, Going Concern, været i fokus.  

 

Det er et krav at der er tages stilling til om, hvorvidt en virksomhed er Going Concern, for at det aflagte 

årsregnskab er retvisende.113 Det er såvel ledelsens som revisors ansvar at foretage denne vurdering. På 

baggrund af disse vurderinger vil regnskabsbrugerne ud fra omtale i årsregnskabet og revisors påtegning 

have de rette forudsætninger for at analysere årsregnskabet indeholdende revisors påtegning. 

 

3.3.1 Betegnelsen Going Concern 

Going Concern-betegnelsen kan overordnet defineres som en grundlæggende forudsætning og et 

fundamentalt regnskabsprincip ved aflæggelse af årsregnskaber.114  

 

Idet ledelsen har ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet, skal Going Concern-

forudsætningen indgå i ledelsens bedømmelse af virksomheden.115 Det vil sige at årsregnskabet, med mindre 

ledelsen har til sinde at lade virksomheden træde i likvidation, bringe virksomhedens aktiviteter til ophør 

eller ikke har noget alternativ hertil, skal aflægges under Going Concern-forudsætning.116 Hermed sikres 

ledelsens stillingstagen til hvorvidt virksomheden befinder sig i en situation, hvor begivenheder eller 

væsentlige usikkerheder kan skabe tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis ledelsen 

vurderer der ikke er belæg for aflæggelse af årsregnskabet under Going Concern-forudsætning, skal anvendt 

                                                      
111 FSR: ”Revision i en krisetid”, citat: Formand for FSR, Renge, Morten S. 
112 FSR: ”Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation og handling” af Jepsen, Charlotte, adm. direktør FSR. 
113 ÅRL § 13, stk. 1 nr. 4. 
114 Jesper Seehausen: ”Going Concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s. 18. 
115 Jesper Seehausen: ”Going Concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar,” s. 18. 
116IAS 1, afsnit 25. 
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regnskabspraksis indeholde en redegørelse for, under hvilket grundlag årsregnskabet er aflagt.117 Ledelsen 

skal foretage sin vurdering af Going Concern-forudsætningen for en periode på mindst 12 måneder efter 

balancedagen.118   

 

Begrebet Going Concern figurerer flere steder i den danske lovgivning.  Her fremhæves det at årsregnskabet 

skal aflægges under Going Concern-forudsætningen, med mindre ledelsen vurderer andet. Som medlem af 

EU, er Danmark bundet til som minimum at implementere EU-direktiver i national lovgivning. Det betyder, 

at national lovgivning må stille flere og strengere krav, end angivet i EU-direktiverne. EU’s 4. direktiv om 

”Årsregnskaber for visse selskabsformer” og 7. direktiv om ”Konsoliderede regnskaber” ses implementeret i 

ÅRL. I disse regnskabsdirektiver, specifikt 4. direktiv artikel 31, omtales Going Concern som en 

grundlæggende forudsætning for aflæggelse af årsregnskabet.119 Endvidere omtales Going Concern i 

begrebsrammen fra IAASB.120 

 

På trods af gentagende omtale af Going Concern i forskellige retskilder, varierer betegnelsen Going Concern. 

Ifølge IAASB’s begrebsramme, af 4. direktiv, artikel 31, fremgår det at: ”The financial statements are 

normally prepared on the assumption that an enterprise is a Going Concern an will continue in operation for 

the foreseeable future”.121 Som viderebygning af ovenstående fremgår det af de internationale 

regnskabsstandarder, International Accounting Standard(IAS): ”Ved udarbejdelsen af årsregnskaber skal 

ledelsen foretage en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte som en Going Concern.”122 

 

Af ISA 570 ”Going Concern” fremgår det:  

 

”Ved forudsætningen om fortsat drift anses en virksomhed for at kunne fortsætte driften i en 

overskuelig fremtid. Et regnskab med generelt formål udarbejdes på grundlag af en forudsætning om fortsat 

drift, medmindre den daglige ledelse har til hensigt at likvidere virksomheden eller indstille driften, eller ikke 

har andet realistisk alternativ end at gøre dette.”123  

 

ISA 570 indeholder, i modsætning til IAS 1, en formulering af begrebet Going Concern, hvor indstilling af 

aktiviteter og likvidation nævnes på virksomhedsniveau. 
                                                      
117 IAS 1, afsnit 25 – I tilfældet af, at ledelsen vurderer der ikke er grundlag for Going Concern aflægges årsregnskabet 
efter realisationsprincippet. 
118 IAS 1, afsnit 26. 
119 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar” s. 90 - 91. 
120 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar” s. 93. Going Concern nævnes i 
IAS 1 ”Præsentation af årsregnskaber” afsnit 25-26. 
121 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s. 93 og IAASB’s 
begrebsramme. 
122 IAS 1, afsnit 25. 
123 ISA 570, afsnit 2. 
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Der kan, på baggrund af ovenstående, opstilles to fortolkninger af Going Concern-begrebet. Den første 

fortolkning bygger på, at Going Concern er en overordnet helhedsvurdering, hvor virksomhedens evne til at 

fortsætte driften vurderes. Den anden fortolkning bygger på, at Going Concern baseres på en vurdering af 

virksomheden på aktivitetsniveau.  

 

Ovenstående giver en gennemgående beskrivelse af Going Concern-begrebet ud fra en regnskabsmæssig 

såvel som revisionsmæssig regulering. Det er her fremkommet at ledelsen, ved udarbejdelsen af 

årsregnskabet, skal vurdere Going Concern ud fra de to nævnte fortolkninger. Nærværende afhandling vil 

fokusere på Going Concern, som en helhedsvurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

 

3.3.2 Væsentlige usikkerheder 

Væsentlig usikkerhed er ikke et klart defineret begreb i hverken ÅRL eller International Financial Reporting 

Standards(IFRS). En væsentlig usikkerhed i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab kan i værste tilfælde 

medføre, at årsregnskab ikke er retvisende. Derfor skal ledelsen ved aflæggelse af årsregnskabet efter Going 

Concern-forudsætningen oplyse regnskabsbrugerne om eventuelle væsentlige usikkerheder, som kan påvirke 

virksomheden i fremtiden. 

 

 ”Når ledelsen i sin vurdering heraf (Going Concern) er opmærksom på væsentlig usikkerhed 

tilknyttet begivenheder eller forhold, som kan tænkes at skabe væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at 

forsætte som en Going Concern, skal virksomheden give oplysning om denne usikkerhed.”124  

 

Såfremt ledelsen har identificeret væsentlige usikkerheder skal revisor gøres opmærksom på dette i 

påtegningen. Herefter skal revisor gennemgå ledelsens planer for fremtidige handlinger i relation til den 

fortsatte drift. Ydermere skal revisor indhente tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne be- eller afkræfte om 

en faktisk væsentlig usikkerhed er til stede. Revisor skal anmode ledelsen om at bekræfter deres planer og 

visioner vedrørende den fortsatte drift i ledelsesberetningen.   

 

I forbindelse med afgivelse af revisors påtegning skal revisor holde de identificerede væsentlige usikkerheder 

for øje. Revisors vurdering af ledelsens omtale af de identificerede væsentlige usikkerheder kan påvirke 

hvilken type konklusion revisor skal have i sin påtegning.  

 

                                                      
124 IAS 1, afsnit 25. 
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Figur 9: Going concern beslutningsvej, kilde: Jesper Seehausen: ”Going concern – Revifora – BDO København: 

Revisors rapportering om Going Concern efter erklæringsbekendtgørelsen, RS 701 og RS 570"125  
 

Ovenstående figur beskriver hvordan ledelsens omtale af væsentlige usikkerheder, holdes op imod ledelsens 

vurdering om hvorvidt regnskabet skal aflægges efter Going Concern-forudsætningen. For at revisor kan 

afgive en korrekt konklusion i sin påtegning, skal revisor vurdere om hvorvidt ledelsens beskrivelser af de 

identificerede væsentlige usikkerheder er tilstrækkelig eller utilstrækkelig, samt hvorvidt det er korrekt at 

årsregnskabet skal aflægges efter Going Concern-forudsætningen. 

 

3.4 Uafhængighed 
Mautz & Sharaf definerer revision som: ”An independent examination of, and expression of opinion on, the 

financial statement of an enterprise by a duly appointed auditor in pursuance of a relevant statutory or 

professional obligation.”126 Mautz & Sharaf beskæftiger sig ikke med selve revisionsprocessen, men 

derimod revisors uafhængighed, etisk regelsæt, revisionsbevis, fornøden revisions omhu og præsentation.127 

Til grund for deres teori har Mautz & Sharaf konstrueret 8 postulater, som de mener, skaber grobund for en 

videreudvikling, gennem konstruktion, af egentlige koncepter. Koncepter der i sidste ende danner grundlaget 

                                                      
125 http://www.slideshare.net/jseehaus/going-concern. 
126 Mautz, R.K. og Sharaf, Hussein A. (1993). 
127 Pratt, MJ and van Peursem, K: ”Towards a conceptual framework for Auditing” – Revisionskoncepter. 
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for revisionen i praksis. Pratt & van Peursem viser samme sammenhæng mellem revisionsteorien og 

revisionen i praksis som følgende: 

 
Figur 10: Overordnede konceptuel sammenhæng mellem revisionsteorien og revision i praksis jf. Pratt & van 

Paursem.128 
 

Særligt vedrørende uafhængighedsaspektet fremhæver Mautz & Sharaf punkterne 2, 7 og 8, som kan ses i 

bilag 4. Heraf fremgår det at revisor ikke udfører sit erhverv som offentlighedens tillidsrepræsentant i sin 

påtegning, hvis der er interessekonflikt imellem revisor og ledelsen. Derfor er det vigtigt at revisor, for at 

kunne tilføre årsregnskabet troværdighed og værdi, optræder uafhængigt og lever op til offentlighedens 

forventninger. Endvidere opdeles uafhængigheden i to punkter. Faktisk uafhængighed, som består af 

planlægnings-, undersøgelses-, og rapporteringsuafhængighed. Samt tilsyneladende uafhængighed, som 

henviser til at regnskabsbrugerne ikke må kunne rejse spørgsmål ved revisors uafhængighed.129 

 

David Flint skaber en forståelse af revisionsteorien ud fra revisionens udførelse og hvad der sker i praksis. I 

modsætning til Mautz & Sharaf er revisionsprocessen her i fokus, sammen med det faktum at 

samfundsændringer vil påvirke processen. Flint fastslår behovet for revision som, en part der ønsker at 

videregive information til en anden part, der dog har et behov for at informationens troværdighedsværdi er 

høj. Dette følger den grundlæggende teori bag principal-agentteorien. 

 

Med udgangspunkt i Mautz & Sharaf’s teori opstiller David Flint sine egne postulater for en videreudvikling 

gennem konstruktion af egentlige koncepter. 130 Flint fokuserer i postulat nr. 1, 2 og 7 på principal-

agentteorien, og overlader meget af ansvaret til den daglige ledelse. Se bilag 5 for ovennævnte postulater. Set 

i lyset af at principalen umuligt kan følge med i alle transaktioner, ansættes der en revisor for at varetage 

kontrollen heraf. I postulat nr. 3 beskriver Flint endvidere vigtigheden af revisors uafhængighed. Denne 

uafhængighed uddyber Flint, ligesom Mautz & Sharaf, i to typer af uafhængighed. Faktisk uafhængighed, 

som er revisors evne til at modstå pres udefra og derved opfylde sit hverv som offentlighedens 

tillidsrepræsentanter. Samt tilsyneladende uafhængighed, som er revisors evne til at optræde troværdigt og 

uafhængig, delvist bestemt igennem reguleringer og retningslinjer. 

 

                                                      
128 Pratt, MJ and van Peursem, K: ”Towards a conceptual framework for Auditing” – Revisionskoncepter. 
129 Mautz, R.K. og Sharaf, Hussein A. (1993). 
130 Flint, David: ”Philosophy and principles of auditing”, s.39. 

Revisors Rolle Postulater Koncepter Standarder
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3.5 Sammenfatning 
Der er grundlæggende forudsætninger i dansk og international lovgivning som skal være opfyldt for at 

revisor, i sin påtegning, kan konkludere at årsregnskabet er retvisende. Vurderingen af virksomhedens evne 

til at opfylde Going Concern-forudsætningen, er essentiel. Denne vurdering skal foretages af såvel ledelsen 

som revisor.   

 

Principal-agentteorien beskriver, at der er et behov for en ekstern, uafhængig kontrolinstans mellem 

virksomhedsejere/regnskabsbrugere og den daglige ledelse. Behovet opstår som følge af at virksomhedsejer 

ikke altid har kompetence eller mulighed for at foretage en gennemgående kontrol af virksomhedens ledelse. 

Af denne grund benytter kapitalejerne, eksterne revisorer til at foretage denne kontrol og påtegne 

årsregnskabet. For revisor er der opstillet en række krav som skal sikre en ensartethed i revisors kontrol 

heraf. Ydermere er disse krav til for at sikre, at revisors uafhængighed ikke kan betvivles og at revisor 

derved lever op til titlen som offentlighedens tillidsrepræsentanter, når denne afgiver sin konklusion i 

påtegningen. 

 

Forventningskløften opstår, når de arbejdshandlinger revisor udfører for at leve op til god revisionsskik, ikke 

lever op til de forventninger regnskabsbrugerne har til revisors påtegning. I de tilfælde hvor 

regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejdshandlinger er uberettiget eller urimelige, vil revisors 

rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant blive udsat. Forventningskløften kan også opstå som følge af 

regnskabsbrugernes manglende forståelse for, hvilke krav revisor stilles over for i forbindelse med revision 

og udarbejdelsen af påtegningen. Forskellen på disse kløfter har Brenda Porter beskrevet i sin model som 

beskriver forskellen mellem forventningskløften og forståelseskløften. Der er flere grunde til at der opstår en 

forventnings- og en forståelseskløft mellem regnskabsbrugerne og revisor. Forskellen mellem 

forventningskløften og forståelseskløften er hensigtsmæssig at pointere. Denne understreger at, det ikke 

alene er revisor som har ansvaret for at disse kløfter eksisterer. Regnskabsbrugerne har også sin del af 

ansvaret. Såfremt regnskabsbrugernes forventninger til revisors påtegning er urimelige, skal revisor ikke 

altid forsøge at opfylde disse forventninger.  
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4 Ledelsens og revisors ansvar 
Dette kapitel har til formål at belyse relevante love og reguleringer for ledelsens og revisors ansvar i 

forbindelse med vurdering af Going Concern. Endvidere vil dette kapitel belyse ansvarsfordelingen mellem 

ledelsen og revisor. 

 

4.1 Ledelsens ansvar i relation til Going Concern 
Finanskrise har medført større udfordringer og krav til ledelsens arbejde i forbindelsen med aflæggelse af 

årsregnskabet. Dette afsnit vil behandle ledelsens rapporteringsansvar i relation til Going Concern. Fra 

ledelsens side skal der udarbejdes en dybdegående vurdering af Going Concern i forbindelse med aflæggelse 

af årsregnskabet. årsregnskabet aflægges til brug for offentligheden og regnskabsbrugerne, for at give 

information om virksomhedens finansielle stilling. Ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet 

påhviler ledelsen, og har til formål at sikre, at informationer vedrørende mulige usikkerheder vedrørende 

opfyldelse af Going Concern-forudsætningen, kommer til kendskab for regnskabsbrugerne. Der er derfor tale 

om en såkaldt regnskabsretlig pligt.131  

 

 

Ledelsens ansvar i relation til Going Concern uddybes i Selskabsloven(SEL) §§ 115, 116, 118 og 119. SEL § 

115, stk. 5 og 116, stk. 5 foreskriver hvilke opgaver den øverste ledelse er forpligtet til at påse. Af disse 

bestemmelser fremgår det, at det skal påses at:  

 

”Kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er 

tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som 

de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og 

sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt”.132 

 

Af ÅRL kapital 2 fremgår det, at det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet: ”Virksomhedens ledelse, 

jf. bilag 1, A, nr. 5, skal aflægge årsrapport for virksomheden.”133 Ledelsen er her et udtryk for direktionen, 

bestyrelsen og tilsynsrådet. Dette uddybet i ÅRL:  

 

”Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer har ansvar for, at årsrapporten 

udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter 

eller aftale. Ved udarbejdelsen skal de endvidere iagttage de for virksomheden gældende standarder, jf. §§ 

                                                      
131 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar” s.361 samt ÅRL kapitel 2. 
132 SEL § 115, nr. 5 samt SEL § 116, nr. 5. 
133 ÅRL § 8, 
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136 og 137. Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsrapporten, hvis revision er krævet, kan 

revideres og godkendes i tide. Hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan har ansvar for, at 

årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de i loven fastsatte frister.”134  

 

Det uddybes her, at det ikke kun er den daglige ledelse som har ansvaret for udarbejdelsen og aflæggelsen af 

årsregnskabet. Ansvaret påhviler ligeledes på virksomhedens øverste ledelsesorgan. Endvidere stilles der 

krav til, at ledelsen udarbejder og aflægger årsregnskabet i tide, således at revisor kan revidere årsregnskabet 

inden for tidsfristen, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med revision af årsregnskabet har 

ledelsen pligt til at give revisor de fornødne informationer, således at denne kan afgive en korrekt påtegning i 

årsregnskabet.135  

 

I relation til Going Concern er der en række andre bestemmelser, som påvirker ledelsen. Medlemmer af 

selskabets ledelse må ikke aflønnes højere, end hvad der anses forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske 

stilling.136 Ledelsen er ligeledes ansvarlig for at udlodning af selskabets egenkapital er forsvarligt i forhold til 

selskabets økonomiske stilling, og at selskabet og dets kreditorer ikke lider last herved.137 

 

I de nedenstående afsnit 4.1.1 og 4.1.2 vil ledelsens ansvar i relation til Going Concern blive gennemgået. 

Der vil blive inddraget, hvilke vurderinger ledelsen skal foretage i forbindelse med vurderingen af Going 

Concern.  

 

4.1.1 Den tidsmæssige placering af og tidshorisonten for ledelsens vurdering af Going Concern 

Den tidsmæssige placering af ledelsens vurdering af Going Concern omhandler, på hvilket tidspunkt ledelsen 

skal foretage sin vurdering. Tidshorisonten omhandler, over hvor lang en periode i fremtiden ledelsens 

vurdering skal gælde. 

 

Hverken ÅRL, EU’s 4. direktiv eller IAASB’s begrebsramme indeholder nogen bestemmelser der omtaler 

den tidsmæssige placering af vurderingen af Going Concern-forudsætningen. Cand.merc.aud., ph.d. Jesper 

Seehausen fremstiller ”Oversigt over fortolkningen af den tidsmæssige placering af ledelsens vurdering af 

Going Concern…”138 en analyse af gældende regnskabsmæssige reguleringer. Her konkluderes det, at 

ledelsen, som minimum, skal foretage en vurdering af Going Concern ved godkendelse af årsregnskabet. 

Dette understøttes især af IAS 1, afsnit 35. Ud fra ovenstående kan det konkluderes at ledelsen både skal 

                                                      
134 ÅRL § 8, stk. 2. 
135 SEL § 133, stk. 2. 
136 SEL § 138. 
137 SEL § 179, stk. 2. 
138 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s. 121. 
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foretage en vurdering af Going Concern-forudsætning inden udarbejdelse af årsregnskabet, samt når det 

endelige årsregnskab skal godkendes. 

 

Ved fastlæggelse af over hvilken tidshorisont ledelsen skal udarbejde dennes vurdering af Going Concern-

forudsætningen, skal en række bestemmelser overholdes. Disse bestemmelser understøttes af IAS 1, afsnit 26 

som lyder: ”Ved vurderingen af, hvorvidt det er relevant, at årsregnskabet udarbejdes på en Going Concern-

basis, skal ledelsen tage hensyn til al given information om fremtiden, dvs. mindst 12 måneder efter 

regnskabsårets afslutning, og gerne mere.” Hverken ÅRL eller EU’s 4. direktiv kommer med bestemmelser 

vedrørende tidshorisonten i forbindelse med ledelsens vurdering af Going Concern-forudsætningen. Ud fra 

ovenstående kan det konkluderes at ledelsen minimum skal anvende en horisont på 12 måneder efter 

balancedagen, ved vurdering af Going Concern-forudsætningen. 

 

4.1.2 Niveau og indhold for ledelsens vurdering af Going Concern 

Når ledelsen skal foretage sin vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften, er et væsentligt element, 

selve niveauet for denne vurdering. Det er tidligere i nærværende afhandling konstateret at Going Concern-

begrebet kan tolkes på to niveauer. Aktivitetsniveau og virksomhedsniveau. Ledelsen skal som 

udgangspunkt foretage en vurdering af Going Concern-forudsætningen på aktivitetsniveau.139 Det vurderes 

endvidere relevant for ledelsen også at foretage en vurdering af Going Concern-forudsætningen på 

virksomhedsniveau. 

 

I forbindelse med ledelsens vurdering af Going Concern-forudsætningen, skal denne tage stilling til, hvilke 

forhold der skal indgå i vurderingen. Ledelsen skal her inddrage alle kendte og mulige informationer, der kan 

bidrage til en korrekt og retvisende vurdering af Going Concern-forudsætningen.140 Hverken ÅRL, EU’s 4. 

direktiv eller IAASB’s begrebsrammer stiller nærmere krav til indholdet af ledelsens vurdering af Going 

Concern-forudsætningen.  

 

Et afgørende element for indholdet af ledelsens vurdering af Going Concern-forudsætningen er 

overbevisningskriteriet.141 Overbevisningskriteriet omhandler graden af overbevisningen hos ledelsen, for at 

årsregnskabet kan aflægges efter Going Concern-forudsætningen. Tidspunktet for hvornår ledelsen er 

overbevist om hvorvidt virksomheden opfylder Going Concern-forudsætningen eller ej, ligger mellem de to 

yderpunkter hvor det enten er ”meget sandsynligt” eller ”meget usandsynligt” at virksomheden kan fortsætte 

                                                      
139 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s.112. 
140 RV 1, afsnit 46 og IAS 1, afsnit 24. 
141 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”. s.103. 
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sin drift inden for den ovennævnte tidshorisont. Overbevisningskriteriet er derfor et realismekriterium, da det 

forklarer hvorvidt ledelsen forventer Going Concern-forudsætningen for værende opfyldt eller ej. 142 

 

4.2 Revisors ansvar i relation til Going Concern 
Hvor ledelsens vurdering af Going Concern-forudsætningen foretages i forbindelse med udarbejdelse og 

aflæggelse af årsregnskabet, foretages revisors vurdering af Going Concern-forudsætningen i forbindelse 

med revision af årsregnskabet. Der er her tale om en revisionsretlig pligt. Dette skal sikre at revisor positivt 

tager stilling til Going Concern-vurdering samt den af ledelsens udarbejdede vurdering.  Hermed sikres at 

revisor har taget stilling til, om hvorvidt regnskabsbrugerne har fået det fornødne kendskab til potentielle 

Going Concern-problemer.143 Således vil revisor leve op til sit hverv som offentlighedens 

tillidsrepræsentant.144   

 

Der kan foretages en opdeling af de revisionsmæssige reguleringer. I bestemmende rangorden er det:145 

 

- Lovgivning – herunder RL og BEK 

- De Internationale Standarder om kvalitetsstyring og revision 

- Revisionsnævnsudtalelser 

- Øvrig ”soft law”-regulering 

 

I nedenstående afsnit 4.2.1 og 4.2.2, vil der blive taget udgangspunkt i BEK, RL samt ISA 570. Her vil 

revisors ansvar i forbindelse med vurdering af Going Concern blive gennemgået.  

 

4.2.1 Den tidsmæssige placering af, og tidshorisonten for, revisors vurdering af Going Concern 

Den tidsmæssige placering af, og tidhorisonten for, revisors vurdering af Going Concern er den samme som 

for ledelsen. 

 

Af ISA 570, afsnit 11 fremgår det at: ” Revisor skal under hele revisionen være opmærksom på 

revisionsbevis for begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte.” Endvidere fremgår det af ISA 570, afsnit A6 at: ” Når revisor under revisionen opnår yderligere 

revisionsbevis, som påvirker revisors risikovurdering, kræver ISA 315, at revisor genovervejer sin 

risikovurdering og tilpasser yderligere planlagte revisionshandlinger i overensstemmelse hermed…” 

 

                                                      
142 Seehausen, Jesper: ”Going Concern (1) – ledelsens ansvar i relation til Going Concern”, s. 19-21. 
143 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s. 361. 
144 RL § 16. 
145 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s. 374. 
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Ovenstående fastslår, at revisor allerede i planlægningsfasen, samt under hele udførelsen af revisionen skal 

tage stilling til Going Concern-vurderingen i sin påtegning.146 I tilfælde af at revisor bliver bekendt med 

Going Concern-problemer under sin revision, skal revisor revurdere sine revisionshandlinger for således at 

kunne opnå tilstrækkeligt revisionsbevis.147 En gennemgang af låneaftaler, periodebalancer, begivenheder 

efter balancedagen, budgetter, fremtidige pengestrømme samt ledelsens planer for fremtidige handlinger er 

eksempler på mulige revisionshandlinger i forbindelse med opnåelse af tilstrækkeligt revisionsbevis i 

relation til Going Concern-forudsætningen i revisors påtegning.148  

 

Tidshorisont for over hvilken periode revisor skal udarbejde sin vurdering af Going Concern vurdering efter, 

fastslås af ISA 570, afsnit 13 som lyder:  

 

”Ved stillingtagen til den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte 

driften skal revisor dække den samme periode, som den daglige ledelse har anvendt ved udførelsen af sin 

vurdering som krævet i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller i henhold til lov eller øvrig 

regulering, hvis disse foreskriver en længere periode. Hvis den daglige ledelses vurdering af virksomhedens 

evne til at fortsætte driften dækker en periode på mindre end 12 måneder efter balancedagen, som denne er 

defineret i ISA 560 4, skal revisor anmode den daglige ledelse om at forlænge vurderingsperioden til mindst 

12 måneder efter balancedagen.”  

 

Det fremgår heraf, at revisor i sin vurdering af ledelsens Going Concern-vurdering, skal tage den af ledelsen 

fastlagte periode i betragtning. Dog skal denne periode minimum dække 12 måneder fra balancedagen. Har 

ledelsens i sin bedømmelse valgt en periode på under 12 måneder, skal revisor kræve denne bedømmelse 

udvidet til 12 måneder. Det skal påpeges at regnskabsbrugerne ikke kan betragte revisors påtegning, uden 

henvisning til usikkerhed om Going Concern, som garanti for at virksomheden kan fortsætte driften.149  

 

4.2.2 Niveau og indhold for revisors vurdering af Going Concern 

Når revisor skal foretage sin vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften, danner ledelsens vurdering 

ramme for revisors vurdering.150 Det er tidligere blevet fastslået af ledelsen som udgangspunkt skal foretage 

en vurdering af Going Concern-forudsætningen på aktivitetsniveau. Denne skal være med til at understøtte 

ledelsens samlede vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften som en helhed. 

 

                                                      
146 Seehausen, Jesper: ”Going concern (2) – revisors ansvar i relation til Going Concern (a)”, s. 25-28. 
147 ISA 570, afsnit 10. 
148 ISA 570, afsnit 16. 
149 ISA 200, afsnit 5. 
150 Seehausen, Jesper: ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar”, s. 401. 
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Da revisors opgave er at sikre at ledelsens vurdering af Going Concern-forudsætningen er korrekt, er det 

logisk at revisors vurdering skal foretages på baggrund af denne. Nærmere krav til revisors niveau i 

forbindelse med vurdering af Going Concern-forudsætningen fremgår hverken af BEK eller RL.  

 

Af ovenstående kan det konkluderes, at revisor som udgangspunkt først skal foretage en vurdering af Going 

Concern-forudsætningen på aktivitetsniveau. Dernæst skal en vurdering ske på virksomhedsniveau. Dog skal 

vurderingen tage udgangspunkt i den af ledelsen udarbejdede vurdering. 

 

Revisors ansvar beskrives i ISA 570, afsnit 6. Af dette fremgår det, at:  

 

”Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelses 

anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet er passende, 

samt at konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med væsentlig 

usikkerhed. Dette ansvar gælder, selv om den regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved 

udarbejdelsen af regnskabet, ikke omfatter et udtrykkeligt krav til den daglige ledelse om at foretage en 

specifik vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften.” 

 

Som det fremgår opstilles to overordnede ansvarsområder i forbindelse med vurdering af Going Concern-

forudsætningen. Det første ansvarsområde vedrører Going Concern-forudsætningens tilstedeværelse. Det 

andet ansvarsområde vedrører oplysninger om kendte og ukendte informationer i tilfælde af usikkerhed ved 

Going Concern-forudsætningen.151  

 

I tilfældet af at revisor identificerer forhold eller begivenheder, der kan give anledning til usikkerhed ved 

Going Concern-forudsætningen, skal revisor udføre yderligere handlinger for at afdække denne. ISA 570 

opstiller en række eksempler eller forhold som kan rejse betydelig tvivl overfor regnskabsbrugerne om, 

hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften. Der er tale om en ikke udtømmende liste.152 Der opstilles 

ligeledes en række eksempler på revisionshandlinger revisor kan udføre i tilfældet af, at der er identificeret 

forhold eller begivenheder, der kan stille spørgsmål til virksomhedens evne til at fortsætte driften. Heller 

ikke her er der tale om en udtømmende liste.153 

 

Revisor skal under hele revisionsprocessen have Going Concern-forudsætningen for øje. I tilfældet af at 

revisor får mistanke om eller opdager forhold der påvirke dennes vurdering af Going Concern-

forudsætningen, skal der foretages en samtale med virksomhedens ledelse om dette. Det kan være 
                                                      
151 Seehausen, Jesper: ”Going concern (2) – revisors ansvar i relation til Going Concern (a)”, s. 29. 
152 ISA 570, afsnit A2 - jf. afsnit 10. 
153 ISA 570, afsnit A15 – jf. afsnit 16. 
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fordelagtigt at få etableret en løbende dialog, således at revisor får større indsigt i den daglige drift samt 

styrings- og rapporteringsforhold. 

 

Ligesom ledelsen er revisor pålagt et overbevisningskriterium. Dette knytter sig til i hvor høj grad revisor 

skal være overbevist om virksomhedens evne til at fortsætte driften, for at revisor ikke afgiver en modificeret 

konklusion i påtegning. Hvis revisor opnår tilstrækkelig overbevisning om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, kan der afgives en konklusion uden modifikationer.154 

 

4.3 Sammenfatning 
Som beskrevet er der ingen tvivl om, at aflæggelsen og udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsens ansvar. 

Derimod er det alene revisors ansvar at konkluderer på revisionen af årsregnskabet i påtegningen.  

 

Det er påkrævet at ledelsen, inden revisionen af årsregnskabet påbegyndes, foretager en vurdering af 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Denne vurdering skal være af en proaktiv karakter, hvilket både 

er gældende for ledelsen og revisor. Derfor skal der tages stilling til Going Concern aspektet uanset om der 

er indikationer om betydelige usikkerheder eller ej. På mange måder er ledelsens og revisors 

arbejdshandlinger meget ens i forbindelse med vurderingen af Going Concern-forudsætningen. ISA 570 

kræver, at revisor skal bedømme ledelsens vurdering. I det tilfælde hvor ledelsens vurderinger ikke løber 12 

måneder frem, skal revisor forlange en sådan vurdering udarbejdet.  

 

                                                      
154 Seehausen, Jesper: ”Going concern (3) – revisors ansvar i relation til Going Concern (a)”, s. 12. 



Kapitel 5 – Indledende beskrivelse af analyse 
 

Side 51 af 122 

5 Indledende beskrivelse af analyse 
Revisor skal, alt andet lige, søge at mindske forventningskløften mellem regnskabsbrugerne og deres 

forventninger til revisors arbejdshandlinger og påtegning. Revisor kan ikke spå om fremtiden, og skal 

udelukkende leve op til god revisionsskik. Hvis forventningerne fra regnskabsbrugerne adskiller sig herfra, 

vil den generelle opfattelse af revisor og revisionsbranchen blive hæmmet, og i yderste konsekvens vil 

regnskabsbrugerne miste tilliden hertil. For at mindske forventningskløften, må revisor i samarbejde med 

offentligheden skabe enighed om hvad revisors påtegning skal indeholde. 

 

5.1 Tidligere undersøgelser 
Tidligere kandidatafhandlinger har tidligere undersøgt revisors påtegning, dennes betydning og de løbende 

ændringer i revisor adfærd. En af disse er kandidatafhandlingen, ”Revisor som spåkone”.155  

 

Den undersøger og diskuterer den adfærdsmæssige ændring i revisors påtegning i forbindelse med vurdering 

af Going Concern, herunder om revisor gennem de seneste år har haft fokus på finanskrisens konsekvenser, 

som har skabt usikkerhed på markedet og forårsaget de mange konkurser.  

 

Ovennævnte afhandling konkluderer, at revisor i langt højere grad end tidligere formår at afgive korrekte 

påtegninger vedrørende Going Concern for de kriseramte selskaber og således gøre regnskabsbrugerne 

opmærksom herpå. Det er en relevant konklusion, både for revisorbranchen selv samt for regnskabsbrugerne. 

Den pågældende afhandling perspektiverer endvidere over revisionsbranchen største udfordring de 

kommende år, som er at imødekomme den stigende efterspørgsel efter tillid til de økonomiske informationer 

der fremkommer af selskabernes årsregnskaber. Revisorbranchen skal være opmærksom på, at 

regnskabsbrugerne ikke opfatter revisors påtegning som den er udlagt fra lovgivningens side. I denne 

forbindelse påpeges det, at det kan være interessant at tage udformningen af revisors påtegning op til 

vurdering.156 Dette kan gøres ved at undersøge regnskabsbrugernes syn på revisors påtegning og 

regnskabsbrugernes forståelse af påtegningen i sin heldhed. Ved inddragelse af regnskabsbrugerne vil man 

søge at minimere forventningskløften. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt en åben dialog med offentligheden kan mindske forventningskløften, men det er 

helt klart at retningslinjerne fra IAASB og FSR skal følges, når det kommer til revisors påtegning. Det er 

afgørende at forstå vigtigheden af, at revisor ikke blot for sin egen sikkerheds skyld afgiver modificerede 

konklusion i påtegninger, men i højere grad søger at samle tilstrækkeligt revisionsbevis, for at kunne afgive 

                                                      
155 Skrevet af Louise Ernst og Lisette Borg, Syddansk Universitet, Kolding, kandidatafhandling 2011. 
156 Ernst, Louise og Borg, Lisette: ”Revisor som spåkone”, s. 106. 
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en modificeret konklusion i påtegningen som afspejler de faktiske forhold.157 Revisor er godt klar over, at et 

forbehold i relation til Going Concern kan resultere i at selskabet lukker. 

 

5.1 Behov for ændring af revisors påtegning 
 

”En blank påtegning giver en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet indeholder de 

informationer, som det skal. Påtegningen er ikke en garanti for, at virksomheden er sund, og den friholder 

ikke regnskabsbrugerne for at læse og sætte sig ind i regnskabet. Og det er slet ikke en købsanbefaling til 

investorerne.”158 

 

FSR’s administrerende direktør Charlotte Jepsen åbner op for muligheden for, sammen med lovgiver, at 

vurdere behovet for en ændring af indholdet og ikke mindst informationen i revisors påtegning.159  Det 

påpeges af EU kommissionen, at man ligeledes kan overveje, om man skal udvide revisionen til i højere 

grad, at vurdere fremtidige oplysninger og at revisor gennem sine revisionshandlinger i påtegningen skal 

redegøre for de økonomiske og finansielle perspektiver for selskaber.160 

 

”Det er vigtigt at overveje, i hvilket omfang revisorerne bør vurdere fremadskuende 

oplysninger fra virksomheden og, som følge af deres privilegerede adgang til vigtige oplysninger, i hvilket 

omfang revisorerne selv bør redegøre for de økonomiske og finansielle perspektiver for virksomheden. 

Sidstnævnte vil være særlig relevant i forbindelse med "Going Concern".”161 

 

FSR har i Revision og Regnskabsvæsen nr. 11 2012 offentliggjort FSR’s undersøgelse blandt professionelle 

investorer, som viste, at revisors påtegning i deres øjne ikke kommunikerer klart nok.162 Revisors påtegning 

er et vigtigt værktøj, når investorer skal træffe beslutning om investering, men de forholder sig samtidig 

kritiske til indholdet i påtegningen, og efterspørger stadigvæk flere og specifikke oplysninger om 

risikoforhold. 

 

Morten Speitzer, formand for FSR og Charlotte Jepsen forklarer, at de er enige i, at påtegningen er revisors 

kommunikation til offentligheden og er helt centralt for samfundets vurdering af værdien af revisors arbejde. 

De forklarer endvidere, at det ikke er overraskende, at revisors påtegning har været genstand for kritik set i 

forhold til årsregnskabet med ikke modificerede konklusioner i revisors påtegning, som efterfølgende er gået 

                                                      
157 Ernst, Louise og Borg, Lisette: ”Revisor som spåkone”, s. 100. 
158 Jepsen, Charlotte, adm. direktør i FSR: ” Ramt af finanskrisen ikke revisionskrise”, afsnit 5. 
159 FSR: ”Ramt af finanskrisen ikke revisionskrise”, s. 2. 
160 EU Kommisionen – Grønbog – Revisionspolitik: ”Læren af krisen”, s. 9. 
161 EU Kommisionen – Grønbog – Revisionspolitik: ”Læren af krisen”, s. 9. 
162 Revision og Regnskabsvæsen, 2012, nr. 11, s. 4. 
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konkurs kort tid efter årsregnskabet er aflagt. Den nuværende lovgivning gør dog, at det ikke kan være 

anderledes, at revisor kun kan være enten enig eller uenig i årsregnskabet. Lovgivningen giver ikke mulighed 

for i revisors påtegning at nuancere resultatet af revisionen ved at oplyse om specifikke virksomhedsforhold 

direkte i påtegningen.  

 

FSR peger specifikt på, at ændringerne skal komme gennem en international regulering.163 Her mener FSR, 

at der er grund til at anerkende IAASB’s forslag til indholdet i revisors påtegning. En forbedring af revisors 

påtegning skal imødekomme efterspørgslen fra regnskabsbrugerne, men ændringerne kan også føre til en 

lang påtegning, som ikke nødvendigvis gavner regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet og revisors 

påtegning. 

 

Det er derfor interessant for nærværende afhandling, at analysere om IAASB’s forslag om indførelsen af et 

Auditor Commentary- og Going Concern-afsnit i revisors påtegning, imødekommer den efterspørgsel der har 

været fra regnskabsbrugerne. Endvidere er det interessant at analysere de faglige organisationer og 

foreningers holdning til en ny revisorpåtegning og vurdere, om en tilpasning af revisors påtegning vil 

besværliggøre revisors arbejde og om den vil formindske forventningskløften og skabe mere forståelse og 

åbenhed af virksomheders offentligjorde årsregnskaber. 

 

5.2 IAASB’s forslag til forbedring af revisors påtegning 
IAASB karakteriserer sig selv, som et standardfastsættende organ, der tjener offentlighedens interesse ved at 

fastsætte internationale standarder af høj kvalitet inden for revision og andre relaterede standarder. 

Derudover har IAASB også til formål at lette konvergensen mellem internationale og nationale revisions- og 

kvalitetssikringssystemer. Dermed er IAASB med til at forbedre kvaliteten og sammenhængen i praksis, 

samt at styrke regnskabsbrugernes og offentlighedens tillid til revisorer verden over.164  

 

Baggrunde for at IAASB fremsender forslag til forbedring af revisors påtegning, bunder i en undersøgelse 

der blev sat i værk af dem selv i 2006. Her indledte man en international undersøgelse omhandlende 

regnskabsbrugernes opfattelse af den standardiserede revisors påtegning. Resultaterne af denne undersøgelse, 

samt høringsdokumentet ” Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change” blev 

offentliggjort i slutningen af 2011. Her blev det slået fast, at det ikke var en mulighed at fortsætte som 

tidligere. Undersøgelserne fastslog, at der var et klart behov for at revisorer skabte en større gennemsigtighed 

omkring væsentlige forhold i årsregnskabet, samt en mere individuel revision.  

 

                                                      
163 Revision og Regnskabsvæsen, 2012, nr. 11, s. 4. 
164 http://www.ifac.org/auditing-assurance. 
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IAASB vil derfor foretage en række betydningsfulde ændringer på en gang, i stedet for at indfører ændringer 

gradvist over tid, for at imødekomme regnskabsbrugernes efterspørgsel.165  

 

IAASB’s undersøgelse bliver understøttet af PCAOB,166 Europa-Kommissionen m.fl. som alle beretter om, 

at regnskabsbrugerne mener at revisors påtegning bør ændres.167 Det er værd at bemærke at forespørgslen om 

ændring af revisors påtegning i første omgang kom fra investorer og analytikere. Her blev der fremlagt 

ønsker om, at revisor skulle gøre det mere overskueligt at navigere gennem de komplekse årsregnskaber, og 

være med til skabe større fokus på områder, revisor havde koncentreret sig om. IAASB henviser til, at 

sådanne ændringer umiddelbart kommer den generelle regnskabsbruger til gode.168 

 

Selvom IAASB ønsker at indføre ændringer til revisors påtegning hurtigt, er man bekendt med, at det også 

skal ske på baggrund af mere langsigtede vurderinger. Det kom frem i IAASB’s undersøgelser at mange 

regnskabsbrugere er af den opfattelse, at der skal ske en mere helhedsorienterende ændring af den samlede 

regnskabsaflæggelsesproces for at optimere informationerne for regnskabsbrugerne, og mindske forståelses- 

og forventningskløften.  Den generelle hensigt er, at der skal ske yderligere meningsfulde forandringer. 

Særligt på områder såsom det overordnede ledelsesansvar samt behandling af information både i og omkring 

årsregnskabet. Derfor er IAASB bekendt med, at bestræbelserne på at forbedre revisors påtegning skal ske i 

takt med indførelsen af forbedringer inden for den øverste ledelse og regnskabsaflæggelsen generelt.169 

 

IAASB sigter mod at forbedre revisors påtegning globalt, for at styrke og øge gennemsigtigheden i revisors 

påtegning, på samme måde som man gjorde med internationaliseringen af revisionsstandarderne. Dog 

anerkender IAASB, at det er nødvendigt at reglerne og restriktionerne for revisors påtegning kan variere og 

dermed skal tilpasses på tværs af landegrænserne. IAASB tilkendegiver, at man er opmærksom på at 

gældende nationale love eller bestemmelser kan stille større krav til revisors påtegning end de internationale 

standarder gør. Desuden tilsigter IAASB at få implementeret ændringerne til revisors påtegning så hurtigt 

som muligt.170 

 

5.2.1 Foreslåede ændringer 

IAASB er til en enighed om en række generelle forbedringer til revisors påtegning som de mener, burde 

blive internationalt indført. Disse er: 

 

                                                      
165 ITC, s. 3, afsnit 1. 
166 Public Company Accounting Oversight Board. 
167 ITC, s. 3, afsnit 2. 
168 ITC, s. 3, afsnit 3. 
169 ITC, s. 4, afsnit 7. 
170 ITC, s. 4, afsnit 5 – 6. 
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- Auditor Commentary. Yderligere information i revisors påtegning som fremhæver områder, der efter 

revisors vurdering, sandsynligvis ville være vigtig for regnskabsbrugernes forståelse af det reviderede 

årsregnskab eller selve revisionen. Disse informationer vil være påkrævet for virksomheder af særlig 

offentlig interesse (PIE) og kunne blive tilvalgt af revisor i forbindelse med revision af ikke-PIE’s. 

 

- Going Concern. Revisors konklusion omkring hensigtsmæssigheden af ledelsens brug af Going Concern-

forudsætningen ved udarbejdelse af årsregnskabet, samt en eksplicit angivelse af, hvorvidt væsentlige 

usikkerheder i forhold til Going Concern er blevet identificeret. 

 

- Other information. Revisors erklæring om, hvorvidt der har været identificeret væsentlige 

uoverensstemmelser mellem det reviderede årsregnskab og andre informationer i forbindelse med 

revisors gennemgang af andre informationer, samt specifik identifikation/oplysning af de oplysninger 

revisor har læst. 

 

- Fremtrædende placering af revisors udtalelse og andre virksomhedsspecifikke oplysninger i revisors 

påtegning. 

 

- Yderligere forslag om, at skabe mere åbenhed om den udførte revision og præcisere de respektive 

ansvarsområder for revisor, ledelsen og den øverste ledelse i forbindelse med en revision.171 

 

IAASB’s forslag til at forbedring revisors påtegning kan inddeles i 6 kategorier. Disse er: 

 

1. Klassificering af afsnit i IAASB’s illustrative forslag til den forbedrede påtegning 

2. Indførsel af Auditor Commentary-afsnit 

3. Indførsel af Going Concern-afsnit 

4. Indførsel af Other Information-afsnit 

5. Oversigt over yderligere forslag om at skabe større gennemsigtighed vedrørende revisionen 

6. Oversigt over forslag til at afklare de respektive ansvarsområder for revisoren, den øverste ledelse samt 

ledelsen 

 

Nærværende afhandling vil primært omhandle punkt 2, 3 og 4 og vil ikke nærmere uddybe eller specificerer 

de øvrige punkter.  

 

                                                      
171 ITC, s. 6 – fri oversættelse. 
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5.2.2 Indførelsen af Auditor Commentary 

Følgende afsnit er skrevet på baggrund af ITC’ens afsnit om Auditor Commentary.172 IAASB lægger op til 

indførelsen af et afsnit i revisors påtegning kaldet Auditor Commentary. Dette sker på baggrund af 

opfordringer fra investorer og analytikere, som ønsker at have en større informationsmæssig værdi fra 

revisor, for at være bedre rustet i investeringsbeslutningsprocessen. Den øgede informationsmæssige værdi 

skal komme fra informationer i revisors påtegning vedrørende årsregnskabet og den udførte revision. Selvom 

der er et fælles ønske om at få yderligere informationer i årsregnskabet, er der langt fra enighed om, hvilke 

informationer der vil skabe den største værdi for regnskabsbrugerne.  

 

Det er blevet foreslået, at det ville have en betydelig værdi hvis revisor fremhævede oplysninger omkring de 

områder i årsregnskabet, revisor finder vigtigst for regnskabsbrugernes forståelse. Dermed ville det blive 

oplyst for regnskabsbrugerne, hvilke områder de burde have størst fokus på.  

 

IAASB gengiver indledningsvist øvrige regnskabsbrugers holdninger om at det ville være mere nyttigt, hvis 

revisor uddybede de allerede fremhævede områder med yderligere beskrivelser, særligt de områder hvor der 

har sket drøftelser med ledelsen. Revisor kunne blandt andet beskrive hvorfor det behandlede område anses 

for værende vigtigt fra et revisionsmæssigt perspektiv. Endvidere kunne revisor afgive en beskrivelse af de 

arbejdshandlinger, der er udført for at afdække risikoen på de forskellige områder, samt hvilke konklusioner 

disse har medført.  

 

Et helt tredje forslag går på en dybere beskrivelse af, hvordan revisionen er gennemført og hvilke 

fokusområder der af revisor blev identificeret i planlægningsfasen.  

 

Andre regnskabsbrugere opfordre til at revisor skal give indsigt i mere subjektive spørgsmål. Områder som 

revisors syn på kvaliteten af virksomhedens regnskabspraksis, politikker samt en vurdering af ledelsens skøn 

og nævnes. Ved at afgive en beskrivelse af sådanne informationer mener regnskabsbrugerne, de ville være i 

bedre stand til at forstå ledelsens konservatisme eller aggressivitet i forbindelse med udarbejdelsen af 

årsregnskabet. 

 

IAASB er bekendt med at ovenstående forslag også medfører forhindringer. Hvis det bliver krævet at revisor 

skal beskrive meget subjektive synspunkter om en virksomhed, kan det udviske rollerne imellem revisor og 

regnskabsaflæggeren. Ydermere foretrækker de fleste adspurgte regnskabsbrugere, som ønsker yderligere 

information om virksomheden i årsregnskabet, at sådanne oplysninger ville være bedst, hvis de kom fra 

ledelsens side. Derved ville ledelsens rolle som kvalitetskontrollant i forbindelse med aflæggelse af 

                                                      
172 ITC, s. 21 – 28, afsnit 35-64 
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årsregnskabet blive bekræftet overfor regnskabsbrugerne. Man kan også forvente at ledelsens kendskab til 

virksomhedens formål, kontroller og eventuelle væsentlige begivenheder er større end revisors.    

 

Det overordnede mål med indførelsen af Auditor Commentary-afsnittet i revisors påtegning er at skabe 

klarhed om spørgsmål, der efter revisors bedste vurdering, vil være essentielle for regnskabsbrugernes 

forståelse af årsregnskabet. Hermed vil revisor kunne afgive skræddersyet oplysninger om faktiske forhold 

og omstændigheder i det pågældende årsregnskab, til regnskabsbrugerne i påtegningen.  

 

IAASB lægger op til at Auditor Commentary bygger på følgende koncept: 

 

- Revisor skal i højere grad også kunne henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed til områder som, 

”højest sandsynligt vil være vigtige for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet”, frem for de 

områder som er, ”fundamentale for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet”. 

 

- Auditor Commentary skal få revisor til at fokuserer på at afgive oplysninger om væsentlige forhold, som 

ikke er direkte relateret til et specifikt område i årsregnskabet. 

 

- Det skal være muligt for revisor at tilføje informationer som, af revisor, anses for at være mest relevant 

for regnskabsbrugernes forståelse af eventuelle væsentlige forhold.173  

 

På baggrund af den feedback IAASB modtog på deres høring i maj 2011 vedrørende hvilke informationer 

regnskabsbrugerne mener, skaber værdi, har IAASB udarbejdet en række forslag til, hvad Auditor 

Commentary som minimum skal indeholde. IAASB lægger op til at Auditor Commentary skal indeholde: 

 

- Områder hvor der er foretaget betydelige vurderinger fra ledelsens side (fx i forhold til virksomhedens 

regnskabspraksis, herunder regnskabsmæssige skøn samt oplysninger vedrørende regnskabsposterne) 

 

- Væsentlige eller usædvanlige transaktioner (fx væsentlige transaktioner med nærtstående parter eller 

foretaget korrektioner) 

 

- Områder af særlig betydning for revisionen, specielt områder som kræver nærmere vurderinger af 

revisor, som: 

 

                                                      
173 ITC, s. 21 – fri oversættelse. 



Kapitel 5 – Indledende beskrivelse af analyse 
 

Side 58 af 122 

- Vanskelige eller omstridte forhold som er blevet konstateret under revisionen eller andre 

revisionsmæssige forhold, som typisk vil blive diskuteret med kvalitetskontrollen eller den øverste 

ledelse. 

 

- Andre forhold af betydning i forbindelse med revisionens omfang og revisionsstrategien.174 

 

IAASB belyser endvidere, at de oplysninger der skal indeholdes i Auditor Commentary, omhandler de 

områder, hvor ledelsen og revisor i forvejen har haft en dialog.175  

 

Man er fra IAASB’s side klar over, at det er nødvendigt at der bliver udarbejdet en vejledning til at assistere 

revisor med at træffe kvalificerede beslutninger omkring, hvilke informationer der skal oplyses i Auditor 

Commentary. Denne vejledning vil også indeholde en beskrivelse af, hvilket detaljeringsniveau revisor skal 

arbejde med. Detaljeringsgraden vil påvirke hvor stor en værdi regnskabsbrugerne tildeler Auditor 

Commentary. En sådan vejledning er tiltænkt udarbejdet i forbindelse med fremtidig udvikling af de 

internationale standarder i forbindelse med en eventuel vedtagelse af Auditor Commentary. 

  

IAASB ønsker ikke at Auditor Commentary bliver en standardiseret tekst. Snarere ønsker IAASB at afsnittet 

bliver mere tilpasset og relevant for den enkelte virksomhed. Dette håber IAASB at kunne opnå ved at 

specificerer de overvejelser revisor skal gøre, på baggrund af regnskabsbrugernes vurdering af, hvilke 

forhold der er vigtigst for dem. Forhold, som vil have betydning for regnskabsbrugerne, vil variere fra 

virksomhed til virksomhed. For at få en mere ”skræddersyet” Auditor Commentary, mener IAASB at 

opstillingen og rækkefølgen af beskrevne forhold, skal være op til revisors faglige vurdering. Det kunne 

tænkes, at en fremgangsmåde ville være at opstille forholdene efter betydning. Denne fremgangsmåde vil, jf. 

IAASB, tillade en vis form for ensartethed, samtidig med at revisors professionelle vurderinger endeligt 

afgøre hvilke forhold der skal omtales i Auditor Commentary.176  

 

Vi mener, at IAASB i deres tilrettelse af de internationale revisionsstandarder, skal være præcis i 

beskrivelsen af, hvad Auditor Commentary skal indeholde. Hovedsageligt skal det pointeres, at der kun skal 

oplyses relevante forhold, og at dette skal være i et let forståeligt sprog. Hvis ikke dette er tilfældet, opfylder 

Auditor Commentary ikke sit formål og skaber dermed ingen yderligere informationsværdi for 

regnskabsbrugerne. IAASB mener, at det yderligere skal fastslås, at det er ledelsen, og ikke revisor, som skal 

være kilde til oprindelig information,177 hvilket vi er enige i. 

                                                      
174 ITC, s. 23 - 24 – fri oversættelse. 
175 Også krævet af ISA 260. 
176 ITC, s. 24, afsnit 48. 
177 ITC, s. 24, afsnit 49. 
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I forbindelse med tilrettelse af de internationale revisionsstandarder er det vigtigt, at IAASB gør opmærksom 

på, at en eventuel indførelse af Auditor Commentary ikke er ensbetydende med, at andre områder bortfalder. 

Revisor vil fortsat skulle afgive en modificeret konklusion i sin påtegning i de tilfælde, hvor det er krævet.  

 

Flere regnskabsbrugere har indledningsvist givet udtryk for deres bekymringer om, at revisor bliver kilde til 

oprindelig information. Bekymringerne går på, om revisor i Auditor Commentary vil kunne give subjektive 

beskrivelser om følsomme forhold for en virksomhed alene på baggrund af ledelsens informationer og 

revisors kendskab til virksomheden. IAASB påpeger også, at indførelsen af Auditor Commentary kan 

medføre stigende omkostninger, i form af ekstra tidsforbrug. Der henvises især til at den øverste ledelse og 

revisorer vil bliver påvirket, som følge af: 

 

- flere processer i forbindelse med kvalitetskontrol af udviklingen og afgivelsen af Auditor Commentary.  

 

- flere diskussioner om indhold og format af Auditor Commentary inden afgivelsen af revisors påtegning. 

Kommunikation imellem regnskabsudarbejderen, ledelsen og revisor vil alt andet lige stige som følge af 

subjektiviteten og detaljeringsgraden i revisors påtegning. Dette er nødvendigvis ikke en negativ 

konsekvens da det forøger dialogen mellem ovenstående parter. 

 

- flere processer og kontroller vil forsinke offentliggørelsen af årsregnskabet.178 

 

IAASB erkender, at de ændringer der lægges op til, vil medføre at revisors påtegning ikke bliver så 

sammenlignelig, som den tidligere har været. Virksomheder inden for samme branche vil kunne opleve, at 

deres revisors påtegninger vil variere. IAASB gør også opmærksom på, at der kan ligge en risiko i, at 

regnskabsbrugerne kan opfatte Auditor Commentary som en garanti for, at virksomheden er i stand til at 

fortsætte driften. Dette vil betyde, at forventningskløften bliver øget. IAASB er bekendt med, at nogle 

regnskabsbrugere måske vil undlade at nærstudere årsregnskabet, men blot fokusere på revisors 

bemærkninger i Auditor Commentary. Der henvises også til risikoen for, at Auditor Commentary med tiden 

vil blive en standardiseret tekst. Dette er noget IAASB vil arbejde imod i forbindelse med deres tilrettelse af 

de internationale revisionsstandarder.  

 

5.2.3 Indførelsen af Going Concern-afsnit 

Følgende afsnit er skrevet på baggrund af ITC’ens afsnit om Going Concern.179 Den globale finanskrise har 

medført et øget fokus på ledelsens og revisors vurdering af Going Concern. I denne forbindelse er revisors 

                                                      
178 ITC, s. 28, afsnit 63 - fri oversættelse. 
179 ITC, s. 18 – 20, afsnit 24-34. 
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rolle blevet taget op til diskussion. IAASB har modtaget flere opfordringer til at klarlægge den respektive 

rolle- og ansvarsfordeling mellem revisor og ledelsen vedrørende Going Concern-vurderingen. Der er også 

blevet opfordret til, at revisor specifikt skulle rapportere resultatet af revisionsarbejdet, særligt med hensyn 

til vurderingen af Going Concern-forudsætningen. Det er på baggrund af ovenstående og nutidens 

samfundstendenser, at IAASB har incitament til at søge efter muligheder for at forbedre revisors påtegning 

på dette område. 

 

IAASB har overvejet forskellige mulige løsninger for at imødekomme efterspørgslen til revisors rapportering 

omkring Going Concern. Man overvejede at indføre en beskrivelse af revisors og ledelsens ansvar i 

påtegningen, eller en konklusion fra revisor, specifikt omhandlende virksomhedens Going Concern-

forudsætning. IAASB fandt, at disse mulige løsninger havde en høj nytteværdi for regnskabsbrugerne, men 

samtidig skabte store forhindringer i forbindelse med omfanget af revisionen og afgivelsen af revisors 

påtegning. 

 

IAASB har valgt at foreslå ændringer til revisors påtegning, som er i overensstemmelse med de 

revisionshandlinger, der i forvejen er krævet af ISA 570. Ændringerne går på, at alle påtegninger skal 

indeholde: 

 

- En erklæring om, hvorvidt der er identificeret væsentlige usikkerheder tilknyttet begivenheder eller 

forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, på baggrund af det 

udførte revisionsarbejde, og 

 

- En konklusion vedrørende hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af Going Concern-

forudsætningen.180 

 

IAASB fastslår, at de foreslåede forbedringer i forhold til Going Concern udtrykkeligt omhandler revisions-

arbejdshandlinger, krævet af ISA 570. 

 

Herved mener IAASB, at der bliver skabt en merværdi for regnskabsbrugerne ved at indføre en erklæring, 

hvor det fastslås, at der ikke er blevet identificeret væsentlige usikkerheder omkring virksomhedens evne til 

at fortsætte driften. Der henvises yderligere til, at udtrykket ”væsentlig usikkerhed” giver anledning til visse 

problemstillinger i forbindelse med implementering af dette. Den største problemstilling er den manglende 

klarhed omkring definitionen af begrebet. Dette er en udfordring, da både ledelsen og revisor skal foretage 

en vurdering af væsentlig usikkerhed. Derfor er det vigtigt at revisors beskrivelser af væsentlig usikkerheder 

                                                      
180 ITC, s. 19, afsnit 25 - fri oversættelse. 
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ikke udvider, men derimod indsnævrer, forventningskløften og dermed ikke fører til større misfortolkning 

hos regnskabsbrugerne. IAASB er af denne grund imødekommende overfor yderligere omtale af væsentlig 

usikkerhed. Vi mener det er vigtigt at fastslå, at erklæringen ikke er en garanti for, at virksomheden er i stand 

til at fortsætte driften, og at ikke alle fremtidige begivenheder eller forhold kan vurderes.  

 

Fordi Going Concern og væsentlig usikkerhed er to forskellige koncepter, er de placeret under separate 

underpunkter i afsnittet ”Going Concern”, i følge IAASB’s illustrative eksempel, som beskrives senere i 

nærværende afhandling. 

 

5.2.4 Revisors erklæring om væsentlige usikkerheder 

Forslaget om implementering af afsnittet om væsentlig usikkerhed i revisors påtegning vil medføre at revisor 

skal henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på tilfælde hvor en væsentlig usikkerhed er blevet 

identificeret og beskrevet i årsregnskabet.  

 

IAASB er bekendt med, at der kan være situationer hvor der bliver konstateret begivenheder eller forhold, af 

ikke væsentlig karakter, men som alligevel kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. I 

sådanne situationer mener IAASB, at revisor med fordel i påtegningen kan oplyse regnskabsbrugerne om, 

hvilke vurderinger og revisionshandlinger der er udført for at afdække området. IAASB vurderer, at der vil 

blive skabt en merværdi for regnskabsbrugerne, når revisor oplyser om disse omstændigheder. Dette vil 

skabe yderligere gennemsigtighed om revisors arbejde. 

 

En hindring i forbindelse med revisors beskrivelse af væsentlige og uvæsentlige begivenheder er, ifølge 

IAASB, at revisor kan blive nødsaget til at beskrive begivenheder, som ikke er nævnt i eksplicit 

årsregnskabet. Dette kan skabe et problem for revisor, som kan komme til at afsløre følsomme oplysninger 

om virksomheden som fra virksomhedens side ikke var tilsigtet offentligheden.  

 

IAASB ønsker dermed at indføre et afsnit i revisors påtegning, som specifikt har til formål at beskrive 

ledelsens ansvar i forbindelse med deres vurdering af Going Concern-forudsætningen. Denne beskrivelse 

skal klarlægge ledelsens ansvar i henhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Yderligere skal 

dette afsnit give regnskabsbrugerne en større forståelse af revisors konklusion om hensigtsmæssigheden af 

ledelsens brug af Going Concern-forudsætningen, samt erklæringen om at ingen væsentlige usikkerheder er 

blevet identificeret. 
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5.2.5 Opbygning af den forbedrede revisors påtegning 

Nedenfor ses et illustrativt eksempel på IAASB´s forslag til hvordan revisors påtegning kunne se ud, såfremt 

ovenstående ændringer bliver gennemført.  

 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
Report on the Financial Statements 
 
Opinion 
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly… 
Basis For Opinion 
We have audited the accompanying financial statements in accordance with… 
 
Going Concern 
Use of the Going Concern Assumption 
As part of our audit of the financial statements, we have concluded that… 
Material Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Significant Doubt on the Company’s Ability to 
Continue as Going Concern 
Based on the work we have performed, we have not identified material uncertainties related… 
 
Auditor Commentary 
Without modifying our opinion, we highlight the following matters that are… 
Outstanding Litigation 
The Company is exposed to various claims and… 
Goodwill 
As disclosed in Note… 
Valuation of Financial Instruments 
The Company’s disclosure with respect to its structured financial instruments… 
Audit Strategy Relating to the Recording of Revenue, Accounts Receivable, and Cash Receipts 
During the year… 
Involvement of Other Auditors 
At our request, other auditors performed procedures on the financial information… 
  
Other Information 
As part of our audit, we have… 
 
Respective Responsibilities of Management, [Appropriate Title for Those Charged with Governance], and the 
Auditor 
Responsibility of Management and [Those Charged With Governance] for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of… 
Management’s Responsibilities Relating to Going Concern 
Under IFRS’s, management is responsible for making an assessment… 
Auditors Responsibility 
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about… 
 
Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
The form and content of this section of the auditor’s report would... 
 
[Signature in the name of the audit firm, the personal name of the auditor, or both, as appropriate for the particular 
jurisdiction] 
[Address] 
[Date] 
 

Figur 11: Eksempel på revisors forbedrede påtegning, i følge IAASB’s ITC,181 egen tilvirkning. 
                                                      
181 ITC, s. 9 – 12. 
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Som ovenstående figur viser, indleder den forbedrede påtegning med konklusionen. Dette har til formål at 

fremhæve revisors overordnede konklusion om årsregnskabet. Derved signaleres det også, at de 

efterfølgende afsnit i påtegningen ikke kan ændre revisors konklusion.  

 

Efter revisors konklusion følger en kort gennemgang af grundlaget for konklusionen. Dette afsnit skal altid 

medtages i påtegningen. Her redegør revisor for hvilke revisionsstander revisionen er udført efter. Endvidere 

omtales revisors etiske ansvar samt krav om uafhængighed. 

 

Efter afsnittene konklusion og grundlag for konklusion følger de afsnit som er mere subjektive og kan 

tilpasses den enkelte revision. Det første afsnit som IAASB lægger op til skal indføres i påtegningen, er 

Going Concern. Revisors skal komme med en udtalelse og beskrivelse af sine vurderinger om hvorvidt 

forudsætningen for Going Concern er opfyldt.  

 

Dernæst indføres afsnittet Auditor Commentary. Vi opfatter dette som den mest omdiskuterede ændring til 

revisors påtegning. Dette afsnit skal, i følge IAASB, kun medtages såfremt der er tale om en revision af 

virksomheder af særlig offentlig interesse. Det er her revisor skal henlede regnskabsbrugernes 

opmærksomhed på de mest betydelige revisionsmæssige områder samt sin håndtering heraf. Endvidere 

lægges der op til at revisor skal pointere de væsentligste regnskabsmæssige forhold med henvisning til, hvor 

disse er omtalt i årsregnskabet.  

 

Det næste afsnit er udtalelse om andre oplysninger. Her skal revisor informere om eventuelle 

uoverensstemmelser mellem det reviderede årsregnskab og andre oplysninger i årsregnskabet. Dette kunne 

være vedrørende ledelsesberetningen, redegørelse for selskabsledelsen eller socialt ansvar m.v. 

 

Afsnittet ansvar, omhandler ledelsens ansvar i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt revisors ansvar i 

forbindelse med den udførte revision. Der henvises dog til at det er tilstrækkeligt for revisor at henvise til 

egen hjemmeside, hvor revisors ansvar generelt beskrives.  

 

Endeligt indføres afsnittet andre erklæringer i henhold til lov og øvrige reguleringer, som indeholder andre 

rapporteringspligter. IAASB ønsker dermed at indføre et afsnit i revisors påtegning, som specifikt har til 

formål at beskrive ledelsens ansvar i forbindelse med deres vurdering af Going Concern-forudsætningen. 

Denne beskrivelse skal klarlægge ledelsens ansvar i henhold til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. Yderligere skal dette afsnit give regnskabsbrugerne en større forståelse af revisors 

konklusion om hensigtsmæssigheden af ledelsens brug af Going Concern-forudsætningen, samt erklæringen 

om at ingen væsentlige usikkerheder er blevet identificeret. 
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6 Empiriske data 
Dette kapitel har til formål at beskrive, hvordan vi har indhentet de data der ligger til grund for vores analyse. 

Vi vil redegøre for IAASB’s tidshorisont for deres undersøgelse og hvilke spørgsmål der indgår i deres 

undersøgelse. Endvidere vil vi redegøre for hvordan besvarelserne bliver behandlet i vores analyse. Der 

henvises endvidere til kapitel 1 for indledningsvis beskrivelse af metodevalg. 

 

6.1 Dataindsamling – tidshorisont 
Vores dataindsamling tager udgangspunkt i IAASB’s udsendte ITC indeholdende deres forslag om ændring 

af revisors påtegning. Som nævnt tidligere iværksatte IAASB i 2006 en international undersøgelse, der havde 

til formål at undersøge regnskabsbrugernes opfattelse af revisors påtegning. Resultatet af undersøgelsen samt 

resultatet af tidligere omtalt høringsdokument blev offentliggjort i slutningen af 2011 og konklusionen var, at 

der er behov for ændring af revisors påtegning, således at påtegningen imødekommer regnskabsbrugernes 

efterspørgsel til mere information. 

  

ITC’en er udsendt i slutningen af juni 2012 og har følgende tidshorisont. 

 

- 8. oktober 2012 – Frist for besvarelse af ITC’en. 

- Juni 2013 – Fremsættelse af revideret udkast til revisionsstandarderne efter ændringer i IAASB’s forslag 

til ny revisorpåtegning.  

- Juni 2014 – Endelig godkendelse af reviderede revisionsstandarder.182 

 

6.2 Gennemgang af ITC’ens spørgsmål 
ITC’en indeholder i alt 18 spørgsmål183, delt op i følgende hovedgrupper: 

 

- Generelle overvejelser, spørgsmål 1-2 

- Auditor Commentary, spørgsmål 3-7 

- Going Concern/andre informationer, spørgsmål 8-10 

- Forklaring og gennemsigtighed, spørgsmål 11-14 

- Form og struktur, spørgsmål 15-18 

 

Hvert spørgsmål har tilknyttede beskrivelser, som uddyber de foreslåede ændringer.184 

 

                                                      
182 ITC, s. 3. 
183 ITC, s. 13 - 15. 
184 ITC, s. 16 - 34. 
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Vores analyse tager udgangspunkt i de foreslåede ændringer til revisors påtegning vedrørende Auditor 

Commentary og Going Concern, hvorfor spørgsmål 10-18 ikke vil blive behandlet. Spørgsmål 10 er fravalgt 

selvom det indgår i spørgsmålsgruppen vedr. ”Going Concern/Other information” fordi det omhandler 

”Other information” som ikke vil blive behandlet i nærværende afhandling. Endvidere er spørgsmål 1-2 

generelle spørgsmål, som indirekte indgår i spørgsmål 3-9 og dermed vil blive forsøgt besvaret i disse 

spørgsmål. Dermed vil følgende spørgsmål forsøgt besvaret:185 

 

Auditor Commentary: 

 

- Spørgsmål 3,”Do you believe the concept of Auditor Commentary is an appropriate response to the call 

for auditors to provide more information to users through the auditor’s report? Why or why not?” 

 

- Spørgsmål 4,”Do you agree that the matters to be addressed in Auditor Commentary should be left to 

the judgment of the auditor, with guidance in the standards to inform the auditor’s judgment? Why or 

why not? If not, what do you believe should be done to further facilitate the auditor’s decision-making 

process in selecting the matters to include in Auditor Commentary?”  

 

- Spørgsmål 5,”Do the illustrative examples of Auditor Commentary’ have the informational or decision-

making value users seek? Why or why not? If not, what aspects are not valuable, or what is missing? 

Specifically, what are your views about including a description of audit procedures and related results in 

Auditor Commentary??”  

 

- Spørgsmål 6,”What are the implications for the financial reporting process of including Auditor 

Commentary in the auditor’s report, including implications for the roles of management and those 

charged with governance (TCWG), the timing of financial statements, and costs?” 

 

- Spørgsmål 7, ”Do you agree that providing Auditor Commentary for certain audits (e.g., audits of public 

interest entities (PIEs)), and leaving its inclusion to the discretion of the auditor for other audits is 

appropriate? Why or why not? If not, what other criteria might be used for determining the audits for 

which Auditor Commentary should be provided?” 

 

  

                                                      
185 ITC, s.14 - 16. 
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Going Concern/Other Information: 

 

- Spørgsmål 8,”What are your views on the value and impediments of the suggested auditor statements 

related to Going Concern, which address the appropriateness of management’s use of the Going 

Concern assumption and whether material uncertainties have been identified? Do you believe these 

statements provide useful information and are appropriate? Why or why not?” 

 

- Spørgsmål 9,”What are your views on the value and impediments of including additional information in 

the auditor’s report about the auditor’s judgments and processes to support the auditor’s statement that 

no material uncertainties have been identified?” 

 

6.3 Respondenterne 
IAASB’s ITC indeholder deres konkrete forslag til forbedring af revisors påtegning. Denne har været 

offentliggjort på IAASB’s hjemmeside hvor det har været muligt for alle at besvare. Især eksterne 

interessenter, nationale foreninger og revisorer blev opfordret til at komme med deres holdninger og 

synspunkter.  

 

” All stakeholders – in particular, investors, analysts, and other users that read and rely on 

the auditor’s report – are encouraged to respond.”186 

 

Vi har valgt at dele respondenterne op i følgende segmenter: 

 

- Revisorer: Bestående af større og mindre revisionsfirmaer. 

- Foreninger: Bestående af nationale revisionsforeninger, institutter og lovgivere. 

- Eksterne interessenter: Bestående af investorer, analytiker, finansieringsinstitutter mfl. 

- Uddannelsesinstitutioner: Bestående af universiteter og andre videns institutter. 

 

Besvarelserne fra revisorerne vil ud fra vores vurdering være med til at belyse de praktiske udfordringer, der 

er forbundet med udførelsen af revisionen efter de foreslåede forbedringer af revisors påtegning, som vil 

ændre de nationale standarder. Revisorernes besvarelser vil give et indblik i det praktiske aspekt af IAASB’s 

forslag, herunder de eventuelle udfordringer der er forbundet med indførelsen af forslaget. 

 

                                                      
186 IAASB: “At a glance”, s. 2. 
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Besvarelserne fra de nationale foreninger mener vi vil give indsigt i både fordele og ulemper ved indførelsen 

af de foreslåede forbedringer til revisors påtegning. Dette set i lyset af de forskellige nationale love og regler 

for revision, udarbejdelse af årsregnskaber og offentliggørelse heraf. 

  

Besvarelserne fra de eksterne interessenter, ser vi vil bidrage til at belyse deres efterspørgsel efter yderligere 

oplysning til brug for deres analyser og beslutningsgrundlag. Endvidere vil besvarelserne bidrage til at belyse 

de eksterne interessenters forventninger og tillid til en revisor. Indeholdt i dette segment er også besvarelser 

fra selskabers ledelse. Disse vil set i forhold til deres ansvar for regnskabsudarbejdelsen, bidrage til at belyse 

de udfordringer forslagene vil give i forbindelse med værdien og mængden af oplysninger i årsregnskabet. 

Her henviser vi i særlig grad til vægtningen af følsomme oplysninger i årsregnskabet og offentlighedens 

adgang hertil. Deres besvarelser vil ligeledes belyse den indvirkning, forslagene vil have på deres 

interaktioner med revisor. 

 

Besvarelserne fra uddannelsesinstitutioner vil bidrage til at se forslagene i et mere teoretisk perspektiv. Dette 

både i samfundsøkonomiteori og i revisionsteori.  

 

6.4 Dataindsamling og behandling af besvarelserne 
Fristen for besvarelse af ITC’en var den 8. oktober 2012. Besvarelser modtaget efter den dato blev dog også 

registeret. Registreringen af besvarelserne foregik ved at respondenterne kunne uploade deres besvarelser i 

både PDF og Word-format på IAASB’s hjemmeside. Den komplette og opdaterede liste over registrerede 

besvarelser kan ses på IAASB’s hjemmeside.187 Vores analyse tager udgangspunkt i besvarelser registeret pr. 

2. november 2012, og vi henviser til bilag 6 for listen over besvarelser medtaget i analysen, i alt 159.  

 

Vi startede med at skimme alle 159 besvarelser. Da ikke alle respondenter havde besvaret alle spørgsmål 

frasorterede vi de besvarelser som ikke direkte eller indirekte besvarede spørgsmålene som indgår i vores 

analyse. Endvidere frasorterede vi besvarelserne fra uddannelsesinstitutionerne, da en mængde på kun 5 

besvarelser ikke er et repræsentativt udsnit af dette segment og vil derfor ikke blive behandlet i nærværende 

afhandling. Efterfølgende påførte vi hver besvarelse/respondent sit hjemland, for at danne overblik over den 

geografiske fordeling. Frasortering endte ud i 111 besvarelser og vi henviser til bilag 6A for den endelige 

liste med besvarelser. Disse blev gennemlæst og påført stikord ud fra hvert spørgsmål for at gengive hver 

enkelt respondents besvarelse. 

 

                                                      
187 http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report. 
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Figur 12: Udsnit fra databehandlingen, egen tilvirkning. 

 

Efterfølgende indsatte vi vores gennemgang af besvarelserne i en pivot tabel til brug for analysen. Ud fra 

denne kunne vi udlede følgende: Ud af de 111 behandlede besvarelser, udgjorde segmentet nationale 

revisionsforeninger, institutter og lovgivere 57, svarende til 51 procent. Segmentet eksterne interessenter 

udgjorde 34, svarende til 31 procent. Segmentet revisorer udgjorde 20, svarende til 18 procent. 

 

 
Figur 13: Oversigt over behandlede besvarelser fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 

 

Ud fra pivot tabellen kunne vi ligeledes udlede, at landene Australien, Canada, England og USA, på tværs af 

segmenterne, har bidraget med størstedelen af besvarelsen.188 De resterende lande, inklusiv Danmark, har 

bidraget med 1 til 2 besvarelser på tværs af segmenterne. 

 

                                                      
188 64 af de samlede antal respondenter, svarende til 58 %. 
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Figur 14: Oversigt over besvarelser fordelt på de lande der har bidraget med størst antal besvarelser, egen 

tilvirkning. 
 

IAASB vil med nedenstående figur189 analysere hvilke forslag der har størst mulighed for at blive 

implementeret. Dette gøres ud fra en overbevisning om, at de forslag der giver regnskabsbrugerne størst 

værdi med færrest forhindringer har lettest ved at blive implementeret.  

  

ITC’en har derfor til formål at undersøge hvilke forslag respondenterne placerer i den nederste firkant til 

højre. 

 

 
Figur 15: ITC’ens konklusionsfigur, jf. ITC, fri oversættelse. 

 

Konklusionen på vores analyse vil ligeledes blive behandlet ud fra samme kriterier som ovenstående figur 

beskriver, da vi er enige i IAASB’s vurdering af muligheden for indførelsen af de enkelte forslag i ITC’en. 

 
                                                      
189 ITC, s. 35. 
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7 Analyse af Auditor Commentary 
Dette kapitel har til formål at analysere og fremlægge respondenternes besvarelser og holdninger til de 

relevante spørgsmål vedrørende forslaget om indførelsen af Auditor Commentary. 

 

7.1 Auditor Commentary som koncept 
Spørgsmål 3 til respondenterne er som følger:  

 

”Do you believe the concept of Auditor Commentary is an appropriate response to the call 

for auditors to provide more information to users through the auditor’s report? Why or why not?”190 

 

Spørgsmål 3 tager udgangspunkt i §§ 35-64 i IAASB’s ITC. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt 

respondenterne går ind for forslaget om indførelsen af Auditors Commentary i revisors påtegning, og 

hvorvidt det vil imødekomme regnskabsbrugernes efterspørgsel til flere oplysninger fra revisor i gennem 

revisors påtegning. Vi har på baggrund af databehandlingen, jf. bilag 7, inddelt respondenternes svar i 

følgende 3 grupper:  

 

1. Respondenterne er overvejende positiv indstillet overfor spørgsmålet. 

2. Respondenterne er overvejende negativ indstillet overfor spørgsmålet. 

3. Det er ikke muligt at udlede en vægtet holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

 
Figur 16: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 3 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning. 

                                                      
190 ITC, s. 14. 

47%

50%

3%

Spørgsmål 3

Positiv

Negativ

Ej udledt



Kapitel 7 – Analyse af Auditor Commentary 
 

Side 71 af 122 

Ser man på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 52 er overvejende positiv 

indstillet, svarende til 47 procent. 56 respondenter er overvejende negativ indstillet, svarende til 50 procent. 

For 3 procent af besvarelserne fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar holdning til 

spørgsmålet. 

 

Lidt under halvdelen af de modtagne svar fra respondenterne på IAASB’s ITC anerkender behovet for, at 

revisor skal give flere oplysninger til regnskabsbrugerne for at øge værdien af revisors påtegning, dog med 

mange forskellige synspunkter omkring målet med oplysningerne og omfanget heraf. 

 

Nedenstående figur viser respondenternes overordnede synspunkter, om hvorvidt Auditor Commentary er en 

passende måde, at imødekomme efterspørgslen om flere oplysninger fra revisor, fordelt på segmenter. 

 

 
Figur 17: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 3 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
 

7.1.1 De overvejende positivt indstillet respondenters holdning. 

Mens IAASB i deres ITC erkender, at forslaget om indførelsen af Auditor Commentary oprindeligt kommer 

fra investorer,191 står det klart i vores analyse, at andre typer af eksterne interessenter, samt foreninger også 

finder det værdiskabende, at revisor giver ydereligerer oplysninger i sin påtegning i form af Auditor 

Commentary.  Endvidere har en del revisorerne,192 der besvarede ITC’en, angivet deres støtte til begrebet 

Auditor Commentary i sin helhed og kommer med yderligere forslag til, hvordan et sådant begreb bedst kan 

operationaliseres. 

                                                      
191 ITC, s. 3. 
192 Af de svarende respondenter, der er revisorer, har 8 svaret positivt på begrebet Auditor Commentary.   
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IAASB’s erkendelse af, at idéen om indførelsen af Auditor Commentary oprindeligt kommer fra investorer, 

bliver bekræftet i vores analyse, hvor størstedelen af de eksterne interessenter støtter idéen om Auditor 

Commentary, som den står forklaret i ITC’en. Der er dog flere forskellige synspunkter i forhold til hvad 

Auditor Commentary bør omhandle og anvendeligheden af eksemplerne i ITC’en. 

 

Det skal påpeges, at IAASB´s hensigt med en ny revisorpåtegning er, at forbedre revisors rapportering, og 

derved at give en mulighed for at puste nyt liv i offentlighedens tiltro og tillid til revisors påtegning og øge 

relevansen af revisionen. De eksterne interessenter er afhængige af en dybdegående revision, for at styrke 

rigtigheden og kvaliteten af årsregnskabet. Dette mener de positivt svarende respondenter også er med til at 

styrke tiltroen og tilliden til revisor. 

 

Vores analyse viser, at en del193 af de eksterne interessenter enstemmigt angiver, at Auditor Commentary vil 

give regnskabsbrugerne en bedre fornemmelse af, hvordan revisor opfylder deres professionelle ansvar og en 

bedre forståelse af revisors modificerede eller ikke modificerede konklusion i sin påtegning. Dette i stedet 

for den nuværende standardiserede tekst i revisors påtegning. Standard & Poor’s Rating Services udtrykker 

specifikt dette:  

 

”As users of financial statements, we will benefit from information beyond the  assurance  

currently provided by the pass-fail auditor’s opinion(…)We support requiring auditor commentaries in the 

auditor’s report or as a supplement to it, and believe they will provide insight beyond the binary pass-fail 

opinion and the current boilerplate language.”194 

 

Endvidere viser vores analyse, at de eksterne interessenter opfatter Auditor Commentary som et godt værktøj 

til at forstå kvaliteten af den underliggende udførte revision. Respondenterne angiver, at det vil være meget 

værdiskabende, hvis revisor fremhæver hvad denne anser for at være de centrale forhold i planlægningen og 

udførelsen af revisionen og udpeger dennes syn på de vigtigste aspekter af årsregnskabet på baggrund af de 

risikobaserede karakterer af ISA’erne. IAASB angiver i ITC’en, at der fra investorenes side stilles krav om 

hjælp til at navigere rundt i mere komplekse årsregnskaber. Dog tyder svarende fra respondenterne på, at 

værdien og fokus på Auditor Commentary er mere nyttig, som en reaktion fra revisor på kravene om at skabe 

større åbenhed og gennemsigtighed af revisors udførte arbejde. Specielt set i lyset af revisors rolle til at øge 

troværdigheden af årsregnskabet. 

 

                                                      
193 42 % af de positivt svarende eksterne interessenter.  
194 Standard & Poor’s Rating Services’ (USA), besvarelse af ITC’en s. 1 og 2. 
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Som følge af den forøgede dialog i mellem revisor, ledelsen og den øverste ledelse, er respondenterne fra 

segmentet foreninger, der støtter forslaget om Auditor Commentary, af den opfattelse at ledelsens 

oplysninger i årsregnskabet vil blive styrket. Dette som følge af at revisor vil blive forpligtet til at udarbejde 

Auditor Commentary. Endvidere bemærkede et par af disse respondenter lighederne mellem Auditor 

Commentary og allerede eksisterende nationale krav til supplerende beretning, som er i mange overordnede 

revisionsorganisationer. Dette gælder primært for respondenter fra Canada og Storbritannien.  

 

Én respondent195 bemærker, at et krav om at revisor i Auditor Commentary skal offentliggøre væsentlige 

usikkerheder, kan give revisor incitament til at tilskynde ledelsen at udarbejde en mere fokuseret og 

indsigtsfuld beretning.  

 

Overordnet kan vi ud  fra respondenternes positive svar udlede at et Auditor Commentary-afsnit kan: 

 

- anvendes til at give regnskabsbrugerne et større indblik i omfangsdybden af revisionen. 

- øge regnskabsbrugernes mulighed for at vurdere værdien af revisionen.  

- danne grundlag for en bedre dialog i mellem ledelsen og revisor. 

- formindske forståelses- og forventningskløften. 

 

7.1.2 De overvejende negativt indstillet respondenters holdning. 

Ud fra besvarelserne i segmentet foreninger, kan vi udlede at størstedelen af respondenterne udtrykker deres 

bekymring om potentielle negative konsekvenser ved indførelsen af Auditor Commentary.  Ud af de 32 

negativt svarende respondenter udtrykker over halvdelen deres bekymring for hvis ikke IAASB forsøger at 

mindske forventningskløften gennem passende standarder til brug for revisors arbejde. Den primære 

bekymring, som også går igen hos flertallet af respondenterne på tværs af alle segmenter er, at indførelsen af 

Auditor Commentary kan sløre rolle- og ansvarsfordeling for ledelse og revisor. Særligt hvis revisor opfattes 

som den oprindelige kilde til oplysninger om virksomhedens årsregnskab. Mange respondenter nævner 

endvidere udtrykkeligt behovet for at bevare revisors uafhængige og objektive rolle og ansvar. 

 

Grundlæggende viser vores analyse, at respondenterne er af den opfattelse, at det ikke er revisors ansvar at 

træffe forretningsmæssige afgørelser for virksomheden. Det er ledelsens ansvar at fremhæve emner, der er 

vigtige for regnskabsbrugerne. Dog mener flere af de negative respondenter, at for at øge værdien af revisors 

påtegning, kan revisor i sin beskrivelse af revisors ansvar, fremhæve de væsentligste identificerede risici i 

den pågældende revision af virksomheden. 

 

                                                      
195 Financial Reporting Council’s (Hong Kong), besvarelse af ITC’en. 



Kapitel 7 – Analyse af Auditor Commentary 
 

Side 74 af 122 

”A good example is on the valuation of Financial Instruments where the text would indicate 

that this is an area with a significant risk of misstatement, and would thus under the ISAs pose as a 

significant audit risk and would be included in the risk-section of the Management report. Therefore, in this 

instance it would be relevant for the auditor - under the section describing auditor's responsibility - to 

identify the valuation of Financial Instruments as one of the significant audit risks.”196 

 

Mens vores analyse viser, at respondenterne generelt anerkendte behovet for en forbedring af revisors 

påtegning, er en grundlæggende bekymring gennemgående i alle besvarelser, på tværs af segmenterne. 

Bekymringen går på, at revisor i Auditor Commentary vil fremstå som kilde til original information i 

årsregnskabet. Det er nødvendigt at bevare de forskellige roller mellem den eksterne revisor og ledelsen. Vi 

er enige i at revisor ikke må fremstå som kilde til original information. Endvidere udtrykker mange 

respondenterne på tværs af segmenterne, at den øverste ledelse skal inddrages i forbindelse med forbedringen 

af årsregnskabet.197  

 

Den generelle opfattelse blandt regnskabsbrugerne er, at revisor ikke bør beskrive dennes perspektivering 

eller holdning til subjektive poster i årsregnskabet fundet i forbindelse med revisionen.198 Dette kunne for 

eksempel være kvaliteten af virksomhedens regnskabspraksis, eller om hvorvidt ledelsens regnskabsmæssige 

skøn er for konservative eller for aggressive. Følgende er lagt til grund herfor. 

 

- Sådanne oplysninger vil konkurrere med ledelsens oplysninger i årsregnskabet og vil ændre revisors 

rolle som påtegner af årsregnskabet. 

- Den regnskabsmæssige begrebsramme er ikke gearet til at revisor objektivt kan bedømme nuancer og 

skala af hvorvidt årsregnskabet er korrekt fremstillet. 

- Revisor udfører i forvejen disse handlinger i deres dialog med ledelsen i forbindelse med revisionen. 

 

I vores analyse fremhæver mange respondenter199 specifikt, at Auditor Commentary udfordrer formålet med 

den generelle regnskabsaflæggelse. Denne er designet til at imødekomme behovene hos en bred vifte af 

regnskabsbrugerne snarere end de behov en bestemt gruppe søger. Det er kun den enkelte regnskabsbruger 

der kan bedømme, hvilke områder der er mest væsentlige for denne.  

 

                                                      
196 Business Europe’s (International) besvarelse af ITC’en, s. 3. 
197 28 % af de samlede svarende respondenter. 
198 Financial Reporting Council’s (Hong Kong) besvarelse af ITC’en. 
199 31 % af de svarende foreninger samt 3 eksterne interessenter. 
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”How does the auditor determine the matters most likely to be most important to users? This 

approach invites auditors to speculate on these matters.”200 

 

Vores analyse viser også, at der er forskellige opfattelser af, hvad der forventes af regnskabsbrugerne. Nogle 

respondenter201 påpeger, at de underliggende internationale revisionsstandarder forudsætter, at 

regnskabsbrugerne forventes at være regnskabskyndige folk, der bærer et personligt ansvar for selv at sætte 

sig ind i både den regnskabsmæssige begrebsramme, samt karakteren og omfanget af en standard revision 

udført af revisor. Den generelle opfattelse er, at det er usandsynligt, at regnskabsbrugerne faktisk har 

kompetence til at forstå revisors bagvedliggende arbejde ved en revision. Respondenterne mener ikke at 

regnskabsbrugerne har evnen til, meningsfuldt og præcist, at kunne fortolke eventuelle yderligere 

oplysninger, om revisors tilgang til vurderingen af risiko, i revisors påtegning. Andre respondenter 

fremhæver behovet for en pædagogisk indsats i stedet for eller som supplement til Auditor Commentary.  De 

bemærker endvidere, at en forebyggende indsats vil være nødvendig for at sikre, at alle regnskabsbrugere 

forstår formålet med de foreslåede ændringer, således at forventningskløften ikke udvides yderligere. 

 

Vores analyse viser at flere respondenter202 bemærker, at ISA 706 allerede giver revisor mulighed for 

yderligere kommunikation i revisors påtegning, når revisor finder det nødvendigt at henlede 

regnskabsbrugernes opmærksomhed på forståelsen af årsregnskabet eller forståelsen af revisionen. Disse 

respondenter mener derfor, at man i stedet for at indføre Auditor Commentary, med fordel kan forbedre eller 

udvide ISA 706 med vejledning og beskrivelse af brugen af de internationale revisionsstandarder. 

Respondenterne mener det er uklart hvordan Auditor Commentary adskiller sig fra den nuværende mulighed 

for supplerende oplysninger i revisor påtegning via ISA 706. 

 

I forlængelse af, at ISA 706 allerede giver revisor muligheden for yderligere kommunikation, er flere 

respondenter203 af den holdning, at det ikke er revisors job at komme med en vejledning til forståelsen af 

årsregnskabet. Ej heller, at objektiviteten af de supplerende oplysninger bedre vil kunne gives gennem en 

forbedring af de internationale revisionsstandarder. Respondenterne mener, at en forbedret regnskabsmæssig 

begrebsramme, der i højere grad vil imødekomme regnskabsbrugernes forventninger til en reducering af 

kompleksiteten i de supplerende oplysninger. 

 

I forlængelse af ovenstående pointerede mange af respondenterne, at i stedet for at udvide revisors påtegning, 

er det nødvendigt med en mere helhedsorienteret tilgang til reducering af kompleksiteten af årsregnskabet. 

                                                      
200 The Group of 100’s (Australien) besvarelse af ITC’en, s. 2. 
201 6 af de svarende respondenter. 
202 28 % af de svarende foreninger samt 3 eksterne interessenter samt 4 revisorer. 
203 71 % af de svarende foreningerne, herunder FSR(Danmark) og 90 % af de svarende revisorer. 
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Der ønskes en bedre forklaring af begrebet væsentlig usikkerhed som vil øge præciseringen af de væsentlige 

interesseområder for regnskabsbrugerne. Flere respondenter fremhæver, at det kræver en fælles indsats 

imellem de internationale standardsættere, lokale lovgivningsinstanser og lokale tilsynsmyndigheder.  

 

Overordnet set kan vi ud fra de negative svar, primært fra segmenterne foreninger og revisorer, udlede at 

Auditor Commentary kan:  

 

- komme til at sløre gennemsigtigheden af revisors påtegning. 

- underminere regnskabsbrugernes evne til at forstå, at revisors påtegning er om årsregnskabet som 

helhed. 

- blive fejlfortolket af regnskabsbrugerne som middelmådig og med bløde værdier. 

- uhensigtsmæssigt bliver anvendt af revisor til at undgå at modificere sin konklusion, eller som en 

erstatning for oplysninger ledelsen selv bør komme med. 

- forveksle revisor som kilde til original information i årsregnskabet. 

- forøge forventningskløften. 

 

7.2 Revisors vurdering af Auditor Commentary’s omfang i det pågældende årsregnskab 
Spørgsmål 4 til respondenterne er som følger:  

 

”Do you agree that the matters to be addressed in Auditor Commentary should be left to the 

judgment of the auditor, with guidance in the standards to inform the auditor’s judgment? Why or why 

not? If not, what do you believe should be done to further facilitate the auditor’s decision-making process 

in selecting the matters to include in Auditor Commentary?”204 

 

Spørgsmål 4 tager udgangspunkt i §§ 43-50 i IAASB’s ITC. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt 

respondenterne er enige i, at det skal være op til revisors professionelle vurdering hvilke oplysninger der skal 

medtages i Auditor Commentary i den pågældende revision. Vi har på baggrund af databehandlingen, jf. 

bilag 8, inddelt respondenternes svar op i følgende 3 grupper: 

 

1. Respondenterne er overvejende positiv indstillet overfor spørgsmålet. 

2. Respondenterne er overvejende negativ indstillet overfor spørgsmålet. 

3. Det er ikke muligt at udlede en vægtet holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

                                                      
204 ITC, s. 14. 
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Figur 18: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 4 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning. 

 

Ser vi på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 62 er overvejende positivt indstillet, 

svarende til 56 procent. 41 respondenter er overvejende negativt indstillet, svarende til 37 procent. For 7 

procent af besvarelserne fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar holdning til 

spørgsmålet.  

 

Over halvdelen af respondenterne er enige i beskrivelsen af, at såfremt Auditor Commentary bliver indført i 

revisors påtegning, bør det være op til revisors professionelle vurdering, hvilke oplysninger der skal 

medtages. 

 

Ser vi på svarfordelingen på segmenter, er det den samme tendens. Procentuelt er respondenter fra segmentet 

foreninger mest uenige i forslaget med 44 %. Dette skal sammenholdes med, at respondenter fra samme 

segment overordnet er imod begrebet Auditor Commentary. Såfremt Auditor Commentary bliver indført, 

mener disse respondenter dog at det bør være op til revisors professionelle vurdering, hvilke oplysninger der 

skal medtages.  
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Nedenstående figur viser fordeling af respondenternes svar fordelt på segmenter. 

 

 
Figur 19: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 4 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
 

7.2.1 De overvejende positivt indstillet respondenters holdning. 

Flertallet af respondenterne på tværs af alle segmenterne, herunder alle eksterne interessenter der støttede 

indførelsen af Auditor Commentary i revisors påtegning,205 er af den opfattelse, at det bør være op til revisors 

professionelle vurdering, hvilke oplysninger der skal medtages.  

 

Respondenterne mener dog at revisor skal vejledes gennem revisionsstandarderne. Vores analyse viser, at 

respondenterne også erkender, at der er et behov for tilstrækkelig vejledning for at sikre, at revisors 

beslutningsproces er robust og mangfoldig. 

 

Endvidere viser vores analyse, at nogle få respondenter206 er af den opfattelse, at det er nødvendigt at tilføre 

mere specifikke kriterier, eventuelt i form af detaljerede krav, for at sikre at revisor og ledelsen er bevidst 

om, hvilke problemstillinger der skal behandles i Auditor Commentary.  Dette vil fremme sammenhængen i 

revisors påtegning i forhold til årsregnskabet som helhed. Respondenterne opfordrer ligeledes IAASB til, i 

revisors påtegning, at præcisere hvem Auditor Commentary er skrevet til, især i forhold til hvem revisors 

påtegning er rettet mod (for eksempel eksisterende interessenter eller en bredere gruppe af 

regnskabsbrugere). Det er derfor op til de internationale revisionsstandarder at bestemme, hvilke kriterier der 

skal gøre sig gældende. 

                                                      
205 61% af de svarende eksterne interessenter svarede positivt på spørgsmål 3. Heraf svarede alle ja til spørgsmål 4. 
206 11 af de svarende respondenter. 
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Vi bemærker i vores analyse, at såfremt Auditor Commentary bliver indført, med udgangspunkt i en 

udvidelsen af ISA 706 vedrørende revisor supplerende oplysninger207, vil det kræve en effektiv 

begrebsramme. Dette skal danne en passende vejledning for revisors vurdering af, hvilke emner, hvis nogen, 

der skal fremhæves, samt formen og konteksten heraf. I forbindelse hermed foreslår flere respondenter en 

todelt fremgangsmåde.208 For det første skal revisor overveje; Niveauet for væsentlighed, områder med 

væsentlige ledelsesmæssige skøn og emner som er væsentlige for revisors vurdering i forbindelse med 

revisionen. Det skal også være sammenligneligt med revisors kommunikation med den øverste ledelse i 

overensstemmelse med ISA 260. For det andet skal revisor overveje at indsætte de områder og emner, der 

har størst karakter af subjektiv ledelsesmæssigt skøn i Auditor Commentary og/eller behandlede områder fra 

revisionen, der er mest væsentlige eller mest risikofyldte. 

 

En respondent209 svarede endvidere, såfremt at en effektiv begrebsramme skal indføres, skal det 

understreges, at det er vigtigt at revisor overvejer kompleksitet og omfanget af de emner der fremhæves i 

Auditor Commentary, samt om hvorvidt ledelsen er blevet gjort opmærksom på disse. Revisor skal i så fald 

beskrive på hvilket kvalitetsniveau denne har gennemgået emnet. 

 

”In terms of the criteria for Auditor Commentary, we agree that the key driver should be 

matters that, in the auditor’s judgment would be most important to users’ understanding of the financial 

statements(...), we  believe  the  criteria  should  emphasize  that  the  matters should be restricted to 

significant matters including areas involving significant management  judgment(…)the criteria developed by 

IAASB should emphasize the importance of considering: - The complexity and pervasiveness of the matters; - 

Whether the matters were communicated to TCWG; and -  The level of audit effort related to the 

matter(…)”210 

 

Generelt udviser vores analyse, at det skal være op til revisors professionelle vurdering hvilke oplysninger 

der skal medtages i Auditor Commentary i den pågældende revision grundet: 

 

- for meget standardisering vil mindske effekten af indførelsen af Auditor Commentary 

- det skal være på baggrund af vejledning igennem revisionsstandarderne, at forventningskløften søges 

formindsket og Auditor Commentary skal kun med, hvis det tilfører værdi til revisors påtegning 

- en standardtekst og krav til revisor om altid at skrive i Auditor Commentary uden hensyntagen til 

revisors vurdering, gør Auditor Commentary ufuldstændig. 

                                                      
207 ITC, s. 20, §§ 31 til 32, 
208 Heriblandt KPMG’s (England) besvarelse af ITC’en. 
209 KPMG’s (england) besvarelse af ITC’en. 
210 KPMG’s (England) besvarelse af ITC’en, s. 9. 
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7.2.2 De overvejende negativt indstillet respondenters holdning. 

Generelt kan vi se i vores analyse, at de negativt svarende respondenter på spørgsmål 4, ligeledes har svaret 

negativt på konceptet Auditor Commentary. Vores analyse viser, at mange respondenter bekymrer sig om 

revisors evne til at vurdere regnskabsbrugernes forskellige informationsbehov. Derfor bekymrer disse 

respondenter sig om, hvorvidt det skal være op til revisors professionelle kompetence, at vurdere hvilke 

oplysninger der skal medtages i Auditor Commentary.  Endvidere ville det skabe usammenlignelige 

påtegninger, og revisor kan komme til at offentliggøre følsomme oplysninger, som ikke er virksomhedens 

hensigt at få ud i offentligheden. I stedet for at revisor selv vurderer hvilke problemstillinger der skal 

medtages, bør revisor ud fra en risikoprofil kunne udpege, om den pågældende påtegning af årsregnskabet 

skal have Auditor Commentary eller ej, samt hvad der eventuelt skal stå i den pågældende påtegning. 

 

De negativt svarende respondenter lægger dog meget vægt på, at såfremt Auditor Commentary bliver indført, 

og det bliver op til revisors professionelle vurdering, vil det være nødvendigt, at IAASB fastsætter 

retningslinjer herfor og specielt for hvordan et sådan afsnit skal operationaliseres. 

 

”Most decisions that auditors make are subject to auditor judgment. However, auditor 

judgment is not a substitute for clear requirements upon which to base that judgment. Therefore, we do not 

believe that the matters to be addressed in auditor commentary should be left to the judgment of the auditor 

without clear criteria that help the auditor exercise that judgment.”211 

 

Endvidere skal vejledninger udtrykke forventet antal oplysninger i Auditor Commentary. Endvidere viser 

vores analyse, at nogle få respondenter mener, at der som krav til revisor, altid skal være minimum én 

oplysning.212 Andre respondenter mener dog, at der slet ikke bør være et minimum.213 

 

Vores analyse viser, at et flertal af de negativt svarende respondenter mener, at en vejledning til brug for 

revisors professionelle vurdering af hvilke oplysninger der skal medtages, bør indeholde og vejlede om 

følgende: 

 

- Vurdering af regnskabsbrugernes behov. 

- Vurdering af hvad der er væsentligt, specielt set i årsregnskabet som helhed. 

- Overvejelse om mulighederne for fejlfortolkning fra regnskabsbrugernes side. 

- Vurdering af revisionsmålenes nøjagtighed og fuldstændighed af informationen i Auditor Commentary.  

                                                      
211 Institut der Wirtschaftspruefer in Deutschland’s (Tyskland) besvarelse af ITC’en, s. 10. 
212 Heriblandt besvarelser fra UASB, The Institute of Chartered Accountants of India (Indien) og New Zealand Auditing 
and Assurance Standards Board (New Zealand) 
213 Heriblandt besvarelser fra Ernst & Young Global Limited (England) og Business Europe’s (International).  
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- Vurdering af sammenhængen mellem Auditor Commentary og ledelsens oplysninger i årsregnskab (for 

at undgå dobbelt arbejde eller modstridende oplysninger). 

- Vurdering af detaljeringsgraden og omfanget af oplysningerne i Auditor Commentary.  

- Vurdering af følsomheden af oplysningerne. 

- Undgå risikoen for, at revisor antyder en forudsigelse af fremtidige begivenheder eller stiller en garanti 

for fremtiden. 

- Vurdering af juridiske overvejelser samt sikre fuldstændighed og nøjagtighed i sprogbrug og 

terminologi. 

 

7.3 Et illustrativt eksempel på Auditor Commentary 
Spørgsmål 5 til respondenterne er som følger:  

 

”Do the illustrative examples of Auditor Commentary’ have the informational or decision-

making value users seek? Why or why not? If not, what aspects are not valuable, or what is missing? 

Specifically, what are your views about including a description of audit procedures and related results in 

Auditor Commentary??”214 

 

Spørgsmål 5 tager udgangspunkt i §§ 58-61 i IAASB’s ITC, samt i IAASB’s illustrative eksempel på 

Auditor Commentary. 215 Spørgsmålet omhandler, hvorvidt respondenterne er enige i, at IAASB’s illustrative 

eksempel på Auditor Commentary er informativt og værdiskabende for regnskabsbrugerne. Vi har på 

baggrund af databehandlingen, jf. bilag 9, inddelt respondenternes svar op i følgende 3 grupper: 

 

1. Respondenterne er overvejende positiv indstillet overfor spørgsmålet. 

2. Respondenterne er overvejende negativ indstillet overfor spørgsmålet. 

3. Det er ikke muligt at udlede en vægtet holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

                                                      
214 ITC, s. 14. 
215 Se figur 11 for det illustrative eksempel. 
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Figur 20: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 5 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning. 

  

Ser vi på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 30 respondenter er overvejende 

positivt indstillet, svarende til 27 procent. 64 respondenter er overvejende negativt indstillet, svarende til 58 

procent. For 15 procent af besvarelserne fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar 

holdning til spørgsmålet. 

 

Over halvdelen af respondenterne er uenige i, at det af IAASB fremlagte eksempel på hvordan Auditor 

Commentary kunne se ud, opfylder de kriterier som regnskabsbrugerne søger. Forslaget er ikke umiddelbart 

fuldstændigt og størstedelen af respondenterne mener ikke, at man kan udarbejde en standard som alle 

revisorer skal følge.  

 

Ser vi på svarfordelingen på segmenter, oplever vi den samme tendens på tværs heraf. Procentuelt ser vi, at 

det primært er respondenterne fra segmentet foreninger, der er mest uenige i IAASB´s illustrative eksempel 

med 73 %. Segmenterne, eksterne interessenter og revisorer, er begge mere delte, med hhv. 64 % og 60 % 

som er overvejende negativt indstillet til forslaget. Svarene skal dog, i lighed med svarene på spørgsmål 4, 

ses i sammenhæng med svarene på spørgsmål 3. De negativt svarende respondenter svarer ligeledes negativt 

på dette spørgsmål, som følge af deres holdning om ikke at indføre Auditor Commentary.   
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Nedenstående figur viser fordeling af respondenternes svar fordelt på segmenter. 

 

 
Figur 21: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 5 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
 

7.3.1 De overvejende positivt indstillet respondenters holdning. 

På trods af, at størstedelen af respondenterne ikke er enige med IAASB´s illustrative eksempel på Auditor 

Commentary, viser vores analyse, at nogle respondenter dog mener, at forslaget generelt er udemærket, og 

kan danne grundlag for en skabelon i revisionsstandarderne. De positivt svarende respondenter finder 

eksemplets fremtoning og substans for retvisende og værdiskabende for den information som 

regnskabsbrugerne søger. Dog indeholder de positivt svarende respondenter også mange forbehold som 

benævnes i afsnit 7.3.2. 

 

Generelt udviser vores analyse, at de positivt indstillede respondenter vurderer eksemplets fremtoning og 

substans som retvisende og værdiskabende.   

 

7.3.2 De overvejende negativt indstillet respondenters holdning. 

Vores analyse viser, at IAASB´s illustrative eksempel på Auditor Commentary ikke støttes af størstedelen af 

respondenterne. I det illustrative eksempel, som kan ses i figur 11, mener respondenterne at IAASB lægger 

op til for mange gentagelser af ledelsens oplysninger uden der er yderligere sammenhæng med resten af 

årsregnskabet. Dette ses ikke som værdiskabende eller nyttigt. Fremlæggelse af oplysninger i Auditor 

Commentary, fx vedrørende goodwill, som det fremgår af eksemplets afsnit 3, mener respondenterne ikke er 

nødvendigt, når disse er afklaret tilfredsstillende med ledelsen. Endvidere er henvisningerne til de forskellige 

noter i regnskabet ikke op til revisor. Det fremlagte eksempel er ligeledes ikke udtømmende og mange 
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respondenter har reelt svært ved at vurdere eksemplet i forhold til, at det ikke er muligt at udarbejde et 

eksempel som vil være dækkende for alle typer af revision.  

 

Vores analyse viser ligeledes, at de enkelte dele i eksemplet har tilbøjelighed til med tiden at blive en 

standardtekst for revisor, og det vil medføre større og mere ubetydelighed i årsregnskabet. Eksemplet vil give 

regnskabsbrugerne den tro, at de udelukkende kan læse Auditor Commentary for at få den fulde indsigt i 

virksomheden, hvilket er uhensigtsmæssigt. Revisor bør fokusere på ledelsens arbejde og deres rapportering 

heraf i påtegning. 

 

Endvidere mener respondenter at en detaljeret beskrivelse af revisors procedurer og strategier ikke er nyttigt 

for regnskabsbrugerne. Denne beskrivelse er uhensigtsmæssigt, da revisor ikke kan eller skal fastslå 

regnskabsbrugernes kompetencer inden for revisions- og regnskabsteknik. Ydermere vil en sådan beskrivelse 

altid være ufuldstændig og mangle beskrivelse af den teoretiske størrelse samt arbejdsbyrden for revisor. 

Dette vil skabe større usikkerhed hos regnskabsbrugerne. 

 

Respondenterne kommer med flere forslag til forbedringen af udformningen af Auditor Commentary, 

såfremt denne bliver indført. Der bliver lagt vægt på, at revisor skal beskrive sit ansvar, og at Auditor 

Commentary ikke er en erstatning for at læse årsregnskabet i sin helhed, hvilket vi er enige i. Eksemplet vil 

ikke give et fuldstændigt billede af revisors arbejdsindsats og er ikke unik for den pågældende virksomhed. 

De oplysninger, som revisor vil mene skal med i årsregnskabet, er ofte virksomhedsspecifikke. Derfor kan 

revisor ikke gå ud fra et standardiseret eksempel. Eksemplet giver mere støj, end det er et reelt styresignal for 

læsningen af årsregnskabet.  

 

Alternativt kan revisor udarbejde et Auditor Commentary separat til investorerne, hvorved revisor kan skrive 

mere målrettet, da man er bekendt med, hvilke regnskabsbrugere et sådan dokument vil henvende sig til.216 

 

Overordnet set kan vi, ud fra de negative besvarelser, udlede følgende. 

 

- Eksemplet ligger op til for mange gentagelser. 

- Eksemplet er for standardiseret og ikke værdiskabende. 

- En beskrivelse af revisionsproceduren er uhensigtsmæssig og skaber ikke værdi. 

- Eksemplet er ikke egnet som styresignal for læsning af årsregnskabet 

 

                                                      
216 Standard Life Investments’ (England) besvarelse på ITC’en. 
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7.4 Omkostning forbundet med indførelsen af Auditor Commentary 
Spørgsmål 6 til respondenterne er som følger:  

 

”What are the implications for the financial reporting process of including Auditor 

Commentary in the auditor’s report, including implications for the roles of management and those 

charged with governance (TCWG), the timing of financial statements, and costs?”217 

 

Spørgsmål 6 tager udgangspunkt i §§ 62-64 i IAASB’s ITC. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt 

implementeringen af Auditor Commentary vil medføre yderligere omkostninger, som ikke kan opvejes af 

den eventuelle værdi, der skabes for regnskabsbrugerne. Eftersom spørgsmål 6 er et udspørgende spørgsmål, 

som lægger op til en subjektiv vurdering af udfordringerne forbundet med implementering af Auditor 

Commentary, har vi på baggrund af databehandlingen, jf. bilag 10, inddelt respondenternes svar op i 

følgende 3 grupper: 

 

1. Respondenterne er overvejende af den holdning at nytteværdien overstiger omkostningerne. 

2. Respondenterne er overvejende af den holdning at nytteværdien ikke overstiger omkostningerne. 

3. Det er ikke muligt at udlede en holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

 
Figur 22: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 6 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning. 

 

                                                      
217 ITC, s. 15. 
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Ser man på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 63 er af den opfattelse, at 

indførelsen af Auditor Commentary vil medføre større omkostninger for revisor, svarende til 57 procent. 26 

respondenter er af den opfattelse at indførelsen af Auditor Commentary vil medføre en nytteværdi for 

regnskabsbrugerne som vil overstige de omkostninger, der er forbundet hermed, svarende til 23 procent. For 

20 procent af besvarelserne fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar holdning til 

spørgsmålet. 

 

Nedenstående figur viser fordelingen af respondenternes svar fordelt på segmenter: 

 

 
Figur 23: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 6 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
 

7.4.1 Holdning af nytteværdien overstiger omkostningerne. 

Segmentet eksterne interessenter, er det segment med størst uenighed om, at implementeringen af Auditor 

Commentary vil have nogen større indvirkning i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Hele 45 % af 

besvarelserne fra dette segment mener, at nytteværdien vil overstige de meromkostninger Auditor 

Commentary måtte have. Da segmentet hovedsageligt består af de faktiske regnskabsbrugere er resultatet 

ikke overraskende. Flertallet blandt de eksterne interessenter nævner, at Auditor Commentary ikke lægger op 

til yderligere revisionsmæssige handlinger, hvorfor man ikke kan se en grund til at Auditor Commentary skal 

medføre, et yderligere tidsforbrug. Endvidere nævner flere respondenter fra dette segment, at Auditor 

Commentary vil forbedre kommunikationsforholdene mellem revisor og ledelsen, og at dette i sidste ende vil 

komme regnskabsbrugerne til gode.  
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Flere af de respondenter som mener, at nytteværdien vil overstige de meromkostninger Auditor Commentary 

måtte have, nævner også at det faktisk er ledelsen, der stilles større krav til ved implementeringen af Auditor 

Commentary.   

 

De respondenter under segmentet foreninger, som mener at nytteværdi hos regnskabsbrugerne overstiger 

omkostninger, fokuserer også på, at revisor ikke bliver stillet overfor yderligere revisionsmæssige 

arbejdshandlinger. Respondenterne fremhæver, at revisors grundarbejde for at kunne konstruere Auditor 

Commentary, i forvejen bliver udført i forbindelse med revisionen efter gældende lovgivning. Det bliver 

også kommenteret hvordan en mere beskrivende analyse fra revisors side vil medføre en bedre sammenhæng 

mellem og større gennemsigtighed i ledelsens og revisors udtalelser.  

 

Overordnet set kan vi ud fra de 23 % af respondenterne, som er positivt stemt, udlede at implementeringen af 

Auditor Commentary vil medfører at: 

 

- kommunikationsforholdene mellem revisor og regnskabsaflæggeren vil blive forbedret. 

- revisionsteamet ikke bliver belastet markant, da der ikke lægges op til yderligere revisionsmæssige 

handlinger. 

 

7.4.2 Holdning af omkostningerne overstiger nytteværdien. 

Ovenstående graf viser klart, at der er et flertal af respondenterne i segmenterne foreninger samt revisorer, 

som er af den overbevisning at implementeringen af Auditor Commentary vil medføre yderligere 

omkostninger, uden at skabe en ekstra nytteværdi for regnskabsbrugerne.218 Øget tidsforbrug og derved 

stigende omkostninger er den faktor flertallet af respondenterne henviser til i deres begrundelse. Som følge 

af revisors relativt begrænsede kendskab til virksomheden, argumenteres der for, at det vil være tilsvarende 

tidskrævende for revisor at udarbejde Auditor Commentary.  Ydermere bliver der henvist til, at 

implementeringen af et Auditor Commentary-afsnit vil medføre en øget kvalitetskontrol, samt teknisk 

kontrol i forbindelse med udarbejdelsen af Auditor Commentary internt for den revisor som påtegner 

årsregnskabet. I vores analyse omtales godkendelsesproceduren hos revisor såvel som hos ledelsen som et 

område, der også vil blive belastet i forbindelse med indførelsen af Auditor Commentary. Vi er enige i 

betragtningen om at indførelsen af et Auditor Commentary-afsnit vil øge tidsforbruget og derved øge 

omkostningerne for både revisor og ledelsen. 

 

Blandt respondenterne i segmentet eksterne interessenter er der ikke et klart flertal for eller imod en højere 

nytteværdi for regnskabsbrugerne. Dog er der blandt dette segment respondenter som, i vores analyse, 

                                                      
218 51 ud af 67 svarende respondenter. 
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indikerer at et Auditor Commentary-afsnit ikke vil skabe en større nytteværdi for regnskabsbrugerne. Igen 

nævnes øget tidsforbruget og derved stigende omkostning flest gange. Segmentet eksterne interessenter 

fokuserer endvidere på, at indførelsen af et Auditor Commentary-afsnit kan medføre forsinkelser i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse, samt en underminering af ledelsens rolle. Flere respondenter nævner, 

som belyst i tidligere spørgsmål, at der er en risiko for at Auditor Commentary vil blive en standardiseret 

tekst, og ikke vil skabe yderligere nytteværdi for regnskabsbrugerne.  

 

Overordnet kan vi ud fra over halvdelen af respondenterne udlede at implementeringen af Auditor 

Commentary vil medføre at: 

 

- omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse af revisors påtegning vil stige på grund af øget 

tidsforbrug. 

- forsinkelser i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet kan opstå. 

 

7.5 Begrænsning af Auditor Commentary til virksomheder med særlig offentlig interesse 
Spørgsmål 7 til respondenterne er som følger: 

 

”Do you agree that providing Auditor Commentary for certain audits (e.g., audits of public 

interest entities (PIEs)), and leaving its inclusion to the discretion of the auditor for other audits is 

appropriate? Why or why not? If not, what other criteria might be used for determining the audits for 

which Auditor Commentary should be provided?”219 

 

Spørgsmål 7 tager udgangspunkt i §§ 51-56 i IAASB’s ITC. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt 

respondenterne er af den opfattelse, at Auditor Commentary kun burde være et krav for virksomheder af 

særlig offentlig interesse. Vi har på baggrund af databehandlingen, jf. bilag 11, inddelt respondenternes svar 

op i følgende 3 grupper: 

 

1. Respondenterne er overvejende af den holdning, at Auditor Commentary kun skal være et krav for 

virksomheder af særlig offentlig interesse. 

2. Respondenterne er overvejende af den holdning, at Auditor Commentary ikke kun skal være et krav for 

virksomheder af særlig offentlig interesse. 

3. Det er ikke muligt at udlede en vægtet holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

                                                      
219 ITC, s. 15. 
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Figur 24: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 7 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning. 

 

Ser man på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 31 er af den opfattelse at Auditor 

Commentary kun skal være et krav i revisors påtegning for virksomheder af særlig offentlig interesse, 

svarende til 28 procent. 57 respondenter er af den opfattelse, at Auditor Commentary ikke kun skal være et 

krav for virksomheder af særlig offentlig interesse, svarende til 51 procent. For 21 procent af besvarelserne 

fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar holdning til spørgsmålet.  

 

Nedenstående figur viser fordeling af respondenternes svar fordelt på segmenter. 

 

 
Figur 25: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 7 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
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Ovenstående graf viser en klar tendens. Respondenterne på tværs af alle segmenter viser et klart flertal imod, 

at Auditor Commentary kun skal være et krav for PIE. 

        

Når IAASB i deres spørgsmål lægger op til at implementeringen af, at Auditor Commentary kun skal være 

gældende for PIE’er, er det velvidende om, at der ikke er en klar international definition af denne betegnelse. 

Dette argument bliver også belyst af alle segmenterne i deres besvarelser.  

 

7.5.1 Holdning af Auditor Commentary kun skal gælde PIE. 

Vores analyse viser, at flertallet af de respondenter som mener at Auditor Commentary kun skal være 

gældende for PIE’er, er af den overbevisning, at Auditor Commentary også skal kunne benyttes på andre 

revisionsopgaver. Dog skal det kun være et direkte krav for PIE’er. Den generelle holdning blandt disse 

respondenter er, at det skal være op til revisors faglige og professionelle vurdering hvornår revisors 

påtegning, på andre end PIE’er, skal indeholde et Auditor Commentary-afsnit. Disse respondenter nævner, at 

et Auditor Commentary-afsnit ikke vil skabe værdi for små og mellemstore virksomheder. 

 

Endvidere viser vores analyse at flere af de positive respondenter lægger op til at der skal ske en klar 

definition af hvilke virksomheder der er omfattet af begrebet PIE. Særligt blandt segmentet revisorer og 

foreninger omtales behovet for en klar definition. Endvidere fremhæves det, at Auditor Commentary ikke 

burde være et gældende krav for, de i dag, mindre PIE’er. 

 

”Public interest entities (PIEs) mean different things in different jurisdictions. Requiring 

application to all PIEs will scope in numerous entities where the value of auditor commentary is not obvious. 

Depending on the jurisdiction, many of these entities may be very small entities.” 220 

 

Nogle respondenter mener, at som en virksomhed af særlig offentlig interesse, bør virksomhedstørrelsen ikke 

afgøre hvorvidt der skal stilles krav til et Auditor Commentary afsnit eller ej. Udelukkende det faktum at der 

er tale om en virksomhed af særlig offentlig interesse skal være ensbetydende med, at revisors påtegning skal 

indeholde et Auditor Commentary-afsnit.221 

 

Overordnet kan vi ud fra de positive respondenter udlede at: 

 

- Uanset størrelsen af den pågældende virksomhed skal det faktum, at der er tale om en virksomhed af 

særlig offentlig interesse medføre, at Auditor Commentary skal være påkrævet. 

                                                      
220 Grant Thornton International Ltd. (England) besvarelse på ITC’en 
221 Public Interest Oversigt Body Of Accounting Professions (Romanien) besvarelse på ITC’en. 
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- Definitionen på virksomhed af særlig offentlig interesse bør præciseres, før Auditor Commentary 

påkræves.  

- Store børsnoterede virksomheder skal ikke påkræves Auditor Commentary, såfremt de ikke har 

offentlighedens særlige interesse. 

 

7.5.2 Holdning af Auditor Commentary ikke kun skal gælde PIE. 

For segmentet eksterne interessenter viser vores analyse, at der ikke er en klar gennemgående holdning til, 

hvilke virksomhedstyper der skal være omfattet af kravet om Auditor Commentary.  Vores analyse viser, at 

de fleste respondenter i segmentet henviser til, at Auditor Commentary skal være gældende for PIE’er såvel 

som alle børsnoteret selskaber. 

 

Andre respondenter er af den holdning, at det skal være en subjektiv vurdering foretaget af revisor på 

baggrund af dennes faglige vurdering.  

 

Blandt segmentet revisorer viser vores analyse, at der er en mere gennemgående holdning til, at Auditor 

Commentary kun skal være gældende for PIE’er og børsnoteret selskaber.  

 

”At a minimum, we believe auditor commentary should be required for audits of listed 

entities. The demand for auditor commentary has come primarily from institutional investors and analysts 

evaluating listed entities.”222 

 

Selvom flere respondenter i segmentet foreninger nævner, at Auditor Commentary skal være gældende for 

børsnoterede selskaber og PIE, omtaler flere respondenter også et værdiskabende element for øvrige 

selskaber. Disse mener, at det her skal være op til revisors vurdering, om indeholdelsen af et Auditor 

Commentary-afsnit vil have en værdiskabende effekt for regnskabsbrugerne. Vores analyse viser også, at 

flere respondenter ikke mener der skal være tale om et standardiseret krav til Auditor Commentary afsnittet. 

Det er vigtigt, at Auditor Commentary skal kunne tilpasses til national lovgivning, hvorfor kravet for hvilke 

selskaber, der skal have et Auditor Commentary-afsnit i revisors påtegning, skal være bestemt af national 

lovgivning.223  

 

  

                                                      
222 Ernst & Young Global Limiteds (England) besvarelse på ITC’en. 
223 The Office of Chief Accountant of the China Securities Regulartory Commissions (Kina) besvarelse på ITC’en. 
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Overordnet kan vi ud fra de negative afstemte respondenter udlede at: 

 

- et Auditor Commentary afsnit ikke kun skal være krævet af PIE’er men også af børsnoteret selskaber. 

- det skal være op til revisors subjektive vurdering. 

- det kan være bestemt af national lovgivning 

 

7.6 Auditor Commentary - Sammenholdt med teorien 
Respondenternes besvarelser indikerer, at revisors rolle vil blive forbedret og den offentlige tiltro vil blive 

styrket ved indførelsen af Auditor Commentary.  Dog mener flertallet ikke dette er tilfældet.  

 

Ser vi på den teoretiske tilgang hertil, omfatter de nuværende standarder i forvejen etiske krav til revisor. 

Dette i form af revisors professionelle skepsis, faglig vurdering samt tilstrækkelig og egnet revisionsbevis. 

Endvidere bliver revisor rolle tydeligt beskrevet i de internationale standarder, bla. i ISA 200 med 

beskrivelsen om, at det ikke er krav til revisor at opnå fuld sikkerhed for der ikke er fejlinformation i 

årsregnskabet.  

 

Nogle respondenter peger dog også på, at revisors rolle kan blive sløret. Set i forhold til Mautz & Sharaf’s 

teori om den tilsyneladende uafhængighed, kan denne bliver truet ved indførelsen af Auditor Commentary, 

da regnskabsbrugerne ikke må kunne rejse spørgsmål om revisors uafhængighed. 

 

Respondenter besvarelser indikerer, at det skal være op til revisors professionelle vurdering, hvilke dele af 

Auditor Commentary som er væsentlige i de enkelte årsregnskaber. Dette kan dog være svært, når man ser 

det fra et teoretisk syspunkt, da væsentlige usikkerheder, som begreb, ikke klart er defineret. En effektiv 

begrebsramme vil kunne mindske en standardisering af Auditor Commentary og vejlede revisor til, hvilke 

dele af Auditor Commentary der skal med i de enkelte årsregnskaber og på den måde ikke lade det alene 

være op til revisors vurdering. 

 

Respondenternes besvarelser nævner endvidere forventningskløften. Der bliver igennem analysen nævnt, at 

forventningskløften både kan blive formindsket og forøget igennem Auditor Commentary.  Teoretisk set kan 

man ikke pege entydigt på, hvad Auditor Commentary vil gøre ved forventningskløften. Det er en afvejning 

af, om det er revisors arbejde, der skal forbedres, eller regnskabsbrugernes forståelse der skal forbedres. Da 

vores analyse indikere at regnskabsbrugerne ikke har kompetencer til at forstå det bagvedlæggende ved 

revisors arbejde tyder det på, at revisors udførte arbejde med fordele kan beskrives tydeligere for at 

formindske forståelsesdelen af forventningskløften. På den anden side kan afvejning af hvem 

regnskabsbrugerne er, også bevirke, til regnskabsbrugerne må forventes at have sat sig ind i revisors arbejde. 
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Vores analyse indikerer, at Auditor Commentary er med til at øge forståelse for den brede vifte af 

regnskabsbrugere, men er ”information-overload” til de faktiske brugere af årsregnskabet, som må forventes 

at havde sat sig ind i kravene til revisors arbejde i forbindelse med afgivelsen af påtegningen. 

 

Som respondenterne ligeledes pointerer, giver ISA 706 i forvejen mulighed for, at revisor kan give yderligere 

oplysninger til regnskabsbrugerne. Hertil er der også krav om entydig kommunikation for at formindske 

forståelses-delen af forventningskløften. Dog begrænser ISA 706 den supplerende oplysning til kun at 

henvise til, hvad ledelsen eksplicit har skrevet i årsregnskabet. Da supplerende oplysninger i årsregnskabet er 

reguleret af nationale begrebsrammer, kan en forbedring af begrebsrammen øge værdien af de supplerende 

oplysninger og på den måde formindske forventningskløften. Endvidere kan begrebsrammen sætte større 

krav til ledelsens beskrivelser af dennes ansvar, så revisor på den måde kan henlede regnskabsbrugerens 

opmærksomhed herpå i revisors påtegning. 

 

I vores analyse, om hvorvidt det kun skal være virksomheder af særlig offentlig interesse der skal have krav 

om indførelsen af Auditor Commentary i årsregnskabet, bliver det også diskuteret om hvorvidt børsnoterede 

virksomheder også skal have krav om dette. Teoretisk set skriver ISA 700, at årsregnskabet skal give 

tilstrækkelige oplysninger til tiltænkte regnskabsbrugere, hvorfor man må vurdere hvem der er de tiltænkte 

regnskabsbrugere. Det vil kræve en mere klar definition af begrebet PIE, da børnoterede både kan være 

PIE’s og ikke PIE’s. Ved kun at indføre Auditor Commentary som krav til virksomheder af særlig offentlig 

interesse vil forventningskløften i teorien blive mindsket, da det må forvente samfundets forventninger er 

større på disse virksomheder. For børsnoterede virksomheder som ikke er af særlig offentlig interesse må der 

forventes en mindre interesse fra regnskabsbrugerne, og det kan i teorien mene, at der her er tale om 

urimelige forventninger, hvis disse skal have samme informationsmængde som virksomheder af særlig 

offentlig interesse. 
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8 Analyse af Going Concern og væsentlige usikkerheder  
Dette kapitel har til formål at analysere og fremlægge respondenternes besvarelser og holdninger til de 

relevante spørgsmål vedrørende forslaget om indførelsen af et Going Concern afsnit i revisors påtegning. 

 

8.1 Obligatorisk omtale af Going Concern 
Spørgsmål 8 til respondenterne er som følger:  

 

”What are your views on the value and impediments of the suggested auditor statements 

related to Going Concern, which address the appropriateness of management’s use of the Going Concern 

assumption and whether material uncertainties have been identified? Do you believe these statements 

provide useful information and are appropriate?” 224 

 

Spørgsmål 8 tager udgangspunkt i §§ 24-34 i IAASB’s ITC. Spørgsmålet søger respondenternes holdning til, 

hvorvidt den foreslåede ændring af revisors påtegning, med hensyn til indeholdelsen af en beskrivelse 

omhandlende hensigtsmæssigheden af ledelsens vurdering af Going Concern samt identifikation af væsentlig 

usikkerheder, vil skabe en merværdi for regnskabsbrugerne. Vi har på baggrund af databehandlingen, jf. 

bilag 12, inddelt respondenternes svar op i følgende 3 grupper:  

 

1. Respondenterne er overvejende positiv indstillet overfor spørgsmålet. 

2. Respondenterne er overvejende negativ indstillet overfor spørgsmålet. 

3. Det er ikke muligt at udlede en vægtet holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 
Figur 26: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 8 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning. 

                                                      
224 ITC, s. 15. 

44%

47%

9%

Spørgsmål 8

Positiv

Negativ

Ej udledt



Kapitel 8 – Analyse af Going Concern og væsentlige usikkerheder 
 

Side 95 af 122 

Ser man på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 49 er overvejende positivt 

indstillet til, at det vil skabe en merværdi for regnskabsbrugerne, hvis revisor indeholder en udtalelse om 

ledelsens vurdering af Going Concern i revisors påtegning, svarende til 44 procent. 52 respondenter er 

overvejende negativt indstillet og af den holdning, at indeholdende af en beskrivelse af ledelsens Going 

Concern-vurderinger ikke vil skabe yderligere værdi for regnskabsbrugerne, svarende til 47 procent. For 9 

procent af besvarelserne fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar holdning til 

spørgsmålet. 

 

Nedenstående figur viser fordeling af respondenternes svar fordelt på segmenter. 

 

 
Figur 27: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 8 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
 

Vores analyse viser at der er et flertal blandt respondenterne i segmentet eksterne interessenter, som er 

positivt indstillet for IAASB’s forslag. Derimod er størstedelen af respondenterne i de øvrige segmenter 

imod forslaget. 

 

8.1.1 De overvejende positivt indstillet respondenters holdning. 

I segmenterne eksterne interessenter og revisorer225 mener flertallet af de positivt svarende respondenter at en 

sådan udtalelse vil bidrage med brugbar og værdifuld information til regnskabsbrugerne. Respondenterne 

nævner, at revisors positive udtalelse om ledelsens Going Concern-vurdering, vil styrke både ledelsens 

konklusion såvel som revisors.   
                                                      
225 83 % af de positivt svarende revisorer. 
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Holdingen på tværs af segmenterne er mere blandede. Mange respondenter er dog af den holdning, at en 

sådan udtalelse er berettiget. Særligt fremhæves det, at en udtalelse fra revisor vil være nyttig og informativ 

for regnskabsbrugerne.226 Uden at komme nærmere ind på specifikke områder, hvor sådanne udtalelser vil 

skabe værdi, henviser flere respondenter til, at regnskabsbrugerne vil tildele revisors udtalelse stor værdi. En 

udtalelse fra revisor menes at signalere overfor regnskabsbrugeren, at revisor har gennemgået og stillet 

spørgsmål ved ledelsens vurderinger.   

 

Flere227 af de positivt svarende respondenter i segmentet eksterne interessenter mener, at revisors 

kommentering af ledelsens Going Concern-forudsætning, vil skabe en værdi for regnskabsbrugerne. Særligt 

fremhæves det, at forventningskløften vil blive formindsket samt at årsregnskabet vil blive tilført mere 

gennemsigtighed.  

 

Andre positivt svarende respondenter fremhæver, at ledelsens Going Concern-vurdering vil blive styrket i 

forbindelse med at revisor kommenterer på denne. Dog nævnes det, at indførelsen af revisors kommentering 

af ledelsens Going Concern-forudsætning, skal ske ved hjælp af vejledninger og standarder for at opnå størst 

mulig værdi. 

 

Flertallet228 af de positivt svarende respondenter i segmentet foreninger mener revisors kommentering af 

ledelsens Going Concern-vurdering, vil skabe en værdi for regnskabsbrugerne. Dog nævnes det, at revisor 

skal passe på ikke at blive original kilde til information i årsregnskabet. Derfor henvises der til, at der først 

skal indføres bestemte krav til ledelsens beskrivelse af deres vurdering af virksomhedens Going Concern-

forudsætning. Først herefter vil revisor stå stærkere overfor kommentering af ledelsens vurderinger. Det 

fremhæves, at revisor ikke bør komme med udtalelser eller vurderinger vedrørende forhold, som ledelsen 

ikke allerede har fremlagt i deres årsregnskab. Denne fremgangsmåde mener segmentet også vil klarlægge 

revisors rolle i forbindelse med vurdering af Going Concern-forudsætningen.  

 

Ovenstående synspunkt deles endvidere af 5 positivt svarende respondenter i segmentet revisorer. 

 

 ”We do not believe that auditors should be required to conclude independently of 

management of to whether an entity is a Going Concern – a principle that already underlies the focus in ISA 

570 om the auditor evaluating management’s assessment of the entity’s ability to continue of a Going 

                                                      
226 Heriblandt besvarelser fra KPMG (England), Marzars (Frankring), Association of British Insures (England) og 
Eumedion (Holland). 
227 7 ud af 22 positivt svarende respondenter. 
228 11 ud af 20 positivt svarende respondenter. 
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Concern. Similarly, while we are open to the concept of addressing the matter of Going Concern in the 

auditor’s report, we belive that this should complement reporting by management.”229 

 

Flere respondenter i segmentet foreninger fremhæver endvidere, at en sådan udtalelse vil gøre revisors 

påtegning mere gennemsigtig, da revisor ikke skal udføre nye arbejdshandlinger eller vurderinger. Enkelte 

respondenter påpeger at IAASB ikke lægger op til nye arbejdshandlinger eller vurderinger. Revisors 

arbejdshandlinger og vurderinger er allerede krævet af de internationale revisionsstandarder i dag. 

 

Overordnet kan vi ud fra respondenternes positive svar udlede følgende. 

 

- En sådan udtalelse vil bidrage med brugbar og værdifuld information. 

- Forventningskløften vil blive mindsket. 

- Årsregnskabet vil blive mere gennemsigtigt. 

- Ledelsens egen Going Concern vurdering vil blive styrket. 

 

8.1.2 De overvejende negativt indstillet respondenters holdning. 

Blandt segmenterne eksterne interessenter og foreninger, som er negativt indstillet overfor forslaget om 

indeholdelse af revisor udtalelse om ledelsen vurdering af Going Concern og væsentlig usikkerhed, blev det 

bemærkede flest gange at det er ledelsens ansvar at foretage disse vurderinger.  

  

”Under IFRS management is responsible for making an assessment of the company´s ability 

to continue as a Going Concern when preparing the financial statements and to disclose material 

uncertainties realated to events or conditions that may cast significant doubt on this ability. … the CCMC 

agrees that auditors should not be asked to express a conclusion on the entity´s future viability. The 

determinations are the responsibility of users, including their advisors. Auditors are not credit rating 

agencies and the CCMC cannot support changing the auditor´s role and responsibilities to make them 

so.”230  

 

Ligeledes henviser ovenstående citat også til revisors rolle. Flere respondenter på tværs af alle segmenterne 

henviser til indeholdelsen af en udtalelse fra revisor, ville kunne skabe usikkerhed hos regnskabsbrugerne 

omkring rolle- og ansvarsfordelingen imellem revisor og ledelsen. Særligt segmentet revisorer, hvor en 

tredjedel af de negativt indstillede respondenter henviser til, at en sådan udtalelse fra revisor vil skabe en 

større forventningskløft, samt unødvendig forvirring om revisors og ledelsens rolle- og ansvarsfordelingen. 

                                                      
229 PWC’s (England) besvarelse af ITC’en, s. 15 – 16. 
230 Center For Capital Markets’ (USA) besvarelse af ITC’en, s. 8 - 9. 
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Den foreslåede udtalelse fra revisor vil også kunne blive misfortolket af regnskabsbrugerne. Enkelte 

respondenter fremhæver, at investorer og andre regnskabsbrugere måske vil konkludere, at revisor garantere 

for virksomhedens evne til at fortsætte driften hvilket efterfølgende ikke altid er tilfældet. Vi mener, i 

forlængelse af ovenstående, at revisors udtalelser ikke skal ses som en garanti for virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, da revisor ikke kan være bekendt med fremtidige begivenheder som kan påvirke dette.  

 

 ”We also believe that by having the auditor explicitly report on the use of the Going Concern 

assumption mixes the roles of auditor and management. It is the management´s responsibility to assess the 

use of the Going Concern assumption and for the auditor´s role is to evaluate that assessment. If the auditor 

is required to explicitly report on this matter, then the auditor is assuming the role of management of 

providing information to users. This mixing of roles creates unnecessary confusion to the user.”231 

 

Respondenter på tværs af segmenterne fremhæver, at revisor ikke skal være kilde til original information. 

Det bliver belyst, at det er ledelsen som skal være oprindelig kilde til information i årsregnskabet. Af denne 

grund mener respondenterne, at revisor ikke bør være forpligtet til at rapportere om Going Concern eller 

væsentlige usikkerheder, medmindre ledelsen allerede er kommet med en udtalelse om dette.  

 

 ”…mandatory auditor reporting requirements in this area will likely result in the auditor 

providing original information in those jurisdictions without the necessary assessment and disclosure 

requirements imposed upon management; and, as a result, lead to confusion regarding the line of 

responsibility between (i) the auditor and (ii) management and TCWG.”232 

 

Ud over rolle- og ansvarsfordelingen belyser respondenter på tværs af segmenterne, at en udtalelse fra 

revisor omkring ledelsens vurdering af Going Concern samt væsentlig usikkerheder, ikke vil skabe nogen 

reel værdi for regnskabsbrugerne. Det fremhæves, at revisors udtalelser blot vil være en gentagelse af de 

konklusioner ledelsen allerede har fremlagt i årsregnskabet. Endvidere nævnes det, at der blot vil blive tale 

om en standardiseret tekst, som regnskabsbrugerne ikke får yderligere værdi af. Mere standardiseret tekst i 

revisors påtegning vil kun bidrage til en større forventningskløft hos regnskabsbrugerne, hvilket bliver 

fremhævet af flere respondenter.233 

 

Set i lyset af ovenstående, pointerer flere negativt svarende respondenter i segmentet foreninger, at revisor 

kun skal komme med en udtalelse omkring ledelsens vurdering af Going Concern og væsentlig usikkerheder, 

i de tilfælde hvor der er nødvendigt.  
                                                      
231 Collins Barrow Chartered Accountants’ (Canada) besvarelse af ITC’en, s. 6. 
232 Deloitte Touche Tohmatsu Limited’s (USA) besvarelse af ITC’en, s. 6 – 7. 
233 Heriblandt besvarelser fra Grant Thornton Ltd. (England) og Pitcher Partners (Australien). 
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Flere respondenter på tværs af segmenterne belyser også, at implementeringen af revisors udtalelse om 

ledelsens vurdering af Going Concern og væsentlig usikkerhed, sandsynligvis vil medføre en større risiko for 

retssager mod revisor. Af besvarelserne nævner flere respondenter, at de er bekymret for, at revisor får en 

større eksponering til retssager ved at afgive en positiv erklæring om, og dermed erklære sig enige i, 

ledelsens vurdering af brug af Going Concern-forudsætningen. Mange er især bekymret over den situation 

som kan opstå når en virksomhed træder i likvidation, på grund af begivenheder eller omstændigheder, der 

indtræffer efter aflæggelse af årsregnskabet. Der er her en risiko for, at regnskabsbrugerne vil have en 

opfattelse af, at revisor har begået en fejl ved at erklære sig enige i ledelsens vurdering af Going Concern-

forudsætningen, selvom de faktiske omstændigheder ikke støtter en sådan opfattelse.234 

 

Overordnet kan vi ud fra respondenternes negative svar udlede følgende. 

 

- Respondenterne udtrykker bekymring for, at revisor bliver kilde til original information i årsregnskabet. 

- Det kan skabe forvirring hos regnskabsbrugerne omkring rolle- og ansvarsfordelingen imellem revisor 

og ledelsen. 

- Der er risiko for misfortolkning hos regnskabsbrugerne af revisors subjektive udtalelse. 

- Revisors udtalelse om ledelsens vurdering af Going Concern-forudsætningen kan af regnskabsbrugerne 

blive fejlagtigt opfattet som en garanti for at virksomheden er i stand til at fortsætte sin drift. 

 

8.2 Revisors udtalelse omkring vurderingen af væsentlige usikkerheder  
Spørgsmål 9 til respondenterne er som følger:  

 

”What are your views on the value and impediments of including additional information in 

the auditor’s report about the auditor’s judgments and processes to support the auditor’s statement that 

no material uncertainties have been identified?”235 

 

Spørgsmål 9 tager udgangspunkt i §§ 30-31 i IAASB’s ITC. Spørgsmålet søger respondenternes vurdering af 

værdien og forhindringerne forbundet med implementering af ekstra oplysninger i revisors påtegning 

vedrørende revisors vurdering af væsentlige usikkerheder. Vi har på baggrund af databehandlingen, jf. bilag 

13, inddelt respondenternes svar op i følgende 3 grupper: 

 

1. Respondenterne er overvejende positiv indstillet overfor spørgsmålet. 

2. Respondenterne er overvejende negativ indstillet overfor spørgsmålet. 
                                                      
234 Heriblandt besvarelser fra NYSSCPA - New York State Society of Certified Public Accountants (USA), Collins 
Barrow (Canada), FAR - Institute for the Accountancy Profession in Sweden (Sverige) og RSM (England).  
235 ITC, s. 15. 
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3. Det er ikke muligt at udlede en vægtet holdning til spørgsmålet, eller respondenterne har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

 
Figur 28: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 9 i IAASB’s ITC, egen tilvirkning 

 

Ser man på fordelingen af de 111 svarende respondenter, kan vi udlede, at 23 er overvejende positivt 

indstillet til indførelsen af ekstra oplysninger i revisors påtegning vedrørende revisors vurdering af 

væsentlige usikkerheder, svarende til 21 procent. 56 respondenter er overvejende negativt indstillet til 

indførelsen af ekstra oplysninger i revisors påtegning, svarende til 50 procent. For 29 procent af 

besvarelserne fra respondenterne har det ikke været muligt at udlede en klar holdning til spørgsmålet. 
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Nedenstående figur viser fordeling af respondenternes svar fordelt på segmenter. 

 

 
Figur 29: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 9 i IAASB’s ITC,  

fordelt på segmenter, egen tilvirkning. 
 

 

8.2.1 De overvejende positivt indstillet respondenters holdning. 

Respondenter, som er positivt indstillet overfor forslaget om indeholdelsen af yderligere information 

omhandlende revisors vurderinger og arbejdshandlinger i forbindelse med vurdering og identifikation af 

væsentlig usikkerheder, er primært fra segmenterne eksterne interessenter og foreninger. Særligt fremhæver 

respondenterne, at oplysningerne i revisors påtegning vil være nyttige og informative for 

regnskabsbrugerne.236 

 

 ”We welcome the proposal to include additional information as an opportunity to openly 

communicate more details of the audit work undertaken to arrive at these judgments and that this will 

enhance the perceived value of the audit and outweigh any impediments.”237 

 

Generelt udviser vores analyse, at de positivt indstillede respondenter vurderer, at oplysningerne vil være 

nyttige og informative. 

 

                                                      
236 Heriblandt besvarelser fra Association of British Insurers (England), BlackRock (USA) og Johannesburg Stock 
Exchange (Syd Afrika),  
237 Institute of Chartered Accountants of Scotland besvarelse af ITC’en, s. 6. 

0

5

10

15

20

25

30

Eksterne Interessenter Foreninger Revisorer

Positiv

Negativ



Kapitel 8 – Analyse af Going Concern og væsentlige usikkerheder 
 

Side 102 af 122 

8.2.2 De overvejende negativt indstillet respondenters holdning. 

Flere respondenter i segmentet revisorer henviser til, at det ikke er revisors ansvar at komme med en 

udtalelse omkring væsentlige usikkerheder. Det er, og skal være, ledelsens ansvar. IAASB lægger heller ikke 

op til, at ansvaret skal flyttes over til revisor, men lægger derimod op til at revisor skal kommentere på 

ledelsens ansvar. Derfor er flere af respondenterne af den overbevisning, at der vil ske information overload 

hos regnskabsbrugerne, hvis revisor skal beskrive ledelsens ansvar og vurderinger.  

 

Ovenstående synspunkter understøttes også af mere end halvdelen af de negativt indstillede respondenter i 

segmentet eksterne interessenter. Hertil nævnes af flere respondenter, at en beskrivelse af væsentlige 

usikkerheder fra revisor vil skabe forvirring for regnskabsbrugerne. 

 

Vores analyse viser, at blandt segmentet foreninger, belyser flere af de respondenter,238 som er imod 

yderligere kommentering fra revisors side, at sådan en udtalelse ikke skal komme fra revisor. Det 

fremhæves, at det er ledelsens ansvar at beskrive hvilke vurderinger der er foretaget i forbindelse med 

vurdering af væsentlige usikkerheder for virksomheden i årsregnskabet. 

 

I den forbindelse fremhæver flere respondenter239 i segmentet foreninger, at revisor ikke skal være kilde til 

original information. Begrundelserne går på, at revisor kan have svært ved at undgå at beskrive 

virksomhedsfølsom information, som ledelsen ikke har beskrevet.  

 

Et andet element som flere af respondenterne fremhæver, er risikoen ved at regnskabsbrugerne vil misforstå 

revisors beskrivelse. Dette vil ifølge flere respondenter240 medvirke til, at regnskabsbrugerne bliver 

forvirrede. Vores analyse viser endvidere, at flere respondenter241 gør opmærksom på, at yderligere 

beskrivelser fra revisor reelt ikke vil skabe nogen værdi for regnskabsbrugerne. 

 

”It is doubtful that users will adequately understand the distinction between a Going Concern 

problem that results in disclosing a material uncertainty and a (potential) Going Concern issue that has 

been considered by the auditor and found not to be a material uncertainty. There is a risk that users may 

misinterpret commentary of this nature made by the auditor(…)”242 

 

                                                      
238 8 ud af 26 negativt svarende respondenter. 
239 6 ud af 26 negativt svarende respondenter. 
240 5 ud af 56 negativt svarende respondenter. 
241 5 ud af 56 negativt svarende respondenter. 
242 Australian Government – Auditing and Assurance Standards Board’s (Australien) besvarelse af ITC’en, s. 12. 
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Enkelte negativt indstillet respondenter fremhæver det synspunkt, at en sådan erklæring sandsynligvis vil øge 

forventningskløften, skabe forvirring omring revisors påtegning, øge risikoen for retssager og kan blive 

standardtekst.243 

 

Overordnet set kan vi ud fra de negative besvarelser, udlede følgende: 

 

- Det er ikke revisors ansvar at udtale sig om væsentlige usikkerheder. 

- Det vil øge risikoen for, at regnskabsbrugerne misforstår revisors udtalelse. 

- Der vil være tale om gentagelse af ledelsens bekrevne vurderinger, da revisor ikke skal være kilde til 

original information. 

 

8.3 Going Concern og væsentlig usikkerheder - Sammenholdt med teorien 
Respondenterne fremhæver, at den foreslåede ændring af revisors påtegning, med hensyn til en beskrivelse 

af ledelsens vurdering af Going Concern samt identifikation af væsentlig usikkerheder, vil bidrage med 

brugbar og værdifuld information for regnskabsbrugerne. Dog indikerer de negativt indstillet respondenter, 

at revisors udtalelse kan blive misforstået og opfattet uberettiget højt af regnskabsbrugerne. Ifølge teorien om 

forventningskløften vil yderligere information i årsregnskabet mindske forventningskløften. Teorien belyser 

dog, at regnskabsbrugernes regnskabskyndighed også påvirker forventningskløften. På baggrund af dette kan 

respondenternes positive og negative indstillinger retfærdiggøres. 

 

Det fremhæves yderligere, at ledelsens egen vurdering af Going Concern og væsentlige usikkerheder vil 

blive styrket og årsregnskabet blive tillagt en ekstra værdi, som følge af, at revisor altid skal kommentere 

herpå. Det kunne tyde på, at flere respondenter er af den opfattelse, at ledelsen i dag ikke altid overholder 

deres ansvar og de krav som ledelsen er underlagt vedrørende vurderingen af Going Concern. Den vurdering 

er, på grund af manglende konkrete krav til ledelsens vurderinger, berettiget. Endvidere indikeres det, at 

fordi der lægges op til at revisor altid skal komme med en udtalelse omkring ledelsens vurderinger, så vil 

denne stille krav til dybdegående arbejde fra revisor og derved skabe værdi for regnskabsbrugerne. 

Respondenterne fremhæver at regnskabsbrugerne kan stille spørgsmålstegn ved disse arbejdshandlinger, da 

revisor ikke eksplicit skal omtale disse i revisors påtegning i dag. Dette er dog ikke ensbetydende med at 

revisor ikke har udført disse i praksis da revisor skal have opfyldt sit overbevisningskriterium.  

 

Dog påpeger de negativt indstillet respondenter, at revisor ikke skal være kilde til original information i 

årsregnskabet. Det er ledelsen som har ansvaret for regnskabsaflæggelsen mens revisor har ansvaret for sin 
                                                      
243 Heriblandt besvarelser fra RSM (England), Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(Italien), NYSSCPA - New York State Society of Certified Public Accountants (USA) og The Federation of Accounting 
Professions of Thailand (Thailand).. 
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konklusion af årsregnskabet, herunder vurdering af ledelsens Going Concern-forudsætning. Nogle 

respondenter belyser at der kan ske ”information-overload”, såfremt revisor skal kommentere på ledelsens, i 

årsregnskabet, allerede oplyste vurderinger. Ydermere er flere respondenter, i forlængelse af ovenstående, af 

den overbevisning, at en udtalelse omkring ledelsens vurdering af Going Concern fra revisors side, vil skabe 

større forvirring blandt regnskabsbrugerne omkring rolle- og ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen. 
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9 Diskussion af Auditor Commentary og Going Concern 
Dette kapitel har til formål at fremlægge vores subjektive holdninger til IAASB’s forslag om indførelsen af 

et Auditor Commentary- og Going concern-afsnit. Det er således alene vores egne meninger og holdninger 

der kommer til udtryk nedenfor. 

 

Vi anerkender generelt den grundlæggende efterspørgsel fra regnskabsbrugerne om mere information i 

årsregnskabet. Dog stiller vi spørgsmålstegn ved hvorvidt denne merinformation skal komme via revisors 

påtegning ved indførelsen af et Auditor Commentary- og Going Concern afsnit.  

 

9.1 Auditor Commentary 
Vi stiller spørgsmålstegn ved, om Auditor Commentary er den mest hensigtsmæssige reaktion på 

regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere information i årsregnskabet. Formålet med årsregnskabet er, at 

ledelsen skal formidle virksomhedens finansielle stilling. Årsregnskabet skal afspejle virksomhedens 

handlinger og aktiviteter som ledelsen repræsenterer. Vi mener, at ledelsen er den part med mest viden om de 

bagvedliggende forhold og omstændigheder omkring årsregnskabet. Revisor kommer som ekstern part, og 

vil, som resultat heraf, ikke have den samme viden. Derfor er det umiddelbart vores opfattelse, at det er 

ledelsen, og ikke revisor, der er i den bedste position til at give yderligere oplysninger i årsregnskabet, som 

vil være nyttige for regnskabsbrugerne. Det skal endvidere tilføjes, at årsregnskabet som helhed skal ses som 

formidling af information til regnskabsbrugerne og ikke alene revisors påtegning. 

 

Vi henviser til, at ledelsens rolle er at levere relevante og pålidelige oplysninger til regnskabsbrugerne, og 

revisors rolle er at afgive en udtalelse om disse oplysninger. Vi finder at Auditor Commentary rykker ved 

dette grundlæggende princip i regnskabsaflæggelsen. 

 

Når Auditor Commentary kræver, at revisor skal offentliggøre væsentlige skøn og vurderinger af oplysninger 

direkte til regnskabsbrugerne, risikerer dette at skabe forvirring om revisors rolle i forhold til ledelsen. Vi 

mener især dette kan underminere revisors uafhængighed ved at gøre revisor til en del af "præsentations 

teamet" på årsregnskabet. Endvidere kan det være med til at skabe en indbygget selvrevision ved at gøre 

revisor ansvarlig for præsentation af information, som efterfølgende er underlagt revisors konklusion. 

 

Vi stiller spørgsmålstegn ved, om det faktisk er de internationale regnskabsstandarder der ikke lever op til 

regnskabsbrugernes forventninger. Grunden hertil er, at selve formålet med regnskabsstandarderne er at give 

regnskabsbrugerne retvisende finansielle oplysninger om virksomheden.  
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Formålet med revisionsstandarder er til forskel for regnskabsstandarderne, at skabe en ramme som gør det 

muligt at gennemføre en revision, hvor revisor har muligheden for at rapportere, om årsregnskabet er 

retvisende eller ej på baggrund af en passende regnskabsmæssig begrebsramme. Vi mener derfor, at det er 

uhensigtsmæssigt at bruge revisionsstandarderne til et formål de ikke er designet til. 

 

Såfremt Auditor Commentary skulle blive gennemført, mener vi at revisor vil tilføje årsregnskabet endnu et 

lag af oplysninger, som regnskabsbrugerne skal læse og forholde sig til, for at forstå virksomhedens 

finansielle stilling. I stedet bør relevante oplysninger være indarbejdet i kravene til ledelsens udarbejdelse af 

årsregnskabet, således at revisors påtegning kun er en konklusion af det af ledelsen forelagte årsregnskab. 

 

Vi mener at der endvidere kan opstå en potentiel konflikt mellem ledelsen og revisor i forhold til 

fortrolighed. I løbet af en revision, bliver revisor opmærksom på mange forhold, som ledelsen ikke 

offentliggør af hensyn til konkurrence mv.. Revisor bruger disse oplysninger til at konkludere, hvorvidt 

årsregnskabet er retvisende.  

 

Der kan derved opstå situationer, hvor en væsentlig sag ikke bliver beskrevet af ledelsen i årsregnskabet. Her 

skal revisor så eksplicit nævne denne sag i Auditor Commentary. I en sådan situation mener vi ikke, at 

revisor vil være i stand til at opfylde kravet om at offentliggøre information omkring virksomheden i 

overensstemmelse med retningslinjerne i Auditor Commentary og samtidig opretholde fortroligheden af 

virksomheden, som det kræves i henhold til revisors etiske regler og bestemmelser. 

 

Vi mener, at Auditor Commentary kan blive tynget af, at mange oplysninger vil blive fremlagt som en 

"standardtekst", og som et resultat heraf ikke medføre en større værdi, som regnskabsbrugerne efterspørger. 

Revisors evne til at afgøre hvilke specifikke informationer der skal indgå i den pågældende Auditor 

Commentary kan ligeledes diskuteres. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt revisor er i en position til at 

kende eller finde ud af behovene hos regnskabsbrugerne af det pågældende regnskab. For det meste påtegner 

revisor et årsregnskab som har et generelt formål. Heraf er det naturligt for revisor at forudsætte, at 

årsregnskabet vil blive brugt af mange forskellige regnskabsbrugere. Vi mener derfor ikke, at revisor vil 

være i stand til at forudse alle de specifikke behov regnskabsbrugerne kan have. Set i lyset af revisors 

uddannelse og erhvervserfaring, har de ofte en forståelse for, hvilken information der kan være nyttig for 

långivere, investorer, finansielle analytikere mv. Dog har revisor ikke det indgående kendskab til de 

processer og procedurer, som hver enkelt regnskabsbruger følger for det pågældende årsregnskab.  

 

Vi finder, at IAASB forlanger for meget af revisor, når de lægger op til at revisor skal foretage en individuel 

vurdering af, hvad Auditor Commentary skal indeholde. Dette set i lyset af, at revisor ikke alene skal 
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indhente den førnævnte dybdegående viden som ledelsen har, men også løbende holde sig orienteret og 

opdateret på nye udviklingstendenser i de forskellige regnskabsbrugeres behov. 

 

9.2 Going Concern 
Vi stiller spørgsmålstegn ved, om det at have revisors udtrykkelige omtale og vurdering af ledelsens 

vurdering af Going Concern, er en forbedring i forhold til de i dag gældende krav. Ifølge de nuværende krav 

erklærer revisor sig enig eller uenig med ledelsens vurderinger om anvendelse af Going Concern-

forudsætningen, ifølge ISA 570. Såfremt revisor er enig med ledelsen i dennes vurderinger, angives der ikke 

nærmere vedr. Going Concern i revisors påtegning. Det er kun i det tilfælde, hvor revisor er af en anden 

holdning end ledelsen omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften, at Going Concern omtales i 

revisors påtegning. Vi mener derfor, at de nuværende revisionsstandarder allerede indeholder, hvad ITC ‘en 

forsøger at opnå, ligesom nævnt under det forrige afsnit. 

 

ISA 706 pålægger revisor i sin påtegning, at henvise til ledelsens omtale af væsentlige usikkerheder i 

årsregnskabet, som en supplerende oplysning. Såfremt der ikke sker en ændring af ISA 706, mener vi, at en 

omtale som går på at der ikke er blevet identificeret væsentlig usikkerhed i revisors påtegning, meget vel kan 

vildlede regnskabsbrugerne. Disse kan således uberettiget tro at revisor har opnået en større grad af 

sikkerhed, end hvad faktisk er tilfældet, og derved tildele en sådan omtale større værdi end den faktisk har. 

Revisor stiller ikke nogen garanti for, at virksomheden kan fortsætte driften  

 

Vi mener derfor, at de nuværende bestemmelser i de internationale revisionsstandarder med hensyn til at 

omtale af Going Concern og væsentlige usikkerheder i revisors påtegning, i forvejen er passende. Derfor 

mener vi der bør stilles større krav til ledelsens udtalelser i årsregnskabet. 

 

Vi mener også, at rolle- og ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen vil blive blandet ved at kræve 

revisors eksplicitte omtale af Going Concern. Netop på baggrund af, at det er ledelsens ansvar at vurdere 

Going Concern-forudsætningen for virksomheden, og revisors opgave at konkludere på ledelsens 

vurderinger. Såfremt revisor er forpligtet til udtrykkeligt at omtale ledelsens vurderinger, påtager revisor 

ledelsens rolle som kilde til original information overfor regnskabsbrugerne. Vi mener denne 

sammenblanding af rolle- og ansvarsfordelingen vil påvirke forståelseskløften negativt hos 

regnskabsbrugerne. 

 

Vi mener der kan være en risiko for, at regnskabsbrugere misforstår eller fejlfortolker revisors udtalelse 

omkring ledelsens Going Concern-vurdering. Dette mener vi kan føre til flere retssager mod revisor fra 

regnskabsbrugere, som føler revisor har begået en fejl ved at afgive en positiv omtale om ledelsens vurdering 
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af anvendelsen af Going Concern-forudsætningen. Dette selvom revisor har udført sit arbejde fuldt ud efter 

de gældende standarder og normer. Netop en øget risiko for flere sagsanlæg vil medføre mere arbejde for 

revisor i forbindelse med kontrol af de afgivne påtegninger. Dette vil være en øget omkostning, som vil 

lægge et opadgående pres på revisionshonoraret og dermed være en omkostning for virksomheden. 

 

Vi mener, at der bør fokuseres mere på de manglende krav til ledelsens arbejdshandlinger og vurderinger, 

frem for revisors omtale heraf. Det vil være hensigtsmæssigt for IAASB at arbejde videre med at sikre, at 

ledelsen pålægges utvetydige krav i forbindelse med deres vurdering af Going Concern-forudsætningen samt 

identifikation af væsentlige usikkerheder. Eksempelvis kræver IAS 1 at ledelsen foretager en vurdering af, 

om Going Concern-forudsætningen til stede samt hvorvidt væsentlige usikkerheder er blevet identificeret. 

Der er dog ikke krav om, at en eksplicit erklæring fra ledelsen skal medtages i årsregnskabet til brug for 

regnskabsbrugerne. Hvilket der måske burde være.  
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10 Konklusion 
Revisor skal, i henhold til Revisorloven samt Erklæringsbekendtgørelsen, påtegne et årsregnskab ved at 

afgive en erklæring med sikkerhed. Det grundlæggende i revisors påtegning er, at udforme en konklusion 

under hensynstagen til regnskabsbrugernes normale beslutningsgrundlag. Revisors påtegning kan derudover 

indeholde forbehold eller supplerende oplysning vedrørende forhold i årsregnskabet eller andre forhold. 

 

Gennem arbejdshandlinger, som er krævet af de internationale revisionsstandarder, som er underlagte 

IAASB’s internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed, afgiver revisor sin påtegning.  

Vi kan derved tilnærmelsesvis påstå, at revisors påtegning, er forbundet med kvalitet og skaber tillid til det 

reviderede årsregnskab. 

 

For at regnskabsbrugerne skal have tillid til revisors påtegning, skal de kende revisors rolle og ansvar. 

Principal-agentteorien er sammen med ISA 200 grundlæggende med til at beskrive revisors rolle i 

forbindelse med revision og revisors påtegning af et årsregnskab. Principal-agentteorien pointerer, at der er 

et behov for en ekstern, uafhængig kontrolinstans. Af denne grund benyttes revisor til at fortage kontrol af 

årsregnskabet gennem en revision, for at afgive en påtegning om hvorvidt årsregnskabet er retvisende. 

 

En af de grundlæggende forudsætninger for at årsregnskabet er retvisende er, at det opfylder forudsætningen 

for Going Concern.244 Definitionen af Going Concern kan variere, men primært er en betegnelse for, at 

virksomheden har evnen til at forsætte driften i en overskuelig fremtid. Gennem ISA 570 sikres ledelsens 

stillingstagen til virksomhedens Going Concern-forudsætning.  

 

Revisor skal i forbindelse med sin revision af årsregnskabet vurdere de, af ledelsens beskrevne, væsentlige 

usikkerheder. Revisor skal ligeledes vurdere væsentlig usikkerheder, selvom ledelsen ikke har beskrevet dem 

i årsregnskabet. Revisor skal afgive en supplerende oplysning i påtegningen såfremt ledelsen eksplicit 

omtaler væsentlige usikkerheder i årsregnskab og denne omtale er tilstrækkelig. Såfremt beskrivelsen er 

utilstrækkelig, eller revisors er uenig i ledelsens vurdering, skal revisors afgive et forbehold eller en 

afkræftende konklusion i påtegningen. Såfremt der ud fra ledelsens vurdering ikke er væsentlige 

usikkerheder at berette om i årsregnskab, samtykker revisor dette, ved ligeledes ikke at omtale væsentlige 

usikkerheder eller manglende beskrivelse heraf i årsregnskabet. 

 

Revisors påtegning indeholder i dag en beskrivelse af både ledelsens ansvar i forbindelse med aflæggelsen af 

årsregnskabet, og revisors ansvar i forbindelse med påtegningen af årsregnskab. 

 
                                                      
244 Såfremt regnskabet er aflagt efter going concern princippet. 
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I forbindelse med revisors påtegning, kan der opstå en forventningskløft mellem revisors påtegning og 

regnskabsbrugernes forventninger hertil. Forventningskløften kan opstå når regnskabsbrugernes 

forventninger til revisors arbejde er uberettiget eller urimelige. Den kan endvidere opstå som følge af 

regnskabsbrugernes manglende forståelse for hvilke handlinger der er krævet af revisor gennem de 

internationale revisionsstandarder. Vi kan derfor se forventningskløften fra to vinkler, som ifølge Brenda 

Porter bliver beskrevet som en forventnings- og forståelseskløft.  

 

For at mindske forventningskløften og imødekomme regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere information i 

revisors påtegning, kom IAASB, på baggrund af flere undersøgelser, med konkrete forslag til dette. IAASB’s 

forslag til forbedring af revisors påtegning indeholdte i alt 13 punkter. Nærværende afhandling har haft sit 

fokus på forslagene om indførelse af et Auditor Commentary- og Going Concern afsnit i revisors påtegning. 

 

Auditor Commentary-afsnittet skal indeholde yderligere information i revisors påtegning som vil øge 

regnskabsbrugernes forståelse af det reviderede årsregnskab og selve revisionen. Dette skal endvidere 

fremhæve væsentlige elementer som sandsynligvis ville være vigtig for regnskabsbrugernes forståelse af 

årsregnskabet. Auditor Commentary vil være påkrævet for selskaber af særlig offentlig interesse. Revisor 

skal kunne afgive en skræddersyet påtegning om faktiske forhold og omstændigheder til regnskabsbrugerne. 

 

Going Concern-afsnittet har til formål, at revisor skal afgive sin vurdering af ledelsens Going Concern-

forudsætning. Revisors påtegning skal indeholde en beskrivelse af, hvorvidt der er identificeret væsentlige 

usikkerheder, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at opfylde Going Concern-

forudsætningen. Særligt skal revisors påtegning eksplicit indeholde en konklusion vedrørende 

hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af Going Concern-forudsætningen. Denne konklusion skal 

afgives uagtet at revisor er enig i at virksomheden opfylder Going Concern-forudsætningen og at der ikke er 

nogen væsentlige usikkerheder forbundet hermed. IAASB fastslår, at det foreslåede afsnit omhandler 

revisors arbejdshandlinger, som i forvejen er krævet af ISA 570. 

 

Vi har analyseret alle besvarelser fra respondenterne, som IAASB har modtaget på deres forslag om 

indførelse af Auditor Commentary- og Going Concern afsnit i revisors påtegning. 

 

Vi har ud fra vores analyse i kapitel 7 og 8 fastslået, at flertallet af respondenterne mener, at forslagene om 

indførsel af et Auditor Commentary- og Going Concern-afsnit i revisors påtegning, ikke imødekommer 

regnskabsbrugernes efterspørgsel efter mere information. 50 % af respondenterne er overvejende negative 

indstillet overfor konceptet Auditor Commentary og 47 % af respondenterne er ligeledes overvejende 

negativt indstillet overfor revisors eksplicitte vurdering af ledelsens Going Concern-forudsætning. Modsat er 
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47 % af respondenterne positivt indstillet overfor konceptet Auditor Commentary og 44 % af respondenterne 

er positivt indstillet overfor revisors eksplicitte vurdering af ledelsens Going Concern-forudsætning. De 

resterende procenter omhandler respondenter, hvor det ikke var muligt at udlede en klar holdning. 

 

Respondenternes generelle besvarelser indikerer dog, at der er et behov for mere information til 

regnskabsbrugerne. Men der er ikke enighed om hvor merinformationen skal komme fra. Vores analyse 

indikerer, at det primært er de eksterne interessenter der er positivt indstillet overfor forslagene. På baggrund 

af IAASB’s tidligere undersøgelser er det også som forventet, da de eksterne interessenter også er de 

primære regnskabsbrugere og dermed dem der efterspørger mere information i revisors påtegning. 

 

Vores analyse indikerer endvidere, at det primært er respondenter fra segmenterne foreninger og revisorer 

der er imod forslagene. Det kan vi tilnærmelsesvis forbinde med, at respondenterne fra disse segmenter, er 

bevidst om de arbejdshandlinger, der i forvejen er krævet af revisor og ledelsen. De mener dermed, at den 

efterspurgte merinformation, i forvejen er indeholdt indirekte i revisors påtegning og årsregnskabet som 

helhed. 

 

Flertallet af respondenter fra ovennævnte segmenter pointerer ligeledes, at de internationale 

revisionsstandarder, især ISA 706, i forvejen giver revisor mulighed for at afgive supplerende oplysninger til 

regnskabsbrugerne i påtegningen. Hertil er der også krav om entydig kommunikation for at formindske 

forståelses-delen af forventningskløften. Dog begrænser ISA 706 den supplerende oplysning til kun at 

henvise til, hvad ledelsen eksplicit har skrevet i årsregnskabet. 

 

Vores analyse viser endvidere, at mange respondenter også gør opmærksom på, at der kan ligge en risiko i, at 

regnskabsbrugerne opfatter revisors kommentarer i Auditor Commentary- og Going Concern-afsnittet som 

en garanti for, at virksomheden opfylder Going Concern-forudsætningen. Dette vil betyde, at 

forventningskløften vil blive øget. Endvidere fremhæver mange respondenter, at Auditor Commentary- og 

Going Concern-afsnittet kan blive tynget af, at mange oplysninger vil blive en "standardtekst”, og med tiden 

vil påtegningerne ligne hinanden. 

 

Vores analyse viser ligeledes, at flertallet af respondenterne henviser til, at ledelsens rolle er at levere 

relevante og pålidelige oplysninger til regnskabsbrugerne, og revisors rolle er at afgive en udtalelse om disse 

oplysninger. Derfor kan Auditor Commentary rykke ved dette grundlæggende princip i 

regnskabsaflæggelsen og sløre rollefordelingen mellem ledelsen og revisor og revisor kan bliver opfattet som 

kilde til original information. 
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I forbindelse hermed mener vi ud fra vores analyse, at regnskabsbrugernes efterspørgsel efter mere 

information i revisors påtegning, muligvis bunder i manglende forståelse for ledelsens og revisors ansvar og 

arbejdshandlinger som de kræves af de internationale regnskabs- og revisionsstandarderne. 

 

Vores samlede analyse indikerer dermed, at IAASB i stedet bør ændre på kravene til ledelsens oplysninger, 

beretninger og vurderinger i årsregnskabet. Især ledelsens beskrivelse af deres vurdering af Going Concern-

forudsætningen, væsentlige usikkerheder og andre forhold bør fremgå mere eksplicit i årsregnskab. Derved 

kan revisor henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på ledelsens eksplicitte beskrivelser og dermed 

undgå at blive opfattet som kilde til original information. Dog vil dette bevirke, at revisionsstandarderne vil 

blive ændret for, at revisor i påtegningen kan henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på denne 

information og/eller bekræfte de af ledelsen foretaget vurdering og oplysninger i årsregnskabet.  

 

Vi kan konkludere at der reelt er et behov for bedre information til regnskabsbrugerne i årsregnskabet. Dette 

behov skal imødekommes gennem en forbedring af både ledelsens beskrivelser i årsregnskabet og revisors 

påtegning. På baggrund af de i nærværende afhandling omtalte undersøgelser fra både IAASB og EU-

Kommissionen, kan vi konkludere at en forandring af revisors påtegning er uundgåelig. Hvordan denne 

forandring kommer til udtryk er bestemt ikke fastlagt endnu. Dette kommer også til udtryk blandt den 

gennerelle besvarelse fra revisorerne, da de anerkender at en forandring af revisors påtegning er uundgåelig. 

Revisorerne ønsker derfor at opnå størst mulig indflydelse på denne forandring, da de godt er klar over, at en 

ændring af revisors påtegning, er forbundet med store omkostninger. 

 

Om forandringen kommer til udtryk præcis som IAASB har foreslået er usikkert, men overordnet vil der ske 

en forandring, således at regnskabsbrugernes efterspørgsel efter mere information i revisors påtegning vil 

blive forsøgt imødekommet. 
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11 Perspektivering 
Som følge af den efterspørgsel regnskabsbrugere har tilkendegivet, vurderer vi, at det er meget sandsynligt at 

der bliver indført en ny form for rapportering til de eksterne regnskabsbrugere. Vi forventer kravene til den 

nye rapporteringsform kommer i form af en international revisionsstandard. 

 

IAASB har selv fremlagt en tidsplan med behandling af de modtagne respondenters besvarelser i efteråret 

2012 og foråret 2013. Herefter er det planlagt at et nærmere udkast til en ny international revisionsstandard 

vil ligge klar til godkendelse i juni 2013. Tidsplanen udløber i december 2014, hvor den endelige standard af 

IAASB forventes udgivet.   

 

Vi vurderer, at IAASB ikke vil iværksætte et ny tredje høringsdokument. I stedet forventer vi, at IAASB, på 

baggrund af de modtagne besvarelser på deres ITC, vil udarbejde et endeligt udkast til en ny international 

revisionsstandard i henhold til deres tidsplan. Ud fra denne betragtning forventer vi den nye standard 

gældende fra og med 2015. 

 

Hvorledes den forventede nye standard kommer til at påvirke de eksisterende standarder, særligt ISA 700 og 

ISA 706, bliver interessant at følge. Det må forventes at IAASB vil se på de oplagte muligheder for 

ajourføring af disse standarder.  

 

Et andet aspekt som bliver spændende af følge, i forbindelse med en eventuel indførelse af en ny standard, er 

om hvorvidt EU kommissionen kan fastholde og få IAASB til at overveje de delelementer, kommissionen 

har fremlagt. Kommissionen har fremlagt forslag om, at den nye revisor påtegning skal indeholde 

oplysninger om væsentlighed, fordeling af system- og substansrevision, vurdering af interne kontroller, 

oplistning af samtlige deltagere i et revisionsteam, begrænsninger af påtegningen til 10.000 anslag m.fl. Som 

det ser ud nu er kommissionens forslag tilsidesat for IAASB’s egne forslag. 

 

Forslaget om ændring af revisors påtegning omfatter i skrivende stund kun selskaber af særlig offentlig 

interesse. IAASB afviser ikke, at der på sigt også vil ske en ændring af kravene til revisors påtegning for små 

og mellemstore selskaber. Hvorledes disse bliver påvirket af, de i nærværende afhandling omtalte 

ændringsforslag, kan kun tiden vise.    
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12 Anvendte forkortelser 
BEK  Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 
 
FSR  Danske Revisorer 
 
IAASB  The International Auditing and Assurance Standards Board 
 
IAS  International Accounting Standard 
 
IBGR  Den internationale begrebsramme 
 
IFRS  International Financial Reporting Standards 
 
ISA  Internationale revisionsstandarder - International Standard on Auditing 
 
ITC  Invitaion To Comment: Improving the Auditor’s Report 
 
PIE  Virksomheder af særlig offentlig interesse 
 
REVU  Revisionsteknisk Udvalg 
 
RL  Revisorloven 
 
RS  Revisions Standarder 
 
SEL  Selskabsloven 
 
TCWG  Those charged with governance 
 
ÅRL  Årsregnskabsloven 
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”Retningslinier for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer)”  

Revisionshåndbogen 

2010 

 

”Revisorloven med kommentarer” 

Peter Krogslund Jensen m.fl.  

Thomson Reuters 

4. bogudgave 2009 

 

 

Elektroniske medier: 

http://www.ifac.org/auditing-assurance 

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/ 

http://www.fsr.dk/ 

http://revisor.karnovgroup.dk/ 

http://ec.europa.eu/green-papers/index_da.htm 

http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report 
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Love: 

Årsregnskabsloven ÅRL 

Selskabsloven  SEL 

Revisorloven  RL 

 

Standarder: 

International Standards on Auditing 

International Accounting Standards 

 

 

Bekendtgørelser og vejledninger: 

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder af 17.06.08 

 

Bekendtgørelse 2013-04-17 nr. 385 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 
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1.1 Bilag 1: Eksempler på typiske regnskabsbrugere 

 

Revisor må forvente en bred vifte af bruger af et årsregnskab med generelle formål. Nedenfor har vi oplistet 

eksempler på typiske regnskabsbrugere. Bemærk at listen ikke er udtømmende. 

 

- Virksomhedsdeltagere 

- Ansatte 

- Investorer 

- Analytiker 

- Kunder 

- Leverandører 

- Långivere 

- Pressen 

- Tilskudsgivende organisationer 

- Myndigheder 

- Andre revisorer 

 

Listen er af egen tilvirkning på baggrund af Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers 

erklæringer 4.1 / § 1 stk. 2. 
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1.2 Bilag 2: Forskel mellem erklæring med høj grad af sikkerhed  

og erklæring med begrænset sikkerhed 
Nedenfor vises forskellen mellem en erklæring med høj grad af sikkerhed og en erklæring med begrænset 

sikkerhed, som det er beskrevet i vejledningen til den internationale begrebsramme. 

Erklæringer med høj grad af sikkerhed. 
Revisors mål Bevisindsamling Erklæringen 
Opgaverisikoen reduceres til et 
acceptabelt lavt niveau efter 
omstændighederne ved opgaven 
som grundlag for afgivelsen af en 
positivt udtrykt konklusion. 

Tilstrækkeligt og egnet bevis opnås som led i 
en systematisk opgaveproces, der indbefatter: 
- Opnå forståelse af omstændighederne ved 

opgaven 
- Vurdering af risici 
- Reaktion på vurderede risici 
- Udførelsen af yderligere 

arbejdshandlinger omfattende en 
kombination af undersøgelse, 
observation, bekræftelse, genberegning, 
gentagelse, analytiske handlinger og 
forespørgsler. Sådanne yderligere 
arbejdshandlinger indbefatter 
substanshandlinger, herunder opnåelse af 
bekræftende information fra kilder 
uafhængige af den ansvarlige part, når 
dette er relevant, samt, afhængigt af arten 
af erklæringsemnet, tests af, om 
kontroller virker effektivt 

- Vurdering af opnået bevis. 

Redegørelse for 
omstændigheder ved 
opgaven og afgivelsen 
af en positivt udtrykt 
konklusion. 

Opgaver med begrænset sikkerhed 
Opgaverisikoen reduceres til et 
niveau, som efter 
omstændighederne ved opgaven er 
acceptabelt som grundlag for 
afgivelsen af en negativt udtrykt 
konklusion, men hvor denne risiko 
er højere end i en opgave med høj 
grad af sikkerhed. 

Tilstrækkeligt og egnet bevis opnås som led i 
en systematisk opgaveproces, som indbefatter 
opnåelsen af en forståelse af erklæringsemnet 
og andre omstændigheder ved opgaven, men 
hvor arbejdshandlingerne ud fra en moden 
overvejelse er begrænset i forhold til en 
opgave med høj grad af sikkerhed. 

Redegørelse for 
omstændigheder ved 
opgaven og afgivelsen 
af en negativt udtrykt 
konklusion 

Figur 1: Forskel mellem erklæring med høj grad af sikkerhed og en erklæring med begrænset sikkerhed, fra 
bilag 1 i vejledning til den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed tilpasset dansk 

lovgivning. 
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1.3 Bilag 3: Uddybende beslutningsvej 

 
Figur 2:Udbydende beslutningsvej, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab standard. 
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1.4 Bilag 4: Mautz & Sharaf’s postulater 
 

De 8 postulater Mautz & Sharaf mener grundlæggende er:1 

 

1. Finansielle erklæringer og finansielle data er verificerbare 

 

2. Der er ikke nødvendigvis interessekonflikt mellem revisor og ledelsen af virksomheden under 

revision 

 

3. De finansielle erklæringer og andre informationer forelagt til verifikation er fri for 

konkurrenceforvridende aftaler og andre usædvanlige uregelmæssigheder 

 

4. Eksistensen af et tilfredsstillende system af intern kontrol eliminerer sandsynligheden for 

uregelmæssigheder 

 

5. Ensartet anvendelse af alment accepteret principper for regnskabsudarbejdelse resulterer i en korrekt 

præsentation af den finansielle stilling samt af resultat af aktiviteterne 

 

6. I fraværet af klart bevis for det modsatte, vil det, som var gældende tidligere for virksomheden, 

under gennemgang også være gældende for virksomheden i fremtiden 

 

7. Ved gennemgang af finansielle data med det formål at udtrykke en uafhængig mening herom, 

optræder revisor udelukkende i sin egenskab af revisor 

 

8. Den professionelle status som uafhængig revisor påtvinger tilsvarende professionelle forpligtelser 
 

  

                                                      
1 Mautz, R.K. og Sharaf, Hussein A. (1993)  
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1.5 Bilag 5: David Flint’s postulater 
 

De 7 postulater som David Flint mener er grundlæggende: 2 

 

1. Betingelsen for revision er en situation med økonomisk ansvarlighed, hvor parterne har behov for 

pålidelig og troværdi information 

 

2. Økonomisk ansvarlighed forudsætter revision, fordi genstanden for der økonomiske ansvar er fjern, 

kompleks og væsentlig 

 

3. Revision har en uafhængig status, der giver frihed til at undersøge og rapportere uden begrænsninger 

 

4. Informationer om genstanden for revision kan verificeres med beviser 

 

5. Regnskabsstandarder o.l. fastsættes for den, som er ansvarlig, så adfærden kan sammenholdes med 

en norm. Sammenligningsprocessen kræver særlige og faglige kompetencer 

 

6. Resultatet af revisionen skal klart kommunikeres, hvilket forudsætter finansielle data, der rapporteres 

klart og troværdigt 

 

7. Revisionen skaber økonomiske og sociale fordele 

 

 

                                                      
2 David Flint ”The Philosophy and principles of auditing” 
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1.6 Bilag 6: Samlede respondenter 

1. Robert Mendick (USA) 
2. Westworth Kemp Consultants (Australien) 
3. Mansour Shams Ahmadi - Shahedan Audit 
Firm (Iran (Islamic Republic of)) 
4. John Kelly (USA) 
5. CSA Chief Accountants Committee 
(Canada) 
6. U.S. Chamber of Commerce (USA) 
7. CalCPA (USA) 
8. The Malaysian Institute of Certified Public 
Accountants (MICPA) (Malaysia) 
9. BP p.l.c. (England) 
10. CGA-Canada (Canada) 
11. Jeff Mahoney (USA) 
12. Adeel Saleem (Pakistan) 
13. ICGN Accounting & Auditing Practices 
Committee (England) 
14. Auditor General New Zealand (New 
Zealand) 
15. International Association of Insurance 
Supervisors (Schweiz) 
16. New York State Society of Certified 
Public Accountants (USA) 
17. Professor Robyn Moroney (Australien) 
18. Richard Overweg (Holland) 
19. Standard Life Investments (England) 
20. Botswana Institute of Chartered 
Accountants (Botswana) 
21. Crowe Horwath Australien & New 
Zealand (Australien) 
22. Financial Reporting Council (Hong Kong 
(Special Administrative Region of Kina)) 
23. SRA (samenwerkende 
registeraccountants) (Holland) 
24. Sovann Giang (Singapore) 
25. Standards Committee of the Auditing 
Section of the American Accounting 
Association (USA) 
26. Treuhand-Kammer (Schweiz) 
27. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants (Canada) 
28. The Securities Analysts Association of 
Japan (Japan) 
29. Auditing and Assurance Standards Board 
The Institute of Chartered Accountants of 
Indien (Indien) 
 

 
30. CBI (England) 
31. Canadian Natural Resources Limited 
(Canada) 
32. Chris Barnard (Tyskland) 
33. Collins Barrow (Canada) 
34. Consiglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(Italien) 
35. Eumedion (Holland) 
36. Gaviller & Company LLP (Canada) 
37. Government Accountability Office (USA) 
38. IFAC SMP Committee (USA) 
39. Institute of Certified Public Accountants 
of Singapore (ICPAS) (Singapore) 
40. MNP LLP (Canada) 
41. Mexican Institute of Public Accountants 
(Mexico) 
42. Office of the Auditor General Of 
Manitoba, Canada (Canada) 
43. Office of the Auditor General of Canada 
(Canada) 
44. Standard & Poor's Ratings Services 
(USA) 
45. Taylor Leibow LLP (Canada) 
46. WBLI Chartered Accountants (Canada) 
47. Auditor General Alberta (Canada) 
48. Khurshed Pastakia , FCA (Indien) 
49. CPA Australien (Australien) 
50. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (USA) 
51. Grant Thornton International Ltd 
(England) 
52. Jacob Ploag - NZICA member (New 
Zealand) 
53. Natinoal Federation of CPA Associations 
of the R.O.C. (Taiwan) 
54. National Audit Office (Kina) 
55. Ricardo Julio Rodil - Partner at Baker 
Tilly Brasil (Brasilien) 
56. ACCA (England) 
57. ASSIREVI - Association of Italian audit 
firms (Italien) 
58. American Institute of Certified Public 
Accountants (USA) 
59. Auditing Masters class of the University 
of the Witwatersrand (Syd Afrika) 
60. Australienn Institute of Company 
Directors (Australien) 
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61. BDO (England) 
62. Baker Tilly UK Audit LLP (England) 
63. BlackRock, Inc. (USA) 
64. Canadian Auditing and Assurance 
Standards Board (Canada) 
65. Center for Audit Quality (USA) 
66. Chartered Institute of Management 
Accountants (England) 
67. Kina Securities Regulatory Commission 
(Kina) 
68. Crowe Clark Whitehill LLP (England) 
69. Crowe Horwath International (USA) 
70. Denise Juvenal and Manuel Rejon 
(Brasilien) 
71. Dubai Financial Services Authority 
(Forenede Arabiske Emirater) 
72. European Federation of Accountants and 
Auditors for SMEs (International) 
73. FSR-danske revisorer (Danmark) 
74. Group of credit solution providers 
(Sverige) 
75. Hermes Equity Ownership Services 
(USA) 
76. Hunter College - advanced auditing class 
at the graduate school (USA) 
77. ICAEW (England) 
78. ICAS (England) 
79. IRE-IBR (Belgien) 
80. Institut der Wirtschaftspruefer in 
Deutschland e.V. (IDW) (Tyskland) 
81. Institute Of Certified Public Accountants 
Of Kenya (Kenya) 
82. Institute of Certified Public Accountants 
of Uganda (Uganda) 
83. Institute of Chartered Accountants 'of 
Nigeria (Nigeria) 
84. Institute of Chartered Accountants Sri 
Lanka (Sri Lanka) 
85. Ishwar Chandra (Indien) 
86. Johannesburg Stock Exchange (Syd 
Afrika) 
87. Joseph V. Carcello (USA) 
88. KPMG IFRG Limited (England) 
89. Kammer der Wirtschaftstreuhander 
(Østrig) 
90. Kreston International (England) 
91. MEDEF (Frankrig) 

92. Malta Institute of Accountants (MIA) 
(Malta) 
93. National Association of Pension Funds 
(England) 
94. PKF (UK) LLP (England) 
95. PKF International Limited (England) 
96. Public Interest Oversight Body of 
Accounting Profession (Romanien) 
97. Paul Gillis - Peking University (Kina) 
98. Pitcher Partners (Australien) 
99. Ramacfandran Magadevan (Indien) 
100. RSM (England) 
101. Rigsrevisionen (Danmark) 
102. Swedish National Audit Office (Sverige) 
103. The Hundred Group of Finance Directors 
(England) 
104. The Institute of Internal Auditors (USA) 
105. The Japanese Institute of Certified Public 
Accountants (Japan) 
106. The World Bank (USA) 
107. Université Laval, University of 
Melbourne, Washburn University, University 
of California, Riverside (Canada) 
108. Vera F. Massarygina (Rusland) 
109. Vérificateur général du Québec (Canada) 
110. Zambia Institute of Chartered 
Accountants (Zambia) 
111. Audit Oversight Board (Malaysia) 
112. FAR (Sverige) 
113. Federation of Accounting Professions of 
Thailand (Thailand) 
114. Felicitas T Irungu (England) 
115. Hawkamah (Forenede Arabiske 
Emiraters) 
116. Wirtschaftspryuferkammer (Tyskland) 
117. Argentine Federation of Professionals 
Councils of Economic Sciences (Argentina) 
118. Association of British Insurers (England) 
119. Chartered Accountants Irland (Irland) 
120. Fédération des Experts comptables 
Européens (Belgien) 
121. Group of 100 (Australien) 
122. Instituto Oe ontabilidad Y auditoria De 
Cuentas (Spanien) 
123. Insurance Europe (Belgien) 
124. Sizwe Ntsaluba Gobodo (Syd Afrika) 
125. Ernst & Young Global Limited 
(England) 
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126. Financial Reporting Policy Committee of 
the Confederation of Holland Industry and 
Employers (Holland) 
127. Investment Management Association 
(England) 
128. Mazars (Frankrig) 
129. PricewaterhouseCoopers International 
Limited (England) 
130. Australienn Auditing and Assurance 
Standards Board (AUASB) (Australien) 
131. Australienn Financial Reporting Council 
(Australien) 
132. Basel Committee on Banking 
Supervision (Schweiz) 
133. Hong Kong Institute of Certified Public 
Accountants (Hong Kong) 
134. ICAP (Pakistan) 
135. King Committee (Syd Afrika) 
136. Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants (Holland) 
137. New Zealand Auditing and Assurance 
Standards Board (New Zealand) 
138. Quoted Companies Alliance (England) 
139. Australasian Council of Auditors-
General (Australien) 
140. Asian Corporate Governance 
Association (Hong Kong) 
141. Canadian Public Accountability Board 
(Canada) 
142. DnR - The Norwegian Institute of Public 
Accountants (Norge) 
143. European Banking Authority (England) 
144. Institute of Chartered Accountants in 
Australien (Australien) 
145. Instituto Brasileiro de Governanca 
Corporativa (Brasilien) 
146. Malaysian Institute of Accountants 
(Malaysia) 
147. Professors Karim Jamal and Shyam 
Sunder (Canada) 
148. Chinese Institute of Certified Public 
Accountants (Kina) 
149. Province of BC (Canada) 
150. IFAC's Professional Accountants in 
Business (PAIB) Committee (USA) 
151. The Organisation for Economic Co-
operation and Development (Frankrig) 
152. CIPFA (England) 

153. Compagnie Nationale des 
Commisssaires aux Comptes and the Conseil 
Superieur de l'Ordre des Experts-Comptables 
(Frankrig) 
154. Guylaine Saucier (Canada) 
155. 15 independent European audit 
regulators and/or oversight bodies (Holland) 
156. Financial Reporting Council (England) 
157. Independent Regulatory Board for 
Auditors (Syd Afrika) 
158. Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 
(Portugal) 
159. International Organization of Securities 
Commissions (USA) 
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1.7 Bilag 6A: Endelig liste over 

respondenter 
 

Nr. Navn Land 

1 ACCA England 

2 Swedish National Audit Office Sverige 

3 The American Institute of 

Certified Public Accountants 

USA 

4 Australian Government 

Financial reporting Council 

Australien 

5 Australian Government Auditing 

and assurance standards Board 

Australien 

6 Botswana institute of chartered 

Accountants BICA 

Botswana 

7 Small and medium practices 

committe  

USA 

8 Association of Italian audit firms 

ASSIREVI 

Italien 

9 Institute of certified public 

accountants of Singapore 

Singapore 

10 Chartered Accountants Ireland Irland 

11 Institute of certified public 

accountants of Kenya 

Kenya 

12 Institut der Wirtschaftspruefer in 

Deutschland e.V. IDW 

Tyskland 

13 Auditing section - American 

Accounting Association 

USA 

14 The Japanese institute of 

certified public Accountants 

Japan 

15 Interim Auditor General of 

Quebec 

Canada 

16 CGA-Canada Canada 

17 Office of the Auditor General of 

Alberta 

Canada 

18 California Society of certified USA 

public Accountants 

19 NYSSCPA USA 

20 Argentine Federation of 

Professionals Councils of 

Economic Sciences 

Argentina 

21 The Canadian institute of 

chartered accountats 

Canada 

22 European Federation of 

Accountants and Auditors for 

SMEs 

Europa 

23 CPA - Uganda Uganda 

24 Malta Institute of Accountants 

MIA 

Malta 

25 Federation of accounting 

professions 

Thailand 

26 The Institute of Internal Auditors USA 

27 FSR-danske revisorer Danmark 

28 PUBLIC INTEREST 

OVERSIGHT BODY OF 

ACCOUNTING PROFESSION 

Romanien 

29 TREUHAND-KAMMER schweiz 

30 Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili 

Italien 

31 Canadian Auditing and 

Assurance Standards Board 

Canada 

32 FAR Sverige Sverige 

33 Auditor General New Zealand New 

Zealand 

34 China Securities Regularory 

Commission 

Kina 

35 Office of the Auditor General of 

Canada 

Canada 

36 Zambia institute of chartered 

accountants 

Zambia 
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37 The Institute of chartered 

accountants in england and 

wales 

England 

38 The Malaysian Institute of 

certified public accountants 

Malaysia 

39 The Institute of chartered 

accountants of pakistan 

Canada 

40 Dubai financial services 

authority 

Dubai 

41 Group of credit solution 

providers 

Sverige 

42 Center for audit Quality USA 

43 Office of the Auditor General Of 

Manitoba, Canada 

Canada 

44 PKF England 

45 Government Accountability 

Office (United States) 

USA 

46 Financial repoting Council Hong 

Kong 

47 International Association of 

Insurance Supervisors 

(Switzerland) 

schweiz 

48 CPA  Australien 

49 The Group of 100 Australien 

50 CSA Chief Accountants 

Committee 

Canada 

51 Eumedion Holland 

52 CBI The voice of business England 

53 Candian Natural Resources 

Limited , oil and gas 

Canada 

54 Australian institute of company 

directors 

Australien 

55 Basel Committee on Banking 

Supervision 

Schweiz 

56 Center for capital markets USA 

Competitiveness 

57 BlackRock USA 

58 Association of British Insurers England 

59 Westworth Kemp Consultants Australien 

60 The World Bank USA 

61 The Securities analysts 

association of Japan 

Japan 

62 National Association of Pension 

Funds 

England 

63 The Hundred Group of finance 

directors 

England 

64 MEDEF Frankrig 

65 Johannesburg Stock Exchange Sydafrika 

66 ICGN Accounting & Auditing 

Practices Committee 

England 

67 BP England 

76 Institute of chartered accountants 

of Scotland  

Skotland 

77 Crowe Horwath USA 

78 Pitcher Partners Australien 

79 BDO USA 

80 Baker Tilly England 

81 Taylor Leibow USA 

82 MNP USA 

83 PWC England 

84 Crowe Clark Whitehill LLP England 

85 Collins Barrow Canada 

86 Kreston International England 

87 Fédération des Experts 

comptables Européens 

Belgien 
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88 RSM England 

89 Grant Thornton International Ltd England 

90 Crowe Horwath International Australien 

91 Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited 

USA 

92 Ernst & Young Global Limited England 

93 Standard Life Investments England 

94 Auditing and Assurance 

Standards Board The Institute of 

Chartered Accountants of India 

(India) 

Indien 

95 Standard & Poor's rating 

services 

USA 

97 Hermes Equity Ownership 

Services (United States) 

USA 

98 IRE-IBR (Belgium) Belgien 

99 Institute of Chartered 

Accountants 'of Nigeria 

(Nigeria) 

Nigeria 

100 KPMG England 

101 Kammer der 

Wirtschaftstreuhander 

Østrig 

102 PKF (UK) LLP England 

103 Rigsrevisionen Danmark 

104 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 

105 122. INSTITUTO OE 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DE CUENTAS 

(Spain) 

Spanien 

106 Investment management 

association 

England 

107 Mazars Frankrig 

108 Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants 

Holland 

109 New Zealand Auditing and 

Assurance Standards Board 

New 

Zealand 

110 Quoted Companies Alliance England 

111 Australasian Council of 

Auditors-General 

Australien 

112 Canadian Public Accountability 

Board 

Canada 

113 DnR - The Norwegian Institute 

of Public Accountants 

Norge 

114 European Banking Authority England 

115 Institute of Chartered 

Accountants in Australia 

Australien 

116 Malaysian Institute of 

Accountants 

Malaysia 

117 Province of BC (Canada) Canada 

118 CIPFA public finance and 

accountancy 

England 

119 Compagnie Nationale des 

Commisssaires aux Comptes 

Frankrig 

120 15 independent European audit 

regulators and/or oversight 

bodies 

Holland 

Nr. 68-75 samt nr, 96 blev taget ud af analysen efter 

nummeringen, hvorfor den endelige liste endte på 111 

besvarelser. 

  



 
Bilag 

 

  Side 13 af 33  

1.8 Bilag 7: Databehandling – spørgsmål 3 
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Figur 3:Databehandling – spørgsmål 3, egen tilvirkning 
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1.9 Bilag 8: Databehandling – spørgsmål 4 
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Figur 4:Databehandling – spørgsmål 4, egen tilvirkning 
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1.10 Bilag 9: Databehandling – spørgsmål 5 
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Figur 5:Databehandling – spørgsmål 5, egen tilvirkning 
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1.11 Bilag 10: Databehandling – spørgsmål 6 

 



 
Bilag 

 

  Side 24 af 33  

 
Figur 6: Databehandling – spørgsmål 6, egen tilvirkning 
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1.12 Bilag 11: Databehandling – spørgsmål 7 
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Figur 7:Databehandling – spørgsmål 7, egen tilvirkning. 
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1.13 Bilag 12: Databehandling – spørgsmål 8 
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Figur 8:Databehandling – spørgsmål 8, egen tilvirkning. 
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1.14 Bilag 13: Databehandling – spørgsmål 9 
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Figur 9:Databehandling – spørgsmål 9, egen tilvirkning. 
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1.15 Bilag 14: Normalside beregning 

Antal tegn jf. word-beregner 258.978 
- litteraturliste -9.571 
- Antal tegn i tekstbokse -6.477 
+ Figurer 26.845 
I alt antal tegn 269.775 
Antal normal sider 118,58 

 


