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Executive Summary  
This thesis focuses on the auditor’s use of experts and takes its starting point based on the claim 

that auditors move away from their area of expertise, when they are evaluating an expert’s work. 

This thesis also builds on the trend that the usage of experts has been rising and tries to identify 

the challenges faced by the auditors using experts and how these challenges can be solved. 

 
The paradigm shift which resulted in the usage of more fair value valuations have also made the 

use of experts more frequent and therefore made it more difficult for the auditors to conduct 

their audit without consulting an expert. The data used in this thesis have been gathered through 

interviews with auditors from the largest audit firms in the world. These interviews along with the 

international standards on auditing are the primary data source to the conducted analysis.  

 
The analysis of this thesis focuses on auditors and their use of experts. The analysis was conducted 

to get a better understanding of the audit process and how auditors worked with experts in real 

life situations. The analysis conducted highlights that using experts in audits are not only 

centralized around valuation, but they are also used in IT-audits, in CSR-reports and in connection 

with complex tax or vat problems. The use of experts and the process therein is based a lot around 

the auditor’s professional skepticism and the auditors understanding of his limits in knowledge 

and competencies. The main point of the process of involving an expert should be made on the 

basis of the audit process and the identified risks. If the risks identified have a large impact on the 

audit, then the expert should be involved quite early or else the expert should be involved when 

needed. 

 
The challenges found through the analysis are that the auditors move out of their own expertise 

area, when they are evaluating an expert’s work. The auditors are losing their supremacy in the 

audit process, because if the tendencies of using more experts. The last challenge observed is the 

auditor’s lack of knowledge within IT and the expanding technological advancements.  

 
The thesis also puts forward solutions to some of the challenges faced by auditors, when working 

with experts. The usage of certification of the auditors to make sure their knowledge is up-to-date, 

to use more IT and technology in the audits and to make the MSc in audit more contemporary. 
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1. Indledende afsnit  

1.1 Indledning  

Denne kandidatafhandling har til formål at undersøge revisorers anvendelse af eksperter under 

revisionsopgaver. At udføre en revision kan, i flere tilfælde kræve anvendelse af yderligere 

ekspertise, end den som revisor selv er i besiddelse af. Dette betyder at revisor specifikt inddrager 

eksperter1 når vedkommendes egen viden, erfaringer eller kompetencer ikke kan danne grundlag 

for at udarbejde et tilstrækkeligt revisionsbevis.  

 

Spørgsmål som vedrører hvornår der skal inddrages eksperter, hvorfor der skal inddrages 

eksperter og hvilke typer af eksperter der skal anvendes i revisionen, vil være en række af de 

spørgsmål som denne afhandling vil forsøge at give nogle svar på. Afhandlingens besvarelse og 

argumentation vil især fremkomme på baggrund af et undersøgelsesdesign, som bygger på en 

kvalitativ analyse af interviewpersoner, som har praktisk erfaring med revision samt anvendelse af 

eksperter inden for revisionsopgaver.  

 

Det er ikke en eksakt videnskab at anvende eksperter i en revision, da der ikke er udført klart 

formulerede regler og metoder inden for området. Der eksisterer ISA 620 ”Anvendelse af en 

revisorudpeget eksperts arbejde”, og denne er da også med til at opstille de overordnede ydre 

rammer for anvendelsen af eksperter. Disse rammer efterlader et udefineret spillerum for 

revisorerne at bevæge sig inden for, og betyder dermed at selve revisionsplanlægningen og selve 

udførelsen af revisionen for den samme virksomhed, kan være forskellig alt afhængig af den 

enkelte revisors egen professionelle skepsis og erhvervsmæssige erfaring inden for de forskellige 

revisionsområder der måtte være for den type virksomhed.  

 

Denne afhandlings aktualitet har efter forfatternes vurdering sit afsæt i den praktiske 

undersøgelse af eksperters anvendelse. Én ting er ISA 620´s guidens på området, men én anden 

ting er hvordan disse guidens tolkes og anvendes i praksis af revisorerne. Som beskrevet i afsnittet 

                                                        
1 Ordene ”eksperter” og ”specialister” bruges som synonymer i afhandlingens interview, og når der står skrevet 
ekspert, så er der tale om både interne og eksterne eksperter medmindre der eksplicit står, hvilken slags ekspert der 
bliver talt om. 
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ovenfor i denne indledning, så kan der være en form for inkonsistens i selve revisionsprocessen 

når det kommer til anvendelsen af eksperter, hvorfor at en undersøgelse heraf kan have både 

akademisk og praktisk relevans, i forhold til at vurdere om denne inkonsistens er hensigtsmæssig. 

Yderligere i forhold til afhandlingens aktualitet, så mener forfatterne at have fundet et vidensgap i 

emnet omhandlende revisors anvendelse af eksperter i revisionen. Det er forfatternes 

overbevisning at der ikke findes tidligere afhandlinger som behandler emnet særskilt, ligesom at 

der inden for videnskabelige undersøgelser og artikler også kun findes sparsomme kilder som 

behandler emnet. Flere videnskabelige artikler omhandler emnet indirekte, ved f.eks. at have 

dagsværdimålinger som det primære fokus i litteraturen, og så derigennem komme ind på emnet 

via inddragelse af værdiansættelseseksperters rolle i den konkrete kontekst. 

 

1.2 Problemfelt 

I forbindelse med forfatternes indledende research på området for eksperters anvendelse i 

revisionen, er det konstateret at tendensen til at anvende eksperter har været stigende gennem 

den seneste årrække, og at denne tendens vil fortsætte (interview – Bjarne, 27:23). Tendensen 

skyldes både ændringer i ikke-finansiel og finansiel rapportering i virksomhedernes årsrapporter. 

Af ikke-finansielle rapporteringsændringer kan nævnes miljøregnskaber, videnregnskaber og CSR-

regnskaber som kan kræve inddragelse af eksperter. Af finansielle rapporteringsændringer kan 

nævnes at der i Danmark før i tiden har været en tendens til at anvende kostprismodellen, og 

dermed de historiske kostpriser frem for dagsværdimodellen med dertil hørende 

dagsværdimålinger. Dog har denne tilgang ændret sig efter at det formueorienterede 

regnskabsparadigme blev indført i årsregnskabsloven af 2001 for både børsnoterede og ikke-

børsnoterede selskaber (Elling, 2014, s. 43-44). Ændringen betyder at værdiansættelseseksperter i 

langt højere grad anvendes til at hjælpe revisor med dagsværdimålinger.  

 

Af andre eksterne begivenheder der er fundet sted, kan især udviklingen af IT og digitalisering 

nævnes som et område hvor at anvendelsen af eksperter også er steget. Alle virksomheder er i 

dag på den ene eller den anden måde afhængig af IT, og dette betyder inddragelse af IT-eksperter. 

Ligeledes tyder alt på at denne IT tendens vil fortsætte med at dominere i fremtiden.  
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En anden udefra kommende begivenhed der er fundet sted er skærpede krav i forbindelse med 

tilsyn og en stringent fortolkning af standarder inden for revisionsbranchen. Således beskriver 

Bjarne fra Deloitte situationen, og han beskriver også hvordan Deloitte vurderer at denne tendens 

vil være stigende både i forhold til revisionsdokumentation samt flere tilsyn som i sidste ende vil 

resultere i en større anvendelse af eksperter for at kunne leve op til både kravene og 

dokumentationspligten (interview – Bjarne, 27:25–29:45). 

 

Den stigende tendens til f.eks. dagsværdimålinger udfordrer revisors evne til at udarbejde 

regnskaber uden hjælp fra andre faggruppers kompetencer. At skulle forholde sig til 

pålideligheden af andres arbejde bliver pludseligt et centralt led i revisionsarbejdet, og 

spørgsmålet er, om revisor har den fornødne kundskab og viden til at kunne forstå og sætte sig ind 

i meget komplicerede vurderinger, værdiansættelser, områder, og lignende situationer hvor 

revisor ikke selv er en ekspert. Arbejdsopgaverne og rollen som revisor skifter altså karakter, da 

komplicerede dagsværdimålinger kræver at der tages stilling til, om eksterne eksperters arbejde 

kan anvendes til at bidrage til det samlede resultat af revisionen. Det betyder at der i visse 

situationer og inden for visse områder som revisor ikke har særligt kendskab til, skal analyseres og 

diskuteres uoverensstemmelser over skøn og forudsætninger, som er udarbejdet af disse højt 

specialiserede eksperter. Analysen og diskussionen af de uoverensstemmelser der måtte være er 

af meget vigtig karakter, da det trods alt er revisor der står tilbage med ansvaret når der er afgivet 

en erklæring på regnskabet. Ansvaret for denne erklæring er helt uden betydning af hvor mange 

eksperter der måtte være anvendt i det foregående revisionsarbejde. Der skal med andre ord 

sikres at kvaliteten, relevansen og ikke mindst pålideligheden af ekspertens arbejde er i top, for på 

den måde at sikre revisors egen integritet og omdømme efterfølgende.  

 

Skellet mellem revisors eget fagområde og andre fagområder gør altså, at der eksisterer en 

konflikt mellem inddragelsen af eksperter og revisors evner. Påstanden som denne afhandling især 

tager afsæt ud fra er, at revisor ved at skulle forholde sig til eksperters arbejde, derved afviger fra 

sit eget ekspertiseområde og samtidige mister kontrol over revisionen. Denne påstand støttes af 

en lignende Canadisk undersøgelse, som konkluderer at flere revisorer ikke er i stand til at 
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udfordre værdiansættelseseksperters arbejde i forbindelse med revisionen  (Smith-Lacroix, 

Durocher, & Gendron, 2011, s. 37).  

 

1.3 Problemformulering  

Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt, og med afsæt i hypotesen omhandlende den 

iboende konflikt der omhandler skellet mellem revisors eget ekspertiseområde og andre 

fagområder, så lyder afhandlingens problemformulering som følgende: 

 

Hvilke udfordringer medfører den stigende tendens til anvendelse af eksperters arbejde i 

revisionen, og hvordan kan tiltag afhjælpe revisor med disse udfordringer? 

 

1.3.1 Undersøgelsesspørgsmål   

Disse undersøgelsesspørgsmål vil yderligere blive besvaret igennem afhandlingen for at være med 

til at underbygge besvarelsen af problemformuleringen og dermed skabe en bedre og mere 

fuldkommen konklusion.  

 

1. Hvilke typiske eksperttyper anvendes i revisionen? 

2. Hvornår og hvordan skal revisor anvende eksperters arbejde i revisionen?  

3. Hvilke udfordringer er forbundet med eksperters anvendelse? 

4. Hvordan forholder revisor sig til uenigheder med anvendt ekspert?  
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1.4 Metode 

Dette afsnit vil belyse specialets metodiske overvejelser. De metodiske overvejelser vil blive 

behandlet med fokus på den samfundsvidenskabelige metode, samt have fokus på de 

videnskabelige teoretiske overvejelser, der også er blevet foretaget under udarbejdelsen af dette 

speciale. 

 

1.4.1 Videnskabsteori 

Hvad videnskab er, hvordan den udvikler sig, og hvordan den spiller sammen med praksis og 

samfundsudvikling er det, som læren om videnskabsteori omhandler. Herudover beskæftiger 

videnskabsteori sig også med opfattelse af data og viden, og hvordan denne opfattelse påvirker 

vores erkendelse af tingenes eksistens (Andersen, 2013, s. 16). Denne opfattelse er forskellig fra 

individ til individ og derfor taler man om paradigmer, som er en virkelighedsopfattelse, der afgør 

hvilket videnskabsteoretisk ståsted man er på. Guba definerer et paradigme som: ”a basic set of 

beliefs that guides action, whether of the everyday garden variety or action taken in connection 

with a disciplined inquiry” (Guba, 1990, s. 17), hvilket mere eller mindre understreger, de 

ovenstående forhold, omkring at et paradigme styrer vores handlinger, både i hverdagen og ved 

videnskabelige undersøgelser. Inden for et paradigme bliver tre grundlæggende spørgsmål 

besvaret og besvarelsen af disse spørgsmål skaber de basale værdier, som Guba fremhæver 

(Darmer & Nygaard, 2005, s. 24).  

 

I denne afhandling tager forfatternes videnskabsteoretiske ståsted afsæt i det neo-positivistiske 

paradigme2, som er et af de fire generelle paradigmer, som Guba beskriver. Det neo-positivistiske 

paradigme er en modificeret version af paradigmet Positivisme, og derfor ligner det meget dette 

paradigme, men modificerer den opfattelse, som positivisterne havde (Guba, 1990, s. 20). 

 

Ontologi er det første grundelement i et paradigme og dette element besvarer hvad der er 

virkelighed? (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24). Neo-positivismens ontologiske opfattelse er 

begrænset realistisk, hvor man erkender, at der findes en virkelighed, men man begrænser sig til, 

                                                        
2 Også kendt som kritisk realisme og post-positivisme 
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at man ikke er i stand til at finde frem til den fulde sandhed (Darmer & Nygaard, 2005, s. 26).  I 

sammenhæng med denne afhandling, er forfatterne også begrænset realistiske med deres syn på 

den fulde sandhed, da det erkendes, at der kommes frem til en virkelighed, men at det ikke er den 

fulde sandhed. Denne afhandling fokuserer på brugen af eksperter ud fra revisors synsvinkel og 

dermed kommes der frem til én sandhed indenfor det område af brugen af eksperter, mens andre 

aspekter af brugen af eksperter ville have givet en anden sandhed. 

 

Epistemologi er det andet grundelement i et paradigme og dette element besvarer hvordan 

virkeligheden erkendes af undersøgelsen? (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24). Neo-positivismens 

epistemologiske opfattelse er modificeret objektiv, hvor man forsøger at være så objektivt som 

muligt i undersøgelsen for at kunne komme så tæt på at kunne afdække virkeligheden. Neo-

positivisterne fremhæver, at mennesker aldrig kan være helt objektive, da mennesker ikke altid er 

rationelle og neutrale og dermed ikke kan finde frem til den fulde sandhed, da de bliver påvirket af 

værdier og følelser (Darmer & Nygaard, 2005, s. 27). I forhold til denne afhandling, så kan det ikke 

afvises, at der er værdier og følelser, som har påvirket undersøgelsen, da interviewene er 

foretaget af revisorer, som kan have haft nogle følelser eller værdier, som de ikke har kunnet ligge 

væk under interviewene. 

 

Metodologi er det tredje og sidste grundelement i et paradigme og dette element besvarer 

hvordan virkeligheden undersøges? (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24). Neo-positivismens 

metodologiske opfattelse er modificeret eksperimentel/manipulerende, hvor der menes at 

undersøgelserne skal laves under naturlige forhold og skal forsøge at bruge flere kvalitative 

metoder (Guba, 1990, s. 23). Denne afhandling har sit afsæt i kvalitative data, som fremkommer 

gennem kvalitative metoder. 

 

Opsummeres de videnskabsteoretiske overvejelser kan det fremhæves, at det er det neo-

positivistiske paradigme denne afhandling tager sit afsæt i og at afhandlingen finder frem til én 

sandhed, men ikke den fulde sandhed, da der er flere andre aspekter, som kunne behandles i 

forhold til afhandlingens problemstilling. 
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1.4.2 Samfundsvidenskabelig metode 

Den samfundsvidenskabelige metode betegner alle de fremgangmåder man kan benytte, når man 

forsøger at producere viden om samfundet, dets institutioner, organisationer, virksomheder, 

grupper og individer. Man kan mere generelt sige, at metoden er den fremgangsmåde man 

benytter, når man indsamler, bearbejder og sammenfatter information, så det i sidste ende bliver 

til viden (Andersen, 2013, s. 15).  

 

1.4.2.1 Generelle metodiske overvejelser 

Når man skal producere viden er det vigtigt, at have kendskab til det formål som der skal 

produceres viden til. Formålet er med til at afgøre, hvilken undersøgelse man får lavet (Andersen, 

2013, s. 19). Denne afhandling tager faktisk afsæt i flere af de formål, som der findes indenfor 

metodelæren. Det første er, at afhandlingen har til formål at lave en eksplorativ og 

problemidentificerende undersøgelse (Andersen, 2013, s. 20), hvor man vil forsøge at undersøge 

og identificere nogle af de problemer, som der kan være ved brugen af eksperter, herunder kigge 

på hele revisionsprocessen og forsøge at eksplorere nogle af de udfordringer, som der kan være 

ved brugen af eksperter. Herudover har denne afhandling også til formål at lave en forklarende 

undersøgelse (Andersen, 2013, s. 21), hvor man forsøger at forklare nogle af de forhold, man har 

opdaget under sin undersøgelse og om disse forhold har nogle sammenhænge. I tilknytning til 

denne afhandling, vil vi forsøge at forklare brugen af eksperter og hvorfor disse eksperter bliver 

brugt og hvilke forhold, der gør sig gældende, når disse eksperter bliver brugt. Til sidst vil der blive 

lavet en problemløsende undersøgelse (Andersen, 2013, s. 22), hvor man går trinnet videre i 

forhold til den forklarende undersøgelse og kommer med forslag til løsninger. Dette vil også blive 

gjort i denne afhandling, hvor der vil blive lavet nogle handlingsforslag til de udfordringer, som 

bliver identificeret i løbet af undersøgelsen. 

 

Her til sidst kan det fremhæves, at der er blevet brugt kvalitative data i form af interviews og 

andre former for tekst dokumenter i form af revisionsstandarder, lovgivning og videnskabelige 

artikler. 
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1.4.2.2 Validitet 

Validitet er begrebernes gyldighed og relevans og hvor valide disse data er i forhold til 

afhandlingens problemstilling (Andersen, 2013, s. 84). I denne afhandling er der blevet gjort brug 

af interviews og det er blevet vurderet til, at være den bedste måde, hvortil at kunne få afklaret de 

problemstillinger, som denne afhandling behandler. Herudover er det også vigtigt at fremhæve, at 

de interviewede personer har haft en relevant baggrund og har derudover også haft relevant 

erfaring indenfor revision og brugen af eksperter, hvorfor det menes, at validiteten af vores empiri 

og data er tilfredsstillende.  

 

1.4.2.3 Reliabilitet 

Reliabilitet er med til at angive, hvor sikkert og præcist der er blevet målt og om man får målt det, 

man gerne ville måle (Andersen, 2013, s. 84). I denne afhandling er data indsamlet igennem 

interviews. Interviewspørgsmålene har været de samme for alle interviewede og de er blevet 

forsøgt formueleret på samme måde også. Rækkefølgen af spørgsmålene har også været de 

samme. Det er derfor vurderet at pålideligheden af det indsamlede data er godkendt. 

 

1.4.3 Primære og sekundære data 

I denne afhandling er det primære data (Andersen, 2013, s. 137) indhentet igennem interviews, 

som er blevet båndoptaget. Disse interviews er ikke transskriberet, men derimod gjort 

tilgængelige via et Dropbox link. Linket er at finde i tabel 1 på næste side. Interviewspørgsmålene 

har været designet således, at det har været muligt, at stille de interviewede respondenter de 

samme spørgsmål i samme rækkefølge.  

 

Det sekundære data (Andersen, 2013, s. 137) er videnskabelige artikler, revisionsstandarder og 

andet lovgivning, som har været med til at bygge en forståelse op af problemstillingen og andre 

forhold, som har været relevant for denne afhandling. 

 

På næste side kan findes en oversigt over de interviewede personer, deres arbejdsplads og stilling, 

samt link til deres optagede interview: 
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Tabel 1: Oversigt over interviewede revisorer3 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Egen tilvirkning 

Navn Revisionshus Stilling og erfaring 

Link til interview 

Morten 

Weinreich 

Larsen 

Ernst & Young (EY) 

Senior manager  

Statsautoriseret revisor 

Underviser på CBS 

https://www.dropbox.com/s/zjrmiuquhyll107/Morten%

20W%20Larsen.mp3?dl=0 

Bjarne Iver 

Jørgensen 
Deloitte 

Senior manager 

Statsautoriseret revisor 

Underviser på CBS 

https://www.dropbox.com/s/ujeczy2w98sg5m9/Bjarne

%20J%C3%B8rgensen.mp3?dl=0 

Jannik Lausten 

Hansen 
KPMG 

Manager 

Under uddannelse til statsautoriseret revisor 

https://www.dropbox.com/s/qmfmx3xs3wwxlz3/Jannik

%20L%20Hansen.mp3?dl=0 

Daniel Sitch Ernst & Young (EY) 

Manager 

Under uddannelse til statsautoriseret revisor 

https://www.dropbox.com/s/zpncqd30xr594xp/Daniel%

20SItch.mp3?dl=0 
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1.4.4 Kildekritik 

I denne afhandling er der blevet brugt flere forskellige kilder og disse er blevet behandlet kritisk, 

når det er fundet nødvendigt. 

 

Den primære kilde til denne afhandling har været interviewene og der har vi været kritiske overfor 

respondenternes svar. De er alle blevet forelagt, at denne afhandling vil være fortrolig og derfor 

ikke vil være offentligt tilgængelig. Selvom de er blevet forelagt dette, har vi foreholdt os kritiske 

til deres svar på vores spørgsmål. Et eksempel som kan fremhæves, hvor forfatterne har forholdt 

sig kritiske, er respondenternes udtalelse om afhandlingens påstand, hvor de pointere at de er 

enige med påstanden, men fremhæver også at revisorerne har flere kompetencer end den gængse 

opfattelse er. Dette er blevet gjort, da de sidder og repræsenterer revisionsbranchen og derfor 

kan have incitament til at kunne fremlægge nogle elementer bedre end de i realiteten er. 

Herudover sidder de også og repræsenterer et revisionshus og det vil heller ikke se særligt godt 

ud, hvis de kom til at sige noget, som ikke passede med deres interne guidelines.  

 

Herudover så er der blevet arbejdet med videnskabelige artikler, hvor vi også har forholdt os 

kritiske overfor deres indhold, da de kan indeholde subjektive holdninger fra dem, som har 

udarbejdet den videnskabelige artikel. Bøger og andre materialer er fra tidligere fag på CBS og der 

er det lidt sværere, at være kritisk overfor, da det er anerkendte personer indenfor deres område, 

som har udarbejdet dette materiale. Alle hjemmesider, som er blevet brugt, er også alle 

anerkendte organisationer elle foreninger. Revisionsstandarder og lovgivning er også blevet brugt. 
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1.5 Afgrænsning 

I denne afhandling har det været nødvendigt at afgrænse indholdet til elementer i brugen af 

eksperter, da man dermed kunne arbejde mere i dybden med disse elementer. 

 

Den første afgrænsning, som er foretaget, er at afhandlingen tager sit afsæt ud fra revisorernes 

synsvinkel og behandler de udfordringer, som brugen af eksperter har for dem. Afhandlingen 

kunne også have taget afsæt ud fra eksperternes synsvinkel eller endda begge parters synsvinkler, 

da man dermed ville få en hel anden dybde i denne afhandling, men det blev dog fundet relevant, 

at afgrænse til brugen af eksperter set ud fra revisors synsvinkel. 

 

Et andet sted, hvor der er kommet en afgrænsning, er at de interviewede revisorer kun kommer 

fra de store revisionshuse. Dette er blevet gjort, da det har været tænkt, at de højst sandsynligt 

brugte flest eksperter, da de har de store børsnoterede selskaber som kunder, og dermed har med 

komplekse revisions- og regnskabsmæssige forhold at gøre, sammenlignet med mindre 

revisionshuse. 

 

I og med, at denne afhandling kun beskæftiger sig med respondenter fra de store revisionshuse, så 

er der blevet afgrænset til, kun at have fokus på interne eksperter. Revisionshusene er så store, at 

de ikke behøver at anvende eksterne eksperter, da de har dem in-house i forvejen. 
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Teori 

 

• Præstationsorienteret
• Formueorienteret

Regnskabsparadigmer

• Kostpris
• Dagsværdi

Indregningsmetoder

• ISA 540
• ISA 620

Revisionsstandarder

1.6 Opgavestruktur  

Figur 1 – Afhandlingens struktur4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                        
4 Egen tilvirkning 

Indledning 

 

Problemfelt Problemformulering Metode

Analyse 

 

Typer af 
eksperter

Brugen af 
eksperter Handlingsforlag
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Opbygning af afhandlingen er grafisk gengivet på forrige side og opbygningen afspejler de 

metodiske overvejelser, som der er lavet undervejs, samt den problemstilling, som denne 

afhandling behandler. Afhandlingens opbygning er bygget op i 3 afsnit, som er indledning, teori og 

analyse. Disse tre afsnit og deres faglige indhold skal udledes til en konklusion. 

 

Afhandlingens første afsnit er det indledende afsnit, hvor der startes med en kort introduktion til 

det generelle emne om brugen af eksperter og dennes aktualitet både i forhold til denne 

afhandling og i forhold til revisionsbranchen. Den korte introduktion leder videre til den konkrete 

problemstilling og problemfelt, som denne afhandling vil belyse og som danner baggrund for 

problemformuleringen. 

 

Afhandlingens andet afsnit er det teoretiske afsnit, som i bund og grund er en gennemgang af 

relevant litteratur. Denne gennemgang vil berøre emnerne regnskabsparadigmer, 

indregningsmetoder og revisionsstandarder. Afsnittet om regnskabsparadigmer fokuserer på det 

præstationsorienterede og det formueorienterede paradigme. Herefter følger en gennemgang af 

indregningsmetoderne til kostpris og dagsværdi. Til sidst i afsnittet gennemgås 

revisionsstandarderne ISA 540 og ISA 620.  

 

Afhandlingens tredje og sidste afsnit er det analyserende afsnit, som fokuserer på de 

problemstillinger, som gerne vil belyses i denne afhandling. Det analyserende afsnit tager sit afsæt 

i de gennemførte interviews og starter med en gennemgang af de typer af eksperter, som en 

revisor ofte bruger. Herefter følger en analyse af brugen af eksperter, hvor der er fokus på, at 

fremhæve de udfordringer, revisor oplever under sin ageren med eksperter. Det analyserende 

afsnit afsluttes med en form for diskussion/perspektivering, hvor forfatterne kommer med nogle 

handlingsforslag til revisorernes brug af eksperter. 

 

De tre ovenstående afsnit skal udlede en konklusion, som vil besvare vores problemformulering og 

de problemstillinger, som er blevet behandlet i de tre afsnit. 
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2. Regnskabsparadigmer 
Dette afsnit vil gennemgå det præstationsorienterede og formueorienterede regnskabsparadigme 

med en kort historisk introduktion til udviklingen fra det ene paradigme til det andet. Herefter vil 

begge regnskabsparadigmer blive gennemgået og til sidst vil forskellene på de to 

regnskabsparadigmer blive fremhævet. Regnskabsparadigmerne spiller en vigtig rolle ved brugen 

af eksperter, da der især har været tendenser mod anvendelse af eksperter, når der foretages 

dagsværdimålinger.  

 

Historisk introduktion 

I 1900-tallet og op til 1980’erne var det dominerende regnskabsparadigme, det 

præstationsorienterede og paradigmet dominerede regnskabspolitikken nationalt og 

internationalt. EU forsøgte ihærdigt i 1978 ved indførelsen af det 4. regnskabsdirektiv, at 

standardisere medlemslandenes regnskabspraksis på baggrund af det præstationsorienterede 

paradigme. Det standardudstedende organ FASB i USA og det internationale organ IASB indførte i 

løbet af 1980’erne, det formueorienterede regnskabsparadigme (Elling, 2014, s. 44).  

 

I Danmark blev det formueorienterede regnskabsparadigme indført i forbindelse med 

årsregnskabsloven af 2001, hvor den både skulle gælde for børsnoterede og ikke-børsnoterede 

virksomheder. EU gennemførte skiftet til det formueorienterede regnskabsparadigme i 2002, hvor 

den skulle gælde for børsnoterede virksomheders koncernregnskaber i alle medlemslandene 

(Elling, 2014, s. 44). 

 

2.1 Præstationsorienterede regnskabsparadigme 

Introduktion 

I det præstationsorienterede regnskabsparadigme ses virksomheden i en ”transformationsproces”, 

hvor man måler driftsaktiviteten direkte i resultatopgørelsen (Elling, 2014, s. 80). Grundlaget for 

måling af driftsaktiviteten direkte i resultatopgørelsen er (Elling, 2014, s. 80): 

 

𝐼𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 − 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟	 = 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 
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Resultatopgørelsen tillægges dermed en højere betydning end balancen, hvilket også medfører at 

resultatopgørelsen kommer før balancen og dermed har en primær betydning og balancen har en 

sekundær betydning. Balancen har en række driftsposter, som er afledt af den regnskabspraksis, 

som resultatopgørelsen bygger på (Elling, 2014, s. 80).  

 

I det præstationsorienterede regnskabsparadigme er den foretrukne model, kostprismodellen. 

Kostprismodellen er med til at danne det teoretiske grundlag for de historiske årsregnskaber, samt 

for de budgetterede regnskaber. De budgetterede regnskaber er også kendt som proforma 

årsregnskaber (Elling, 2014, s. 80). 

 

Kostprismodellen er bagudrettet og deraf kommer også det mere almenkendte navn, historisk 

kostpris. Modellen gør brug af transaktionsbaserede måleattributter til at måle virksomhedens 

overskud. Modellen går altså ind og måler virksomhedens overskud i resultatopgørelsen ved at 

måle periodens transaktioner til deres kost- og salgspriser. Disse kost- og salgspriser går hen og 

bliver transaktionspriser i form af ind- og udbetalinger, som før eller siden bliver realiseret i 

pengestrømme. Realiseringen i pengestrømmene afhænger af transaktionstidspunktet, kredittider 

mv. Der er her tale om nettopengestrømme, som også kendes som cash generating ability. 

Nettopengestrømmene siger altså noget om virksomhedens evne til at generere penge fra deres 

drift og her repræsenterer det regnskabsmæssige overskud periodens bidrag til nettopenge-

strømmene på lang sigt (Elling, 2014, s. 81). 

 

Herudover så har kostprismodellen også det formål, at gøre det nemmere for eksterne brugere, at 

bruge de resultatopgørelser og balancer, som er lavet med historisk kostpris. Formålet er at levere 

historisk ”rå data” til eksterne brugere fra de historiske årsregnskaber, hvor kostprismodellen er 

blevet anvendt. De historiske ”rå data” kan de eksterne brugere anvende, som grundlag til deres 

egne prognoser af proforma årsregnskaber og pengestrømme til værdiansættelse af virksomheder 

eller aktier, bedømmelse af kreditværdighed mv. (Elling, 2014, s. 81). 
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Regnskabsbrugerne 

Som nævnt for oven, har kostprismodellen nogle fordele for de eksterne brugere af historiske 

årsregnskaber, hvor kostprismodellen bliver anvendt. Udover at levere ”rå data” til brugernes 

egne prognoser, så leverer kostprismodellen på nogle elementer, hvor dagsværdimodellen ikke 

leverer.  

 

Der er mange forskellige regnskabsbrugere, men de primære regnskabsbrugere er investorer og 

kreditorer. De primære regnskabsbrugere er de typiske brugere af de formueorienterede 

årsregnskaber, hvor dagsværdimodellen bliver brugt. Udover at være regnskabsbrugere, så er de 

også med til at producere regnskaber i forbindelse med proforma årsregnskaber. Disse proforma 

regnskaber bruger kostprismodellen som budgetmodel og bliver brugt til at udarbejde overskuds- 

og pengestrømsopgørelser. Det er derfor vigtigt for de primære regnskabsbrugere at kende til 

kostprismodellens teoretiske grundlag, selvom dagsværdimodellen er blevet mere almen (Elling, 

2014, s. 82). 

 

Udover at kende til kostprismodellens teoretiske grundlag, så foretrækker de primære 

regnskabsbrugere at anvende samme model i fortid og fremtid. Her er kostprismodellen god til at 

afspejle brugernes informationsbehov, da modellen er bagudrettet og er bedre til proforma 

årsregnskaber. På dette punkt har dagsværdimodellen også en ulempe, da brugerne ofte er 

nødsaget til at foretage en bearbejdning af de officielle årsregnskaber, hvor dagsværdimodellen er 

blevet brugt. Bearbejdning går typisk ud på, at man bearbejder årsregnskaberne i retning af 

kostprismodellens resultatopgørelse, hvilket gør dem mere velegnet til analyse- og 

prognoseformål. Kostprismodellen er derfor nemmere for regnskabsbrugerne at arbejde med, da 

de ikke behøver at bearbejde regnskaberne, som er lavet med kostprismodellen og den er lettere 

og mere velegnet til analyse- og prognoseformål (Elling, 2014, s. 82). 

 

Kostprismodellens forudsætning 

En model bygger for det meste på nogle forudsætninger og det samme gør kostprismodellen også. 

Forudsætninger bliver kort gennemgået og herudover vil nogle principper blive gennemgået, som 

også spiller en central rolle i modellen.  
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Kostprismodellen bygger på følgende forudsætninger (Elling, 2014, s. 100): 

 

• Regnskabsenhed (entitet): Der skal være en afgrænsning, som skal afklare hvilken 

økonomiske enhed årsregnskabet aflægges for. 

• Going concern: Dette bygger på en antagelse omkring, at aflæggelsen af årsregnskabet sker 

for en virksomhed, som er i fortsat drift. 

• Monetær måleenhed: Kostprismodellen gør brug af transaktionsbaserede måleattributter 

og i den sammenhæng skal præstationer og formue måles i kroner eller euro på grundlag 

af salgs- og kostpriser. Det kan også fremhæves, at i tider med inflation kan der forekomme 

problemer ved måling af overskud og formue, når kroners købekraft er forringet.  

• Regnskabsperiode: Alle eksterne regnskaber bliver udarbejdede for en periode ad gangen, 

som typisk er per år. Herudover så skal børsnoterede selskaber også udarbejde 

halvårsregnskaber og kvartalsregnskaber. Hvorvidt disse skal være på frivillig basis eller 

obligatoriske kommer an på, hvilken børs virksomhedens aktier er til salg. 

Udover de ovenstående grundlæggende forudsætninger til kostprismodellen, så er der nogle 

principper, som også spiller en central rolle i kostprismodellen. Disse vil blive kort belyst forneden 

(Elling, 2014, s. 101): 

 

• Periodiseringsprincippet: Dette princip er et fundamentalt regnskabsprincip, som 

resultatopgørelsen og balancen bygger på. Ifølge dette princip skal de finansielle 

konsekvenser af en virksomheds transaktioner og begivenheder, som har 

betalingsmæssige konsekvenser, måles i de perioder, hvor transaktionen opstår og ikke i 

den periode, hvor de går hen og bliver til pengestrømme. 

• Realisationsprincippet: Ifølge dette princip må indtægter først indregnes, når 1) der er stor 

sandsynlighed for, at de bliver realiseret i indbetalinger og 2) indtægterne er indtjent. 

• Matchingprincippet: Dette princip går, som navnet antyder, ud på at matche 

omkostninger med indtægter og sørger for at de indregnes i samme periode (Elling, 2014, 

s. 103). 
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Opsummerende til sidst, kan man sige om det præstationsorienteret paradigme, at den foretrukne 

model er kostprismodellen. Herudover kan det fremhæves, at resultatopgørelsen gives en højere 

betydning end balancen og at man måler virksomhedens drift direkte i resultatopgørelsen. 

 

2.2 Formueorienterede regnskabsparadigme 

Introduktion 

I det formueorienterede regnskabsparadigme ses virksomheden som ”et væksthus for aktiver”, 

hvor målingen af driftsaktiviteten sker indirekte via de virkninger, som tranformationsprocessen 

har på nettoaktiver/egenkapital i balancen (Elling, 2014, s. 80). Grundlaget for måling af periodens 

overskud i balancen er (Elling, 2014, s. 80): 

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙⁄ (𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜) − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙⁄ (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜) = 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 

 

Balancen tillægges dermed en højere betydning end resultatopgørelsen, hvilket også medfører at 

balancen kommer før resultatopgørelsen og dermed har en primær betydning og 

resultatopgørelsen har en sekundær betydning. Resultatopgørelsen er ved det formueorienterede 

paradigme reduceret til at blive brugt til klassificering og præsentation af balanceændringer i form 

af indtægter, omkostninger og overskud (Elling, 2014, s. 80). 

 

I det formueorienterede regnskabsparadigme er den foretrukne model, dagsværdimodellen. 

Udgangspunktet for dagsværdimodellen er de aktiver og forpligtelser, som findes i virkeligheden 

på balancedagen. Dagsværdimodellen er med til kun at danne det teoretiske grundlag for de 

historiske årsregnskaber. Kostprismodellen bliver fortsat brugt, som det teoretiske grundlag for 

proforma årsregnskaberne (Elling, 2014, s. 81). 

 

Dagsværdimodellen er fremadrettet. Modellen gør brug af dagsværdibaserede måleattributter til 

at måle virksomhedens overskud på balancedagen. Modellen går altså ind og måler 

virksomhedens overskud i balancen på balancedagen ved at måle de positive og negative 

pengestrømme, som det forventes at aktiverne og forpligtelserne vil påføre virksomheden i 

fremtiden. De positive og negative pengestrømme kan være dagsværdier i form af 
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tilbagediskonteret kapitalværdi, salgspris (markedspris) mfl. Periodens værdistigninger i 

dagsværdien af nettoaktiver/egenkapital fra primo til ultimo er dermed de værdistigninger, som 

overskuddet måler. Disse værdistigninger fra primo til ultimo er også kendt som value generating 

ability. Value generating ability siger noget om virksomhedens evne til at skabe værdi fra deres 

nettoaktiver/egenkapital (Elling, 2014, s. 81). 

 

Herudover så gør dagsværdimodellen det også nemmere for aktieanalytikere, at bruge de aktiver 

og forpligtelser, som er indregnet i balancen. Aktieanalytikerne plejer typisk på egen hånd at 

foretage en værdimåling på baggrund af kostprismodellens historiske rådata, men i 

dagsværdimodellen er disse værdimålinger allerede en del af balancen. Dette er en af grundende 

til, at mange anser dagsværdimodellen som velegnet i børsnoterede virksomheder. Børsnoterede 

virksomheder, som bruger dagsværdimodellen, har allerede dagsværdien af 

nettoaktiver/egenkapital i deres balance og aktieanalytikerne kan bruge dette som en støtte til 

deres samlede værdiansættelse af virksomheder og aktier (Elling, 2014, s. 81).  

 

Indkomstbegreber 

Der er to personer, som har sat sit præg på indkomstbegreberne indenfor mikroøkonomisk teori 

og de to personer hedder Irving Fisher og John Hicks. Generelt kan siges om indkomst, at når en 

person stræber efter at tjene penge, er det normalt for at opnå et forbrug af varer og 

tjenesteydelser (Elling, 2014, s. 152). 

 

Fishers indkomstbegreb 

Irving Fisher kom med sit bud i 1930 og Fisher havde sit fokus på behovstilfredsstillelse og 

nytteværdi. Ud fra Fishers bud kan man definere indkomst således (Elling, 2014, s. 152): 

”En privatpersons indkomst (realised income) er den behovstilfredsstillelse af forbrug, som opnås i 

en periode målt ved de samlede forbrugsudgifter eller allerhelst ved nytteværdi af forbrug.” 

Fishers definition fokuserer på forbrug og har ikke fokus på andre elementer i økonomien. Fishers 

definition er meget simpel og han inddrager ikke kapitalbevægelser i sin definition. Ud fra hans 

ovenstående definition, kan man opnå en høj indkomst ved at forbruge af sin formue. Et andet 

element, som Fisher heller ikke tager med i sin definition, er opsparing. Opsparing spiller ingen 
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rolle i hans indkomstbegreb, da periodens indkomst er, ifølge Fishers definition, en øjeblikkelig 

behovsdækning, hvorimod opsparing er formuedannelse til fremtidige forbrugsmuligheder. Den 

manglende hensyn til kapitalbevægelser og opsparing medfører, at Fisher ikke sondrer mellem 

return on capital og return of capital. Kritikken af Fishers indkomstbegreb går også på den 

manglende hensynstagen til kravet om kapitalvedligeholdelse (Elling, 2014, s. 152). 

 

Hicks’ indkomstbegreb 

John Hicks kom med sit bud i 1946 og han videreudvikler på Fishers indkomstbegreb ved at tage 

hånd om de kritikpunkter, som Fishers indkomstbegreb havde. Han videreudvikler altså 

indkomstbegrebet ved at inddrage og omfatte både forbrug og opsparing (Elling, 2014, s. 152).  

 

Hicks siger følgende om formålet med indkomstbegrebet (Elling, 2014, s. 152): 

”… the ’central’ role of income is to serve as a guide to prudent conduct and should give people an 

idea of what they can consume without impoverishing themselves.” 

 

Hicks formål med indkomstbegrebet er, at give folk de værktøjer, som de kan bruge til at forstå, 

hvilke forbrugsmuligheder, som kan sikre dem en beskeden livsførelse uden at de bliver stillet 

dårligere ved periodens udgang end ved periodens begyndelse (Elling, 2014, s. 152). Ud fra 

formålet med indkomstbegrebet, når Hicks frem til følgende definition på indkomst (Elling, 2014, 

s. 152): 

”A man’s income is the maximum value he can consume during the week and still be as well off at 

the end of the week as he was at the beginning.” 

 

Definitionen har et vigtigt ord, som man skal lægge mærke til, da den siger en hel del om hele 

Hicks tankegang omkring indkomst. Ordet er ”well off” og går ud på at måle den egenkapital, som 

skal vedligeholdes, før man kan tale om indkomst. Det bliver dog ikke præciseret i definitionen, 

hvordan egenkapitalen skal måles. Følgende målemetoder kan bruges: genanskaffelsesværdi, 

salgsværdi, kapitalværdi og historiks kostpris. Målemetoden burde i praksis føre til forskellige 

værdier af overskud og egenkapital (Elling, 2014, s. 152).  
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Hicks fremhæver dog selv kapitalværdi, som sin foretrukne måleattribut. Han forklarer sit valg ved, 

at fremhæve nogle af de fordele, som kapitalværdi metoden har. Han fremhæver især, at ifølge 

økonomisk teori, så er kapitalværdien det ideelle mål for værdien af de økonomiske fordele, som 

en person opnår i fremtidige periode ved at eje eller kontrollere et aktiv (Elling, 2014, s. 153).  

Ud fra disse forudsætninger, så kommer Hicks frem til følgende indkomstmodel (Elling, 2014, s. 

153): 

 

”Økonomisk indkomst. Ved økonomisk indkomst forstås fremgangen i egenkapitalens kapitalværdi 

fra primo til ultimo i perioden, dvs. periodens fremgang i de fremtidige forbrugsmuligheder for 

ejerne.” 

 

Ligningen for indkomstmodellen, økonomisk indkomst, kan opstilles således (Elling, 2014, s. 153): 

 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙;<=>?@ − 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙AB>?@ = ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 

 

I det formueorienterede paradigme fremhæves og betragtes Hicks’ indkomstmodel, som den 

ideelle indkomstmodel (Elling, 2014, s. 153). 

 

Opsummerende til sidst, kan man sige om det formueorienterede paradigme, at den foretrukne 

model er dagsværdimodellen. Herudover kan det fremhæves, at balancen gives en højere 

betydning end resultatopgørelsen og at man måler virksomhedens drift direkte i balancen. 
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2.3 Forskelle mellem de 2 paradigmer 

I nedenstående skema ses forskellene på de to paradigmer: 

Præsentationsorienteret paradigme 

Den historiske kostprismodel 

Formueorienteret paradigme 

Dagsværdimodellen 

Præstationer 

• Den induktive metode 

• Resultatopgørelsen primær 

• Transformationsproces 

• Transaktionsbaseret 

• Bagudrettet 

• Indtjeningsevne 

• Matchingprincippet 

• Transaktionsbaserede måleattributter 

• Historisk kostpris (”The Historians”) 

• Syntaktiske/semantiske balanceposter 

• Informationsperspektiv 

 

Formue 

• Den deduktive metode 

• Balancen primær 

• ”Væksthus for aktiver” 

• Værdibaseret 

• Fremadrettet 

• Økonomisk indkomst 

• Markedseffektivitet 

• Værdibaserede måleattributter 

• Dagsværdi (The Futurists”) 

• Semantiske balanceposter 

• Målingsperspektiv 

 

Kilde: (Elling, 2014, s. 194) 

 

Opsamlende omkring hele emnet om regnskabsparadigmer kan det siges, at det 

præstationsorienterede paradigme var dominerende i 1900-tallet og op til 1980’erne. Dens 

foretrukne model er den historiske kostprismodel, som er bagudrettet og har resultatopgørelsen, 

som primær. Den historiske kostprismodel bruger de transaktionsbaserede måleattributter til at 

måle overskuddet. Herefter fulgte det formueorienterede paradigme, som blev indfaset i løbet af 

1980’erne og kom til Danmark i 2001 ved indførelsen af den nye årsregnskabslov. Det 

formueorienterede paradigme har dagsværdimodellen, som den foretrukne model. Modellen er 

fremadrettet og har balancen, som primær. Dagsværdimodellen bruger de værdibaserede 

måleattributter til at måle overskuddet. 
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3. Indregningsmetoder  

Dette afsnit vil omhandle en redegørelse af indregning og måling af begivenheder som posteres i 

regnskabet. Indregning og måling af begivenheder kan udføres på forskellige måder, og alt 

afhængig af metoden hvorpå disse udføres, vil der automatisk forekomme forskellige 

arbejdsopgaver og udfordringer for revisor. Da det igennem afhandlingens undersøgelsesdesign er 

kommet frem, at revisorer i særlig stor grad anvender eksperter til revision af dagsværdimålinger, 

har forfatterne valgt at dedikere et helt afsnit til gennemgang af indregningsmetoderne, for 

derved at få en forståelse af hvorfor disse dagsværdimålinger kan være af særlig karakter under en 

revision. Afsnittet her bidrager med en dybere teoretisk forståelse af indregning og måling til både 

historisk kostpris og dagsværdi.  

 

Den lange diskussion vedrørende den egentlige nytteværdi af de to forskellige 

regnskabsparadigmer i forhold til regnskabsbrugerne vil forfatterne lade ligge, men derimod blot 

konstatere, at dagsværdimålinger i det formueorienterede paradigme er forbundet med en del 

subjektive skøn og modelforudsætninger. Dette behøver nødvendigvis ikke at være et problem 

eller en ulempe, men det er vigtigt at forstå hvordan disse skøn og forudsætninger skal fortolkes, 

analyseres og ikke mindst testes i forbindelse med en revision.  

 

3.1 Begrebsramme  

Ved begrebsramme forstås den teori som danner rammerne for selve årsregnskabsaflæggelsen. 

Begrebsrammen er med til at sikre et fælles regelsæt for regnskabsaflæggerne, og sikrer derved at 

regnskaberne aflægges efter de samme standarder og samme metoder så de der igennem kan 

sammenlignes på tværs af virksomheder og brancher (Fedders & Steffensen, 2012, s. 109-112).    

 

Siden 2005 har IFRS (International Financial Reporting Standards) som er udstedt af IASB 

(International Accounting Standards Board), været regnskabsreguleringen for de europæiske 

børsnoterede selskabers koncernregnskaber (Fedders & Steffensen, Årsrapport efter 

internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, 2012, s. 5). I Danmark kan 

moderselskabsregnskabet frivilligt aflægges efter reglerne i IFRS. De børsnoterede ikke-finansielle 

selskaber som ikke kan kategoriseres som koncerner, er forpligtet til at benytte IFRS på 
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årsregnskabet, hvorved at det sikres, at alle danske børsnoterede selskaber udarbejder et 

regnskab efter IFRS til deres interessenter.  

 

Denne implementering af IFRS i dansk regnskabsaflæggelse for de store virksomheder gør, at der i 

denne fremstilling vil anvendes IFRS som begrebsramme. Denne beslutning hænger også sammen 

med at anvendelse af eksperter korrelerer positivt i forhold til virksomhedens størrelse, (interview 

– Bjarne, 30:00-30:30). Dvs. at tendensen til at anvende eksperter stiger i takt med virksomhedens 

størrelse på grund af kompleksiteten og omfanget af revisionsopgaven for større virksomheder 

stiger.   

 

For ikke at overlappe afsnit 2 vedrørende regnskabsparadigmer, vil denne redegørelse tage 

udgangspunkt i en mere praktisk gennemgang af målingen til historisk kostpris og dagsværdi af en 

virksomheds investeringsejendomme. Der er valgt netop investeringsejendomme, fordi at de både 

kan indregnes til historisk kostpris eller til dagsværdi (Fedders & Steffensen, 2012, s. 851). 

Gennemgangen er altså ikke en komplet udtømmende liste af hvordan der kan foretages 

indregning og måling til historiske kostpriser og dagsværdipriser af diverse aktiver, da forfatterne 

har vurderet det vil være tilstrækkeligt for forståelsens skyld, at anvende et konkret eksempel som 

investeringsejendomme.  

 

Den overordnede regnskabsstandard for investeringsejendomme er IAS 405. IAS 40 definerer 

investeringsejendomme som følgende (Fedders & Steffensen, 2012, s. 848):  

”Investeringsejendomme defineres i standarden som ejendomme – dvs. grunde, bygninger eller 

dele af bygninger – der besiddes med det formål at opnå lejeindtægter fra udlejning og/eller opnå 

en kapitalgevinst ved et fremtidigt salg” 

 

 

 

                                                        
5 IAS 40: Investeringsejendomme 
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3.2 Historisk kostpris 

Som beskrevet ovenover, kan investeringsejendomme måles til historisk kostpris. Dog opgøres 

kostprisen i overensstemmelse med IAS 166 hvis der anvendes historisk kostpris. Dette betyder 

overordnet at investeringsejendommen skal måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger. Selve kostprisen skal opgøres med alle direkte henførbare omkostninger, både 

variable og fast (Fedders & Steffensen, 2012, s. 452). Yderligere skal finansieringsomkostninger 

også indregnes i kostprisen, såfremt at opførelsen sker for egen regning, jf. IAS 237 (Fedders & 

Steffensen, 2012, s. 851). 

 

Efter første indregning af investeringsejendommen, skal den måles til kostpris fratrukket 

akkumulerede af- og nedskrivninger (Fedders & Steffensen, 2012, s. 465). Selve 

afskrivningsgrundlaget er forskellen mellem kostprisen af investeringsejendommen og 

restværdien af den. Der er altså tale om en matematisk formel, som bestemmer den bogførte 

værdi af investeringsejendommen i fremtiden. Faktorerne i formlen der skal fastlægges er 

ejendommens samlede kostpris, ejendommens forventede brugstid (antal år) samt scrapværdien. 

På denne måde kan den årlige afskrivning beregnes, ved f.eks. at tage udgangspunkt i at 

investeringsejendommen afskrives lineært. Se tænkt eksempel herunder:  

 

Kostpris = 10.000.000 

Brugstid = 50 år  

Scrapværdi = 100.000 

Afskrivning år 1 =  DE.EEE.EEEGDEE.EEE
HE

=	198.000 

Regnskabsmæssig værdi ultimo år 1 = 10.000.000 – 100.000 – 198.000 = 9.702.000 

 

Der er altså med andre ord tale om en relativ simpel matematisk formel som fremover vil 

bestemme investeringsejendommen bogførte værdi. Dette er blandt andet derfor, at vores 

interviewrespondenter ikke anvender eksperter ved revision af disse aktiver som måles til historisk 

kostpris. Der er ingen skøn eller komplicerede kapitalberegninger forbundet med denne måling. 

                                                        
6 IAS 16: Materielle anlægsaktiver 
7 IAS 23: Låneomkostninger 



 Side 31 af 93 

3.3 Dagsværdi 

Dagsværdiopgørelser af investeringsejendomme opgøres i overensstemmelse med 

retningslinjerne i IFRS 138 (Fedders & Steffensen, 2012, s. 853). Den store forskel på indregning og 

måling af investeringsejendomme ved anvendelse af dagsværdimodellen, frem for historisk 

kostpris er, at værdiændringerne korrigeres over resultatopgørelsen og ikke over balancen som 

vist i eksemplet ovenover.  

 

Definitionen af dagsværdi er som følgende (Fedders & Steffensen, 2012, s. 316): 

”Det beløb, som vil blive modtaget ved salg af et aktiv hhv. overdragelse af en forpligtelse ved en 

ordinær transaktion mellem markedsdeltagere”  

 

Når en investeringsejendom skal værdiansættes efter dagsværdimodellen, er der en prioriteret 

rækkefølge af metoder. Denne prioriterede rækkefølge ser ud som følgende (Johansen, Lunden, 

Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 147): 

 

1. Gældende pris i aktivt marked for tilsvarende ejendomme  

2. Gældende pris i aktivt marked for ikke fuldstændig tilsvarende ejendomme  

3. Prissætningen på tilsvarende ejendomme i tidligere handler i et mindre aktivt marked 

4. Kapitalværdiberegning baseret på estimat af fremtidige pengestrømme  

 

De første 3 metoder gør brug af observerbare priser i markedet, og her er der altså ikke de store 

skøn og budgetforudsætninger anvendt. Hvis der dog er tale om en helt unik investeringsejendom, 

så skal der anvendes kapitalberegning på estimat af fremtidige pengestrømme. Det er især denne 

situation som inddrager anvendelse af eksperter til værdiansættelsen, og denne situation er da 

også blevet nævnt af de fleste af afhandlingens interviewrespondenter som eksempel på 

anvendelse af eksperter. Forfatterne vil her antage at der ikke eksisterer et marked hvor 

tilsvarende handler er gennemført, hvorfor værdiansættelse gennem kapitalberegning er 

nødvendigt.  

 

                                                        
8 IFRS 13: Dagsværdimåling 
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Ved kapitalberegningen skal revisor især være opmærksom på to faktorer. Disse er de estimerede 

fremtidige pengestrømme samt diskonteringsfaktoren. Ved begge disse faktorer er der mange 

skøn og forudsætninger involveret, hvorfor revisor kan være nødsaget til at anvende 

værdiansættelseseksperter, som har kompetencer og viden inden for ejendomsmarkedet, 

renteniveauer, forecast og lignende. Det er vigtigt at fokusere på de revisionsrisici som 

ovenstående scenarie lægger op til. Revisionsrisici kunne f.eks. være at ejendommen 

værdiansættes forkert, at der er en Going concern risiko, og at den regnskabsmæssige behandling 

af afledte finansielle instrumenter (hvis disse eksisterer) ikke håndteres korrekt. Ud fra disse 

revisionsrisici er det vigtigt at revisionsplanen især indeholder vurdering af budgutter og samtidige 

tester budgetterne med f.eks. stresstest for at se hvordan de estimerede skøn ændrer sig i forhold 

til f.eks. Going concern. Yderligere skal selve værdiansættelsesmodellen og dens input samt 

forudsætninger analyseres. Det kunne også være relevant at gennemgå væsentlige 

finansieringsaftaler hvis der skulle eksistere sådan nogle.  

 

Det kan altså konkluderes, at grunden til at dagsværdimålinger inddrager mange eksperter i 

revisionen er, at værdiansættelserne ligger uden for revisor ekspertiseområde, og at disse 

værdiansættelser er udviklet efter meget specialiserede modeller og med inddragelse af mange 

skøn, forudsætninger og antagelser som revisor ikke selv er i stand til at opstille.  
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4. Gennemgang af ISA standarder  

Dette afsnit vil være en gennemgang af de internationale revisionsstandarder, som er fundet 

relevant til problemstillingen i dette speciale. De revisionsstandarder, som vil blive gennemgået, er 

ISA 540 og ISA 620. Herudover vil andre revisions- og regnskabsstandarder også blive berørt, hvis 

det er blevet fundet nødvendigt og relevant. 

 

Introduktion 

De internationale revisionsstander bliver udstedt af IAASB9, som også udarbejder og godkender 

dem. IAASB er et uafhængigt organ under IFAC10, som er en organisation, hvis formål er at 

varetage revisorprofessionens globale interesser (fsr.dk, 2018). Både IFAC og IAASB er under tilsyn 

af et andet organ ved navn PIOB11. Specielt IAASBs aktiviteter føres det tilsyn med og udviklingen 

af regnskabsstanderne sker også i samarbejde med PIOB (IAASB, 2016, s. 2).  

 

IAASBs formål er at tjene offentlighedens interesser og dette gøres ved at fastsætte standarder af 

høj kvalitet for revision, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver. 

Herudover skal de forsøge at få internationale og nationale standarder for revision og andre 

erklæringer med sikkerhed til at arbejde i samme retning ved at de ligner hinanden mere og er 

bedre til at implementere tiltag, som bliver taget på nationalt og internationalt niveau. Alle disse 

forhold, som IAASB arbejder for, vil være med til at øge kvaliteten og konsistensen af global 

praksis og samtidig vil revisorprofessionen få en styrket tillid hos offentligheden på verdensplan 

(IAASB, 2016, s. 2). 

 

4.1 Gennemgang af ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger  

En ISA er opbygget i to dele, hvor der er selve standarden og så er der det vejledende materiale. 

Det vejledende materiale uddyber nogle forhold eller elementer i selve standarden, som kræver 

uddybelse for bedre forståelse af indholdet. Denne gennemgang vil have sit fokus på standarden, 

                                                        
9 International Auditing and Accounting Standards Board 
10 International Federation of Accountants 
11 Public Interest Oversight Board 
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men vil hvor det findes nødvendigt inddrage og referere til det vejledende materiale. 

Gennemgangen af ISA 540 vil være en gennemgang, som vil gennemgå alle de krav, som er 

opstillet i ISA’en12. Gennemgangen vil starte med en indledning til selve revisionsstandarden, 

herefter opstille de mål og definitioner, som er nævnt i standarden og til sidst en gennemgang af 

kravene.  

 

4.1.1 Indledning 

Revisionsstandarden, ISA 540, omhandler revision af regnskabsmæssige skøn, herunder 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger. Denne standard uddyber 

hvordan andre relevante ISA’er skal anvendes, når en revisor har med regnskabsmæssige skøn at 

gøre. Standarden fremhæver især ISA 31513 (ajourført) og ISA 33014, som relevante ISA’er. Udover 

at uddybe forholdet mellem denne og andre standarder, så indeholder denne standard også krav 

og vejledning. Vejledningen er vedrørende fejlinformation i individuelle regnskabsmæssige skøn 

og om indikatorer, som kan fremhæve manglende neutralitet hos ledelsen (ISA 540.1). 

 

Standarden trådte i kraft for revisioner af regnskaber for perioden, der starter den 15. december 

2009 eller senere (ISA 540.5). Standarden trådte dog først i kraft 12 måneder senere i Danmark 

(IAASB, 2016, s. 3). 

 

Denne ISA har fokus på de regnskabsposter, som ikke kan måles præcist, men kun skønnes og 

disse poster benævnes regnskabsmæssige skøn. Herudover ligger fokus også på den daglige 

ledelse og deres udøvelse af regnskabsmæssige skøn, herunder pålideligheden og arten af 

oplysningerne, som ligges til grund for skønnet. Alle disse forhold påvirker den skønsmæssige 

usikkerhed og den skønsmæssige usikkerhed påvirker risiciene for væsentlig fejlinformation (ISA 

540.2). Alle disse forhold bliver behandlet i revisionsstandarden og vil blive belyst i denne 

gennemgang. 

 

                                                        
12 Herefter benævnt revisionsstandard eller standard 
13 ISA 315 (ajourført): Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser 
14 ISA 330: Revisors reaktion på vurderede risici 
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4.1.2 Mål 

I denne standard er der sat nogle mål op, som revisor skal forsøge at opnå. Målet i denne standard 

er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt (ISA 540.6): 

 

a) de regnskabsmæssige skøn i regnskabet, herunder regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdi, er rimelige, uanset om de er indregnet eller oplyst, og 

b) tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende baseret på den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

4.1.3 Definitioner 

I enhver standard er der nogle ord eller vendinger, som defineres. I denne standard er der 

følgende definitioner (ISA 540.7): 

 

a) Regnskabsmæssige skøn: en tilnærmet angivelse af et monetært beløb i mangel af en 

præcis målemetode. Dette begreb anvendes for et beløb målt til dagsværdi, hvor der er 

skønsmæssig usikkerhed, samt for andre beløb, der kræver skøn. Hvor denne ISA kun 

håndterer regnskabsmæssige skøn ved måling til dagsværdi, anvendes udtrykket 

”regnskabsmæssigt skøn over dagsværdi” 

b) Revisors punktestimat eller revisors beløbsinterval: det beløb eller det beløbsinterval, der 

er udledt af revisionsbevis til brug for vurdering af den daglige ledelses punktestimat 

c) Skønsmæssige usikkerhed: regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysningers udsathed 

for en iboende mangel på målingsmæssige præcision 

d) Ledelsens manglende neutralitet: en mangel på neutralitet hos den daglige ledelse ved 

udarbejdelsen af information 

e) Den daglige ledelses punktestimat: det beløb, som den daglige ledelse har valgt at 

indregne eller oplyse i regnskabet som et regnskabsmæssigt skøn 

f) Udfaldet af et regnskabsmæssigt skøn: det faktiske monetære beløb, der resulterer fra 

afklaringen af de(n) underliggende transaktion(er), begivenhed(er) eller forhold, der er 

håndteret af det regnskabsmæssige skøn 
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Ovenstående definitioner vil blive brugt og refereret til i løbet af gennemgangen af denne 

revisionsstandard. 

 

4.1.4 Krav 

I denne revisionsstandard, ISA 540, er der opstillet nogle krav til revisorer, som de skal forsøge at 

efterleve. Standarden indeholder 9 krav, som vil blive forsøgt belyst i nedenstående: 

 

1. Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter 

Når en revisor udfører risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter for at opnå en 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser, så skal revisor opnå en forståelse af nogle 

specifikke elementer. Disse elementer skal være med til at skabe et grundlag for identifikation og 

vurdering af risiciene for væsentlige fejlinformation i de regnskabsmæssige skøn (ISA 540.8). De 

risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter, som revisor laver skal være en hjælp til at 

have nogle forventninger til, hvilken type og art af regnskabsmæssige skøn, der kan være i den 

pågældende virksomhed. Herudover kan man sige, at det hele skal være med til at give revisor en 

forståelse for hvilke risici, der er forbundet med regnskabsmæssige skøn og herfra planlægge sin 

revision (ISA5 540.A12). 

 

Det første element, som revisor skal opnå en forståelse af, når der udføres risikovurderings-

handlinger og tilknyttede aktiviteter, er kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

(ISA 540.8a). Kendskabet til kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan være 

en hjælp for revisor til at afgøre om begrebsrammen foreskriver nogle betingelser for indregning, 

specificerer nogle betingelser, der tillader eller kræver måling til dagsværdier eller om den 

specificerer krævede eller tilladte oplysninger (ISA 540.A13).  

 

Det andet element, som revisor skal opnå en forståelse af, når der udføres risikovurderings-

handlinger og tilknyttede aktiviteter, er hvordan den daglige ledelse identificerer transaktioner, 

begivenheder og forhold, som kan medføre at regnskabsmæssige skøn skal indregnes eller oplyses 

i regnskabet. Når revisor har opnået en forståelse af dette element, så skal der rettes henvendelse 

til den daglige ledelse med henblik på at forespørge om ændringer i de forhold, der kan medføre 
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et behov for at ændre eller lave nye regnskabsmæssige skøn (ISA 540.8b). Det vigtigste i dette 

element er, at det er den daglige ledelse, som skal afgøre om en transaktion, en begivenhed eller 

et forhold skal medføre et regnskabsmæssige skøn, samt sørge for at alle nødvendige 

regnskabsmæssige skøn er indregnet, målt og oplyst i regnskabet i henhold til den 

regnskabsmæssige begrebsramme (ISA 540.A16). Revisor kan også have identificeret forhold eller 

ændringer af forhold, som kan medføre et regnskabsmæssigt skøn, ved at have en forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser ud fra de risikovurderingshandlinger, som er lavet (ISA 

540.A18). 

 

Det tredje og sidste element, som revisor skal opnå en forståelse af, når der udføres 

risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter, er hvordan den daglige ledelse udøver de 

regnskabsmæssige skøn samt en forståelse af de data, de er baseret på (ISA 540.8c). I dette 

element er der både forhold, som kræver noget af den daglige ledelse og af revisor. Hvis man ser 

på ledelsen, så skal de etablere regnskabsprocesser for udøvelse af regnskabsmæssige skøn. Disse 

processer kan være udvælgelse af passende regnskabspraksis, udvikling og identifikation af data, 

som kan have en påvirkning på de regnskabsmæssige skøn og periodisk gennemgang af forhold, 

som kan medføre regnskabsmæssige skøn (ISA 540.A22). Revisor skal derimod have en forståelse 

af, hvordan den daglige ledelse udøver regnskabsmæssige skøn og det kan revisor eksempelvis 

gøres ved, at have en forståelse af de konti eller transaktioner, som vedrører de 

regnskabsmæssige skøn. Udover dette kan revisor undersøge hvilken anerkendt målemetode 

ledelsen har brugt til de regnskabsmæssige skøn og om hvorvidt der er taget hensyn til forholdet 

mellem tid og data (ISA 540.A23). Udover at have forståelse for hvordan de regnskabsmæssige 

skøn udøves, så skal revisor have en forståelse af det data, som bruges til skønnene og grundlaget 

for forståelsen skal komme ud fra følgende punkter (ISA 540.8c): 

 

i) Metode og model anvendt til at udøve det regnskabsmæssige skøn  

ii) Relevante kontroller 

iii) Har den daglige ledelse anvendt en ekspert 

iv) Forudsætninger, som ligger til grund for de regnskabsmæssige skøn 

v) Ændringer i metoderne anvendt til regnskabsmæssige skøn 
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vi) Skønsmæssig usikkerhed og den daglige ledelses tanker om dette 

 

En sidste risikovurderingshandling, som revisor skal udøve, er en gennemgang af de 

regnskabsmæssige skøn, som har været med i de tidligere perioders regnskaber (ISA 540.9).  

 

2. Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation 

Når en revisor skal identificere og vurdere risiciene for væsentlige fejlinformationer, så skal revisor 

vurdere hvor stor en grad af den skønsmæssige usikkerhed der kan have en sammenhæng med et 

regnskabsmæssigt skøn (ISA 540.10). Der er flere faktorer, som kan påvirke graden af skønsmæssig 

usikkerhed, såsom forudsætningernes følsomhed over for ændringer, anerkendte målemetoder og 

at revisor har adgang til pålidelige data fra eksterne kilder (ISA 540.A45). Herudover så kan revisor 

også overveje følgende forhold, når vedkommende skal vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation. Det kan eksempelvis være forholdet mellem den daglige ledelses punktestimat og 

revisors forventede estimat eller om hvorvidt eksperter har været indover det regnskabsmæssige 

skøn (ISA 540.A46). 

 

Herudover så skal revisor også fastlægge og vurdere om nogle af de konstaterede 

regnskabsmæssige skøn forbundet med høj grad af sikkerhed, kan medføre betydelige risici (ISA 

540.11). Nogle af de regnskabsmæssige skøn forbundet med høj grad af sikkerhed kan 

eksempelvis være skøn, som afhænger af en vurdering i form af f.eks. udfaldet af retssager eller 

vurdering af fremtidige pengestrømmes beløbsmæssige og tidsmæssige placering. Det kan også 

være skøn, hvor der ikke er blevet brugt en anerkendt målemetode eller regnskabsmæssige skøn 

over dagsværdien, som tager udgangspunkt i en højt specialiseret model, som er udviklet af 

virksomheden (ISA 540.A47). Hvis revisor kommer frem til konklusionen, at et regnskabsmæssigt 

skøn medfører betydelig risiko, så er det et krav at revisor får en forståelse af virksomhedens 

kontroller (ISA 540.A50). 
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3. Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation 

Det kræves af ISA 330, at revisor både på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau skal udforme og 

udføre revisionshandlinger, som en reaktion på de vurderede risici for væsentlige fejlinformation 

(ISA 540.A52). Disse revisionshandlinger skal være med til at fastslå følgende: 

 

a. om den daglige ledelse på korrekt vis har anvendt de relevante krav i den 

regnskabsmæssige begrebsramme til det regnskabsmæssige skøn (ISA 540.12a). 

Betingelserne for indregning af regnskabsmæssige skøn fastsættes typisk af de 

regnskabsmæssige begrebsrammer, som også er med til at fremhæve metoderne til 

udøvelsen af skønnene og de dertil krævede oplysninger. Kompleksiteten i disse krav er 

typisk meget høje og derfor skal revisor ud fra den forståelse, vedkommende har tilegnet 

sig gennem risikovurderingshandlingerne have fokus på de elementer, som typisk bliver 

anvendt forkert eller som kan tolkes på flere forskellige måder (ISA 540.A53). 

b. om metoderne brugt til det regnskabsmæssige skøn er passende og at metoden er blevet 

anvendt konsistent, samt at ændringer i metode eller regnskabsmæssige skøn er passende 

i forhold til forrige regnskabsperiode (ISA 540.12b). Revisor skal her vurdere om den 

daglige ledelses begrundelse for ændringer i metoden eller det regnskabsmæssige skøn fra 

den ene periode til den anden er gode nok til at berettige en ændring (ISA 540.A58). 

 

Som nævnt tidligere, så er det et krav i ISA 330, at der udføres handlinger, som en reaktion på de 

vurderede risici for væsentlige fejlinformation. Revisor skal ud fra arten af det regnskabsmæssige 

skøn udfører en eller flere revisionshandlinger (ISA 540.13). Disse handlinger er oplistet i 

revisionsstandarden og kan eksempelvis være at teste den daglige ledelses metode og udøvelse af 

det regnskabsmæssige skøn (ISA 540.13b) eller vurdere den daglige ledelses punktestimat ved at 

have sit eget punktestimat (ISA 540.13d). 

 

Revisor skal med baggrund i sine revisionshandlinger vurdere eller overveje, om der er nogle 

forhold i de regnskabsmæssige skøn, som kunne kræve specialiserede færdigheder eller 

specialiseret viden for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (ISA 540.14). 
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4. Yderligere substanshandlinger som reaktion på betydelige risici 

Dette krav har fokus på to elementer og disse elementer er behandlet individuelt i 

revisionsstandarden og bliver også gennemgået individuelt i denne gennemgang. 

 

Skønsmæssig usikkerhed 

Udover de revisionshandlinger, som revisor har lavet for at opfylde kravene i ISA 330, så skal 

revisor for de regnskabsmæssige skøn, der medfører betydelige risici, vurdere nogle forhold (ISA 

540.15). Revisor skal fokusere sin vurdering på den skønsmæssige usikkerhed og hvordan den 

daglige ledelse vurderer dens indvirkning på det regnskabsmæssige skøn, samt om der er 

tilstrækkeligt tilknyttede oplysninger (ISA 540.A102). Eksempler på nogle af forholdene kan være 

om de betydelige forudsætninger brugt af den daglige ledelse er begrundede (ISA 540.15b) eller 

om den daglige ledelse har evnerne og hensigten til, hvor det findes rimeligt, at udføre specifikke 

handlinger i forhold til de betydelige forudsætninger (ISA 540.15c). Hvis det vurderes af revisor, at 

den daglige ledelse ikke har formået at få indvirkningen af den skønsmæssige usikkerhed på det 

regnskabsmæssige skøn håndteret hensigtsmæssigt, så skal revisor vurdere det regnskabsmæssige 

skøn ved at opstille et interval (ISA 540.16). 

 

Kriterier for indregning og måling 

Når revisor har med regnskabsmæssige skøn af betydelige risici at gøre, så skal revisor opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om (ISA 540.17): 

 

a. den daglige ledelses beslutning om at indregne eller ikke indregne de regnskabsmæssige 

skøn i regnskabet og 

b. det valgte målingsgrundlag for de regnskabsmæssige skøn 

 

5. Vurdering af rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn og fastlæggelse af fejlinformationer 

Revisor skal ved hjælp af de revisionsbeviser, som vedkommende har fået indsamlet under sin 

revision vurdere om de regnskabsmæssige skøn i regnskabet er rimelige eller om de indeholder 

fejl (ISA 540.18). Revisor kan med udgangspunkt i sit revisionsbevis konkludere at der er opnået 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Hvis dette er tilfældet, så skal den daglige ledelses 
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punktestimater ikke være en del af revisionsbeviset, hvis de er udenfor revisors interval og 

dermed vil fejlinformationen være ikke mindre end forskellen mellem den daglige ledelses 

punktestimat og det nærmeste punkt i revisors interval. Vælger revisor derimod at konkludere, at 

revisionsbeviset ikke stemmer overens med den daglige ledelses punktestimat, så vil 

fejlinformationen være forskellen mellem revisors punktestimat og den daglige ledelses 

punktestimat (ISA 540.A116). 

 

Herudover så kan revisor også konkludere, at de regnskabsmæssige skøn er forkerte, da den 

daglige ledelse har foretaget en vilkårlig ændring eller revisor kan bruge skønnet, som en indikator 

på manglende neutralitet hos ledelsen. Dette kan dog kun konkluderes, hvis den daglige ledelse 

har ændret de regnskabsmæssige skøn eller ændret metoden, der er blevet anvendt til at udøve 

skønnet i forhold til foregående periode (ISA 540.A117). 

 

6. Oplysninger vedrørende regnskabsmæssige skøn 

Oplysningerne i regnskabet omhandlende de regnskabsmæssige skøn skal overholde kravene i den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme og dette skal revisor have opnået tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for (ISA 540.19). Det skal være fyldestgørende oplysninger om væsentlige 

forhold, som skal være med i præsentationen af regnskabet. Der kan være oplysninger med 

sammenhæng til det regnskabsmæssige skøn, som den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme tillader eller foreskriver, det skal oplyses. Virksomhederne kan også frivilligt vælge, 

at give oplysninger i noterne til regnskabet. Disse frivillige oplysninger plejer typisk at omfatte 

forudsætninger, metoden og skønsmæssige usikkerhed. Disse oplysninger er med til at give 

brugerne en bedre forståelse af de regnskabsmæssige skøn og forudsætninger herfor (ISA 

540.A120). Herudover findes der tilfælde hvor den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

kan kræve, at specifikke oplysninger om usikkerhed gives. Disse oplysninger kan være om 

forudsætninger, hvor der er betydelig risiko for at det kan resultere i en væsentlig korrektion eller 

oplysninger om intervallet for mulige udfald (ISA 540.A121). 

 

Når der er regnskabsmæssige skøn, som medfører betydelige risici, skal revisor også vurdere om 

oplysningerne om den regnskabsmæssige usikkerhed er tilstrækkelig i henhold til den relevante 
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regnskabsmæssige begrebsramme (ISA 540.20). Her kan revisor vælge at konkludere, at 

oplysningerne ikke er fyldestgørende, selvom oplysningerne er i tråd med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. Konklusionen skal baseres på tilstedeværende 

omstændigheder og fakta (ISA 540.A122). Revisor kan også rekommandere den daglige ledelse, at 

beskrive omstændighederne omkring den skønsmæssige usikkerhed i regnskabets noter (ISA 

540.A123). 

 

7. Indikatorer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

Den daglige ledelse kan tage nogle beslutninger eller vurderinger, når de laver de 

regnskabsmæssige skøn. Revisor skal her gennemgå disse beslutninger og vurderinger for at kunne 

identificere indikatorer, som peger mod mulig manglende neutralitet hos ledelsen. Hvis sådanne 

indikatorer peger mod manglende neutralitet hos ledelsen, kan disse indikatorer i sig selv ikke 

udgøre fejlinformation, som kan bruges som konklusion til rimeligheden af de enkelte 

regnskabsmæssige skøn (ISA 540.21). Indikatorerne på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

kan være, at de foretager ændringer i et skøn eller i metoden ud fra deres subjektive vurdering. 

Indikatorerne kan også være, at ledelsen vælger nogle forudsætninger, som giver et punktestimat, 

som enten har et optimistisk mønster eller pessimistisk mønster, samt at punktestimatet er godt 

for den daglige ledelses mål (ISA 540.A125). 

 

8. Skriftlige udtalelser 

Skriftlige udtalelser skal indhentes af revisor fra den daglige ledelse for at kunne få tilkendegivet 

deres mening om forudsætningerne, der er blevet brugt ved det regnskabsmæssige skøn er 

rimelige. Skriftlige udtalelser fra den øverste ledelse kan også indhentes, når det findes passende 

af revisor (ISA 540.22).  

 

9. Dokumentation 

Følgende dokumentation skal revisor inkludere i sin revisionsdokumentation (ISA 540.23): 

 

a. grundlaget for revisors konklusioner om rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn og de 

hertil knyttede oplysninger, der medfører betydelige risici, samt 
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b. indikatorer på en eventuel mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

 

Hvis man her til sidst laver en opsummering af gennemgangen af ISA 540, så kan man sige at målet 

med denne revisionsstandard er at revisor skal kunne vurdere om de regnskabsmæssige skøn som 

er lavet er rimelige eller ej og om de tilhørende oplysninger er fyldestgørende. Disse mål skal 

revisor indfri ved at opfylde de 9 krav, som denne standard har. 

 

4.2 Gennemgang af ISA 620 – Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde  

Denne gennemgang vil fungere som et review af ISA 620, hvorfor at det ikke nødvendigvis er alle 

oplysninger som vil blive nævnt eller kommenteret på her. De vigtigste og mest relevante pointer i 

forhold til afhandlingen og dens fokusområde er udvalgt til gennemgangen.  

 

4.2.1 Indledning   

ISA 620 er den vejledende standard i forbindelse med revisors anvendelse af en eksperts arbejde, 

og den trådte i kraft for revisioner af regnskaber der begyndte den 15. december 2009 og 

fremefter (ifac.org, 2009). Standarden omhandler helt overordnet om en revisors ansvar i forhold 

til en persons eller organisations arbejde på et andet ekspertiseområde end regnskab eller 

revision, som i forhold til revisionen skal anvendes til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for revisor (ISA 620.1).  

 

Hvis revisor anvender en person eller organisation som ekspert inden for områderne regnskab og 

revision, behandles situationen i henhold til ISA 220 ’Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber’ 

(ISA 620.2a). Ligeledes omhandler denne standard ikke de situationer hvor at der er tale om en 

ledelsesudpeget ekspert, som der har ekspertise i områder uden for regnskab og revision, og som 

der har til hensigt at hjælpe virksomheden med udarbejdelse af regnskabet. Disse situationer 

behandles særskilt i ISA 50015 (ISA 620.2b). 

 

 

 

                                                        
15 ISA 500: Revisionsbevis 
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Revisors ansvar for revisionskonklusionen  

ISA 620 gør det klart, at revisor altid har det fulde ansvar for den udtrykte revisionskonklusion. Det 

er ikke muligt for revisor at foretage sig nogen form for ansvarsfraskrivelse, uanset hvor mange 

eksperter der måtte være anvendt i forbindelse med revisionen (ISA 620.3).  

 

Ovenstående bestemmelse vil blive gennemgået yderligere i afhandlingens kommende 

analyseafsnit, da der rejser sig nogle interessante spørgsmål i forhold til f.eks. 

uoverensstemmelser mellem revisor og ekspert, eller i forhold til hvordan revisor forholder sig 

kritisk til en eksperts arbejde når det i sidste ende er revisor som står med ansvaret for den 

underskrevne påtegning af regnskabet.  

 

4.2.2 Mål  

Det er ifølge standarden revisors mål: 

(a) at afgøre, om der skal gøres brug af en revisorudpeget eksperts arbejde, og 

(b) at afgøre, om arbejdet er hensigtsmæssigt til revisors formål, hvis der gøres brug af en 

revisorudpeget eksperts arbejde. 

 

At afgøre, om der skal gøres brug af en eksperts arbejde betyder, at der lægges op til at det er den 

enkelte revisor i den specifikke situation, som der skal tage beslutningen om at inddrage eksperter 

eller ej. Der er derfor ikke nogen gennemgående konsistent procedure for denne beslutning. Dette 

vil afhandlingens analyseafsnit også undersøge nærmere, da beslutningen pludseligt kan afhænge 

af den enkelte revisors egne kvalifikationer, egne tidligere erfaringer eller måske interne regler i 

de enkelte revisionsvirksomheder, hvilket betyder at selve revisionsplanlægningen og 

revisionsudførelsen for den samme virksomhed kan være meget forskellig ved sammenligning af 

to forskellige revisorers udførte arbejde.  

Spørgsmålet er, om det er et problem i sig selv, at selve processen kan være meget forskellig, hvis 

altså selve revisionskonklusionen skulle falde ud til at være den samme i sidste ende? 
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4.2.3 Definitioner  

Definitionerne forstås ifølge ISA 620 således:  

• En revisorudpeget ekspert er en person eller organisation, der har ekspertise inden for 

andre områder end regnskab eller revision, og hvis arbejde benyttes af revisor til at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

En revisorudpeget ekspert kan enten være en intern ekspert eller en ekstern ekspert. En 

intern ekspert er ansat i samme revisionsvirksomhed som revisor selv, mens en ekstern 

ekspert er ansat udefra (ISA 620.6a).  

 

• En ledelsesudpeget ekspert er en person eller organisation, der har ekspertise inden for 

andre områder end regnskab og revision, og hvis arbejde anvendes til at hjælpe 

virksomheden med at udarbejde regnskabet (ISA 620.6c).  

 

4.2.4 Krav 

Fastlæggelse af behovet for en revisorudpeget ekspert 

Det er revisors beslutning om der skal anvendes en eksperts arbejde uden for områderne regnskab 

og revision for at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (ISA 620.7). Selve fastlæggelsen af 

behovet for eksperts arbejde bliver uddybet i standardens `Vejledning og andet forklarende 

materiale’ under afsnit A4-A9.   

 

Afsnit A4 oplister følgende områder som kan være nødvendige for revisor at inddrage en eksperts 

arbejde i:  

• opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol 

• identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation 

• fastlægge og gennemføre generelle reaktioner på vurderede risici på regnskabsniveau 

• udforme og udføre yderligere revisionshandlinger som reaktion på vurderede risici på 

revisionsmålsniveau, herunder test af kontroller eller substanshandlinger 

• vurdere tilstrækkeligheden og egnetheden af det revisionsbevis, der er opnået ved 

udformningen af en konklusion om regnskabet. 
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Igen er der tale om områder som revisor selv kan vælge at anvende eksperter i. Der er altså ikke 

nogen eksplicitte lovkrav eller lignende som standardiserer anvendelsen af eksperters arbejde i 

revisionen.  

 

Afsnit A6 beskriver hvordan revisor kan have svært ved at revidere et regnskab som er udarbejdet 

ved hjælp af eksperters arbejde uden for områderne regnskab og revision. Dette skyldes først og 

fremmest at revisor selv er uddannet inden for regnskab og revision, og derfor ikke besidder 

ekspertise uden for de to områder. Derfor skal den opgaveansvarlige partner sikre, at 

opgaveteamet samt eventuelle revisorudpegede eksperter, tilsammen har de kompetencer og 

færdigheder der kræves for at kunne gennemføre revisionen. 

 

Afsnit A7 bekræfter påstanden om, at selve revisionsprocessen ikke kan udføres efter en 

dikterende skabelon når det kommer til anvendelsen af eksperters arbejde. Afsnittet forklare at 

revisor sagtens kan være i stand til selv at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis uden for et 

område omhandlende regnskab og revision. Dette altså uden anvendelse af en ekspert, men pga. 

revisors tidligere praktiske erfaring inden for området, eller pga. revisors faglige udvikling inden 

for det særlige område. Én tredje mulighed er også at revisor kan have drøftelser med andre 

revisorer, som der har udført lignende opgaver før.  

 

Overvejelser i forhold til om der skal anvendes eksperts arbejde eller ej, kan ifølge afsnit A8 

indeholde følgende:  

• om ledelsen har brugt en ledelsesudpeget ekspert ved udarbejdelsen af regnskabet  

• arten og betydeligheden af forholdet, herunder dets kompleksitet 

• risiciene for væsentlig fejlinformation i forholdet 

• den forventede art af handlinger til at reagere på identificerede risici, herunder revisors 

viden om og erfaring med eksperters arbejde i forbindelse med sådanne forhold, og 

tilgængeligheden af alternative kilder til revisionsbevis. 

 

Der er altså en tendens til at disse overvejelser skal vurderes i forhold til revisors erhvervsmæssige 

erfaring, og dermed også revisors professionelle dømmekraft.  
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I forbindelse med en ledelsesudpeget eksperts hjælp til udarbejdelse af regnskabet, kan revisors 

beslutning om at anvende en revisorudpeget ekspert være påvirket af følgende faktorer, jf. Afsnit 

A9:  

• arten og omfanget af og målene for det arbejde, en ledelsesudpeget ekspert foretager 

• om den ledelsesudpegede ekspert er ansat af virksomheden eller er en part, der er 

engageret af virksomheden til at levere relevante ydelser 

• i hvilket omfang ledelsen kan udøve kontrol med eller indflydelse på den ledelsesudpegede 

eksperts arbejde 

• den ledelsesudpegede eksperts kompetence og færdigheder 

• om den ledelsesudpegede ekspert er underlagt faglige præstationsstandarder eller andre 

faglige eller brancherelaterede krav 

• eventuelle kontroller inden for virksomheden med den ledelsesudpegede eksperts arbejde. 

 

Der fokuseres altså meget på om den ledelsesudpegede ekspert har arbejdet under uafhængige 

forhold, eller om vedkommende har været under indflydelse af ledelsen, som derigennem har 

påvirket troværdigheden af arbejdet.  

 

Art, tidsmæssig placering og omfang af revisionshandlinger  

Ved bestemmelsen af art, tidsmæssig placering og omfanget af revisionshandlinger vil der være 

forskellige beslutninger i forhold til de konkrete omstændigheder der måtte være i den enkelte 

situation (ISA 620.8). Følgende forhold skal overvejes af revisor i forbindelse med beslutning af art, 

tidsmæssig placering og omfang af revisionshandlingerne:  

 

(a) arten af det forhold, som den pågældende eksperts arbejde vedrører 

(b) risici for væsentlig fejlinformation i det forhold, som ekspertens arbejde vedrører 

(c) betydeligheden af ekspertens arbejde i forhold til revisionen 

(d) revisors viden om og erfaring med ekspertens tidligere arbejde, og 

(e) om eksperten er underlagt revisionsfirmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer  
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Igen er der tale om forhold som skal vurderes af den enkelte revisor, og altså ikke forhold som kan 

bestemmes igennem absolutte termer eller tolkes igennem stringente regler.  

 

Angående eksperternes kvalifikationer, så vil interne eksperter automatisk være underlagt 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer i overensstemmelse med ISQC 

116. Det betyder at opgaveteamet som udgangspunkt har ret til at have tillid til 

kvalitetsstyringssystemet, medmindre at andre oplysninger tyder på andet i forhold til eksperten 

(ISA 620.A11) (ISA 620.A13).  

 

En revisorudpeget ekstern ekspert er karakteriseret ved ikke at være en del af opgaveteamet, 

hvorfor at vedkommende ikke er underlagt kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer i 

overensstemmelse med ISQC 1 (ISA 620.A12). Dette betyder at revisor selv skal være ekstra 

opmærksom på ekspertens kvalifikationer, og vurdere om den eksterne ekspert kan udføre 

revisionsopgaven på tilfredsstillende vis.  

 

Den revisorudpegede eksperts kompetence, færdigheder og objektivitet  

Ligesom revisor selv skal være uafhængig i forbindelse med revisionsopgaver, så skal revisor også 

sikre at eksperter anvendt ligeledes er uafhængige i forhold til den reviderede virksomhed. 

Yderligere er det revisors ansvar at undersøge om en ekspert har de(n) nødvendige kompetence(r) 

og færdigheder til revisors formål (ISA 620.9).  

 

Ved revisors vurdering af en eksperts kompetencer og færdigheder kan oplysninger herom 

stamme fra kilder som personlig erfaring med eksperten, drøftelser med eksperten, afhandlinger 

eller bøger som eksperten har udgivet, viden omkring ekspertens medlemskab af fagligt organ 

eller brancheorganisation (ISA 620.A15). Det kan også undersøges om ekspertens arbejde er 

underlagt nogen form for faglige præstationsstandarder eller andre faglige branchespecifikke krav, 

(ISA 620.A16).  

 

                                                        
16 ISQC 1: Den internationale kvalitetsstyringsstandard  
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Ved anvendelse af en ekstern eksperts arbejde er det vigtig at revisor sikrer sig ekspertens 

objektivitet ved både at forespørge virksomhed og ekspert angående interesser og relationer som 

de to måtte have (ISA 620.A20).  

 

Opnåelse af en forståelse af den revisorudpegede eksperts ekspertise område  

Det er revisors pligt at opnå en tilstrækkelig forståelse af den udpegede eksperts 

ekspertiseområde, for at revisor kan (ISA 620.10): 

 

(a) fastlægge arten, omfanget og målene for den pågældende eksperts arbejde til revisors 

formål, og 

(b) vurdere hensigtsmæssigheden af dette arbejde til revisors formål. 

 

Revisors opnåelse af forståelsen vedrørende eksperts ekspertiseområde kan ske gennem tidligere 

erfaring med eksperts fagområder, eller gennem uddannelse eller faglig udvikling inden for det 

særlige område (ISA 620.A7). Herudover er det altid relevant for revisor at få en forståelse af 

ekspertens forudsætninger, modeller og den data som anvendes af eksperten (ISA 620.A22).  

 

Aftale med den revisorudpegede ekspert  

Revisor skal med den udpegede ekspert indgå en skriftlig aftale omhandlende arten, omfanget og 

formålene med den pågældende eksperts arbejde. Yderligere skal aftalen indeholde rammerne for 

revisors og ekspertens respektive roller og ansvar, samt arten, den tidsmæssige placering og 

omfanget af kommunikationen mellem revisor og ekspert.  

Til sidst skal aftalen også indeholde oplysninger om kravene i forhold til den revisorudpegede 

eksperts fortrolighed (ISA 620.11).  

 

Vurdering af hensigtsmæssigheden af den revisorudpegede eksperts arbejde  

Efter at eksperten har udført de aftalte arbejdsopgaver, skal revisor vurdere disse i forhold til 

hensigtsmæssigheden for sine egne formål. Revisor skal derfor analysere ekspertens arbejde, og 

bedømme både relevans og rimelighed af observationer og konklusion, samt disses samspil med 

andet revisionsbevis (ISA 620.12a). Det er ikke kun observationer og konklusioner som revisor skal 
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vurdere, men det kan også være selve ekspertens metode, opstillede forudsætninger samt 

ekspertens anvendte kildemateriale (ISA 620.12b) (ISA 620.12c). Ved kildematerialet kan revisor 

f.eks. verificere dataens validitet, samt analysere de interne kontroller som har skulle sikre 

dataens pålidelighed (ISA 620.A38).  

 

Hvis revisor i sin analyse af ekspertens arbejde finder ud af, at dette ikke er hensigtsmæssigt i 

forhold til sine formål, kan revisor vælge at gøre to ting (ISA 620.13):  

 

(a) træffe aftale med den pågældende ekspert om arten og omfanget af yderligere arbejde, 

som eksperten skal udføre, eller 

(b) udføre yderligere revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne 

 

Der kan altså være tale om yderligere arbejdsopgaver for enten revisor, eksperten eller for dem 

begge to.  

 

Henvisning til den revisorudpegede ekspert i revisors erklæring  

Ved afgivelse af revisors erklæring på regnskabet, må revisor som udgangspunkt ikke henvise til 

revisorudpeget eksperts arbejde hvis erklæringen indeholder en umodificeret konklusion. Dette 

dog kun hvis lov eller øvrig regulering ikke kræver det. Hvis lov eller regulering kræver en 

henvisning til eksperts arbejde, skal revisor anføre, at anvendelse af eksperts arbejde ikke 

mindsker revisors ansvar for konklusionen (ISA 620.14). 

 

Hvis der er tale om en modificeret konklusion på regnskabet fra revisor af, så kan revisor henvise 

til eksperts arbejde hvis det er relevant for forståelsen af modificeringen af konklusionen. Dog skal 

revisor stadig anføre, at selve henvisningen ikke begrænser ansvaret for den pågældende 

konklusion af regnskabet (ISA 620.15).   
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5. Eksperttyper anvendt i revisionen   
Dette afsnit vil foretage en gennemgang af de typer af eksperter som typisk bliver anvendt i en 

revisionsopgave. Dette vil ikke være en udtømmende gennemgang af eksperter som kan anvendes 

i en revision, men det er af forfatternes opfattelse, at eksperterne nævnt her under vil have 

karakter af at være gennemgående i størstedelen af de revisionsopgaver hvor der er behov for at 

anvende eksperter. Denne opfattelse eksisterer især på baggrund af information fra de udførte 

interviews med nuværende revisorer fra Big 4 selskaberne, samt forfatternes egen kendskab til 

hvilke fagområder der ligger uden for selve revisoruddannelsen.  

 

Dette afsnit skal især anvendes til at få et overblik over eksperttyper, samt skabe en forståelse af 

de relevante eksperter som der måtte anvendes af revisorerne. Hvornår og hvorfor eksperter 

anvendes i selve revisionen vil ikke blive analyseret yderligere i dette afsnit, men vil fremkomme 

senere under afsnit 6.1 og 6.2. 

 

ISA 620 beskriver i afsnit 6, hvordan en revisorudpeget ekspert enten kan være en intern ekspert 

eller en ekstern ekspert. Ved en intern ekspert forstås der en partner eller medarbejder som er 

ansat i samme revisionsfirma som revisor selv. Ved ekstern ekspert forstås der en person som er 

ansat uden for selve revisionsfirmaet som revisor kommer fra (Ifac.org, 2009).  

 

Igennem denne afhandlings undersøgelsesdesign, har forfatterne interviewet revisorer som 

primært har erfaring med interne eksperter. Dette skyldes at alle interviewrespondenterne til 

denne afhandling er ansat i et Big 4 selskab, hvoraf disse selskaber er så store, at de har ressourcer 

til at have relevante eksperter ansat inhouse. Mindre revisionsselskaber har ikke nødvendigvis de 

fornødne ressourcer til at have eksperter ansat inhouse, hvorfor at disse revisionsselskaber kan 

være nødsaget til at henvende sig til eksterne eksperter. Denne påstand står ikke alene, da den er 

blevet bekræftet af både Bjarne og Morten fra henholdsvis Deloitte og EY i forbindelse med de 

foretagne interviews.  
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5.1 Moms og skatteeksperter  

Moms og skatteproblemstillinger er områder som alle de adspurgte interviewrespondenter 

anvender eksperter til. Moms og skat er fagområder som er indeholdt i selve Cand.merc.aud 

uddannelsen, men det må blot konstateres, at disse områder er så komplekse at der er behov for 

at anvende deciderede moms- og skatteeksperter for revisorerne. I enkelte tilfælde er det dog ikke 

nødvendigt, hvis virksomheden og dens moms- og skatteforhold er af en sådan simpel karakter, at 

revisor selv har forståelse for samtlige forhold der måtte eksistere.   

 

En moms- og skatteekspert kan være uddannet inden for jura, men kan også være en uddannet 

revisor som har valgt at specialisere sig inden for disse områder efter endt uddannelse.  

 

5.2 IFRS eksperter 

IFRS eksperter anvendes på børsnoterede selskaber som aflægger regnskab efter IFRS reglerne. 

IFRS regnskaber er noget mere omfattende end regnskaber aflagt efter den danske 

årsregnskabslov, hvorfor der kan inddrages regnskabseksperter. Selvom revisor har godt kendskab 

til regnskabsstandarderne, så er det altså selve revisionen som der er i fokus hos revisor, og også 

selvom at IFRS reglerne er en naturlig del af Cand.merc.aud studiet.  

 

5.3 Værdiansættelseseksperter  

Værdiansættelseseksperter er en bred definition, og disse eksperttyper anvendes da også til en 

del forskellige opgaver inden for værdiansættelsesområdet. Eksempler på anvendelse af 

værdiansættelseseksperter er inden for områder som nedskrivningstest af goodwill samt køb og 

salg af virksomheder. Yderligere er der stor anvendelse af værdiansættelseseksperter ved revision 

af diverse dagsværdimålinger i forbindelse med f.eks. investeringsejendomme, finansielle 

instrumenter indregnet til dagsværdi og aktuar beregninger i forbindelse med 

pensionsforpligtelser.   

 

De typiske årsager til anvendelse af værdiansættelseseksperter er oftest forhold der vedrører 

beregning af korrekt diskonteringsfaktor samt fastlæggelse af adskillige antagelser og 

forudsætninger i værdiansættelser.   
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Da værdiansættelseseksperter især anvendes i forbindelse med dagsværdimålinger i regnskabet, 

har afhandlingen i et tidligere teoretisk redegørende afsnit gennemgået dagsværdimålinger i 

forhold til kostprismålinger for at klarlægge revisors udfordringer herved.  

 

Interviewrespondenterne kan bekræfte at der ikke altid anvendes eksperter inden for 

værdiansættelser, da revisor som udgangspunkt har en vis form for grundviden og forståelse af 

finansiering og herunder værdiansættelser. Dog er det typisk eksperter med en direkte 

finansieringsbaggrund som assisterer revisor når forholdene bliver mere komplekse.  

 

5.4 IT-eksperter  

Anvendelse af IT og digitalisering er en stigende trend inden for de fleste brancher. Derfor er 

anvendelsen af IT-revisorer også stigende i forbindelse med revision. En almindelig finansiel 

revisor undersøger om de finansielle tal stemmer, men typisk stammer disse tal og informationer 

fra IT-systemer som har opbevaret og genereret dataen. Disse systemer er ofte karakteriseret ved 

at være ERP17 systemer der har den fordel, at systemet oplagrer informationer til brug for den 

finansielle rapportering, samt at informationen oplagres direkte fra kilden, f.eks. Salg eller 

produktion, hvilket gør det nemmere at rapportere transaktioner i realtid, og mindsker fejlene 

(Senft, Gallegos, & Davis, 2013, s. 605-606). Dog øger det også virksomhedernes sårbarhed, idet at 

alle eller måske næsten alle finansielle informationer stammer fra samme system. Derfor ønsker 

revisor typisk at anvende en IT-revisor, for herved at kunne sikre sig pålideligheden af IT-

systemernes sikkerhed og generelle IT- kontroller.  

 

Det er af altafgørende betydning for selve revisionens udførelse, at revisor ved om det generelle 

it-miljø, den generelle IT-sikkerhed og de generelle IT-kontroller er pålidelige. Disse faktorer er 

nemlig med til at bestemme om revisor kan basere sine handlinger på kontrolbaseret revision eller 

substansbaseret revision.   

 

                                                        
17 ERP: Enterprise Ressource Planning 
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En IT-revisor kan være uddannet som almindelig finansiel revisor først, for herefter at specialisere 

sig inden for IT-området. Dog behøver vedkommende ikke at være uddannet revisor, da en 

uddannelsesmæssig baggrund inden for IT også kan anvendes ved gennemgang af IT-miljøet hos 

den reviderede virksomhed.  

 

5.5 CSR-eksperter  

Jo større den reviderede virksomhed er, jo flere forhold angående CSR er der krav om for 

virksomheden at rapportere om i regnskabet. Det kunne f.eks. være forhold vedrørende 

miljøpåvirkning, medarbejderforhold eller forhold angående kønsfordeling. Disse forhold bliver 

typisk nævnt under ledelsesberetningen i regnskabet (denstoredanske.dk), og der assisterer 

eksperter som har styr på om de forskellige CSR lovkrav er overholdt. 

 

5.6 Juridiske eksperter   

Alle virksomheder kan pga. den ene eller den anden omstændighed risikere at havne i en retssag, 

hvor at der f.eks. skal tages stilling til hvor stort et krav der kan forventes at skulle betales i 

forbindelse med en tabt sag ved domstolene. Her har revisor ikke en mulighed for hverken at 

kunne komme med et bud på hvor stort et eventuelt erstatningsbeløb kan blive, eller mulighed for 

at kunne vurdere sandsynligheden for at vinde henholdsvis tabe retssagen. Derfor indhentes der 

jurister, advokater mv. som juridiske eksperter i disse konkrete situationer.  
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6. Brugen af eksperter 

I denne del af specialet vil der blive kigget lidt nærmere på planlægningen af en revision med 

fokus på brugen af eksperter. Dette afsnit vil forsøge at belyse, hvornår en ekspert bliver brugt, 

hvorfor en ekspert bliver brugt og hvordan man praktisk bruger en ekspert. Herudover vil det kort 

blive fremhævet, hvilke økonomiske overvejelser der er, samt hvordan revisor bør forholde sig til 

eksperters arbejde og tendenserne i brugen af eksperter. 

 

6.1 Hvornår anvendes en ekspert? 

Hvis vi starter med at kigge på, hvornår en ekspert bliver brugt, så er der to generelle faktorer, 

som er afgørende for om en ekspert bliver hentet ind for at give sin vurdering af de 

regnskabsmæssige forhold. Disse to generelle faktorer er interne forretningsprocedurer/ 

retningslinjer/krav18, eller områder hvor revisor ikke føler sig sikker i forbindelse med sin revision. 

Dette bliver underbygget af Morten, som fremhæver at det er disse to elementer, der er 

afgørende for om en ekspert bliver taget i samråd: 

 

”Vi har nogle interne regler for hvornår vi skal bruge dem, men det der fylder mest er helt klart, det 

du skriver nedenunder om områder, hvor jeg ikke føler mig sikker i forbindelse med min revision” 

(Interview – Morten, 12:58-13:10). 

 

De ovennævnte faktorer vil i det efterfølgende blive behandlet individuelt, hvor der vil blive gået 

mere i dybden med de elementer, som er blevet fundet relevante og interessante. 

 

6.1.1 Interne procedurer 

De interne procedurer i de enkelte revisionshuse er meget forskellige og man kan se, at nogle af 

husene har mange interne procedurer, mens andre ingen har. De interne procedurer varierer også 

fra det ene hus til det andet hus i forhold til indhold og hvordan de er opbygget. Afsnittet vil starte 

med at fastlægge, hvordan de enkelte huses interne procedurer er opbygget og så efterfølgende 

                                                        
18 Herefter når der refereres til procedurer, så vil referencen gælde både procedurer, retningslinjer og krav  



 Side 56 af 93 

komme til indholdet senere. Hvis man eksempelvis tager et kig på EY’s interne procedurer, så 

tager de afsæt i revisionsstandarderne og lovgivningen og forsøger at få inkorporeret nogle af 

elementerne fra disse. Dette bliver bekræftet af Daniel, som fremhæver netop dette, som en af 

fordelene ved deres interne procedurer. Daniel fremhæver blandt andet, at de både har interne 

krav og interne retningslinjer omkring hvornår en ekspert skal involveres, og at disse procedurer 

har forankret revisionsstandardernes krav til brug af eksperter og dermed skal de ikke bladre 

standarderne igennem for at kunne afgøre, om de skal involvere en ekspert eller ej. EY’s 

procedurer har både krav, hvor eksperten involveres og så har de nogle retningslinjer, hvor revisor 

kan vurdere, om der er behov for en ekspert (Interview – Daniel, 07:04-07:46). 

 

Det er nu blevet fastlagt, hvordan EY’s interne procedurer er opbygget og at de tager afsæt i 

revisionsstandarderne og lovgivningen. Ud fra vores research, i form af interviewene, har vi kunne 

fastslå, at EY har flest interne procedurer. Hvis man derimod tager et kig på Deloitte’s interne 

procedurer, så fås det indblik, at de ikke har nogen forretningsprocedurer. Dette indblik fås 

igennem vores interview med Bjarne, som fremhæver, at der ikke står nogen steder, at han skal 

huske at involvere en specifik ekspert i revisionen (interview – Bjarne, 11:35-11:50). Man skal 

selvfølgelig huske på, at Bjarne taler om interne procedurer når der arbejdes med eksperter, og 

dette skal selvfølgelig ikke tegne et billede af, at Deloitte ingen interne procedurer har for andre 

områder i revisionen. Bjarne kommer selv ind på nogle interne procedurer for andre områder i 

revisionen, hvor de har nogle guidelines for, hvordan de kommer i mål med deres revision og får 

det nødvendige revisionsbevis og revisionsdokumentation i henhold til revisionsstandarderne 

(Interview – Bjarne, 13:15-13:30) 

 

Det sidste revisionshus, hvor vi igennem interviews har fået kendskab til interne 

forretningsprocedurer, er KPMG. KPMG har ikke nogen strenge linjer for, hvornår en ekspert skal 

konsulteres. Jannik fremhæver selv hjælpelige forslag som f.eks. et beslutningstræ eller guidelines 

for hvornår der skal gøres brug af en ekspert, men at det ikke er noget som de har hos KPMG. Dog 

har de nogle enkelte interne procedurer, som kræver, at de gør brug af en ekspert ved meget 

specifikke problemstillinger (Interview – Jannik, 03:20-03:33). Det kan dog ikke afvises, at de har 

guidelines for andre elementer i revisionsprocessen, ligesom Deloitte havde.  
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Det er nu blevet fastlagt, hvordan de enkelte revisionshuses interne procedurer vedrørende brug 

af eksperter er bygget op. Derfor skifter vi nu vores fokus fra selve opbygningen af de interne 

procedurer til indholdet i de interne procedurer. Dette vil være med til at give et indblik i hvilke 

områder, hvor det egentligt er påkrævet, at der skal en ekspert ind over, og dette kunne tyde på, 

at husene mener, at deres ansatte ikke har de fornødne kvalifikationer eller kompetencer til at 

håndtere disse slags problemstillinger. Hvilket altså også er med til at fremhæve vores 

problemstilling omkring revisors ekspertise område og det, at de bevæger sig ud fra deres 

ekspertise område, når de skal vurdere en andens eksperts arbejde. Denne problemstilling vil blive 

behandlet mere dybdegående senere i specialet. 

 

Hvis man kigger på selve indholdet af de interne procedurer, så får man det samme billede, som 

man havde ved opbygningen af de interne procedurer. Indholdet afspejler selvfølgelig måden, 

hvorpå de interne procedurer er opbygget og derfor vil indholdet i EY’s interne procedurer være 

mere omfattende end hos de andre huse. Det er allerede blevet fastslået, at Deloitte ingen interne 

procedurer har for, hvornår en ekspert skal anvendes. KPMG har heller ikke nogen interne 

procedurer for, hvornår der skal anvendes en ekspert, men deres interne procedurer foreskriver 

dog, at hvis de skal modificere deres påtegning, så skal de have konsultation med deres faglige 

afdeling (Interview – Jannik, 02:39-02:47). Ser man derimod på EY, så har de nogle andre regler 

for, hvornår en ekspert skal være en del af revisionen. Morten giver her nogle eksempler på, 

hvornår deres interne procedurer foreskriver, at de skal have en ekspert med: 

 

”Skattespecialister bruger vi også (…) På de simple selskaber, der kan jeg sagtens selv gennemgå 

skatten, men begynder der at være særlige forhold, så kan det være rart at have en skattespecialist 

indover. Vi har her i huset, en regel om at hvis det er regnskabsklasse stor C, så skal der en 

skattespecialist indover” (Interview – Morten, 02:41-03:13). 

 

”Så er der IFRS-specialister og det er faktisk krav om, at hvis vi har IFRS, altså børsnoterede 

selskaber og deres regnskaber, så skal vi have en IFRS-specialist indover” (Interview – Morten, 

03:32-03:41). 
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Opsummerende om de interne forretningsprocedurer kan man altså sige, at det er forskelligt fra 

revisionshus til revisionshus om hvordan de håndterer problemstillingen omkring hvornår en 

revisor skal gøre brug af en ekspert i sin revision. 

 

6.1.2 Områder, hvor revisor ikke føler sig sikker 

Når revisor befinder sig i områder, hvor vedkommende ikke føler sig sikker, så bliver det 

nødvendigt for revisor at gøre brug af en ekspert for at kunne afgive erklæring med høj grad af 

sikkerhed og for at kunne opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Revisor skal altså erkende, at 

dette område går ud over revisors kompetencer og at vedkommende derfor har brug for hjælp til 

dette område. Dette sammenholdt med Mortens udtalelse fremhæver meget godt essensen i 

problemstillingen: 

 

”Jeg skal som revisor opnå høj grad af sikkerhed for det her regnskab er rigtig og det er det, jeg 

skriver under på i påtegningen (…) Der skal man som revisor være moden og så skal man kigge sig 

selv i spejlet eller den man nu skriver under sammen med og sige, er vi sikre på det her, ved vi nok 

om det her til at vi kan udtale os om det med høj grad af sikkerhed” (Interview – Morten, 13:12-

13:48). 

 

Som Morten fremhæver, så skal revisor være moden og erkende, at vedkommende ikke har de 

tilstrækkelige og nødvendige kompetencer til at kunne vurdere de regnskabsmæssige forhold og 

derfor vil være nødsaget til at indhente viden og vurderinger fra folk, som er eksperter indenfor 

dette område og som har specialiseret sig med at vurdere de regnskabsmæssige forhold, som den 

konkrete problemstilling drejer sig om.  

 

De pointer, som Morten fremhæver, vil de andre interviewede respondenter også kunne nikke 

genkendende til, da de selv fremhæver disse pointer i mere eller mindre grad i deres egne 

interviews. Alle er enige om, at det er manglen på kvalifikationer og kompetencer indenfor visse 

områder, som bibringer brugen af eksperter. Disse områder varierer fra revisor til revisor og derfor 

er det svært, at pege på nogle områder og sige, at det er her problemet ligger og der skal gøres 

noget ved det. Et andet element i forlængelse af dette, kan være revisors manglende 
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selverkendelse omkring, at der muligvis er brug for en ekspert. 

 

Opsummerende om områder, hvor revisor ikke føler sig sikker kan det siges, at det er revisor selv, 

som skal vurdere om der skal indhentes ekspertvurderinger eller om revisor selv kan klare dette.  

 

6.2 Hvorfor anvendes en ekspert? 

Hvornår og hvorfor en ekspert skal anvendes ligger meget op ad hinanden og begge har samme 

generelle faktorer, som er interne forretningsprocedurer og områder, hvor revisor ikke føler sig 

sikker. Disse faktorer er blevet behandlet i ovenstående afsnit og her var der nogle forhold, som 

kunne være interessante og se lidt nærmere på. 

 

Som det blev pointeret i forrige afsnit, så er det revisor selv, der skal vurdere sine egne evner og 

herefter tage stilling til om en ekspert skal inddrages i revisionen. Revisor skal altså bruge sin 

professionelle dømmekraft og vurdere om der skal tages en ekspert indover for at revisor skal 

kunne afgive påtegning med høj grad af sikkerhed og have opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. Det er dog ikke alle revisorer, som er lige gode til at vurdere deres egne evner og 

vurdere om de har kompetencerne og kvalifikationer til, at kunne behandle det regnskabsmæssige 

forhold, som er på tale i den pågældende revision. Bjarne kommer på et tidspunkt med et svar, 

som kunne være interessant til denne problemstilling, hvori han mener, at han bevæger sig ud fra 

sit ekspertise område, men ikke ud fra sin grundlære, som statsautoriseret revisor, da 

uddannelsen er meget bred i dag (Interview – Bjarne, 20:35-20:45). Herudover mener han også, at 

man som statsautoriseret revisor grundlæggende kan alt, men at manglen findes i forhold til den 

brede og ikke så dybe viden inden for de enkelte fagområder uden for revisions- og 

regnskabsreglerne (Interview – Bjarne, 11:15-11:31). De andre respondenter har en lidt mere 

anden tilgang til denne problemstilling, hvor de fremhæver områder, hvor de vil mene, at de intet 

kendskab har og derfor vil konsultere en ekspert. Det er altså endnu engang den professionelle 

skepsis hos den enkelte revisor, som kommer i spil og skaber den tvetydighed, som hele 

problemstillingen med brugen af eksperter har. For hvordan skal man kunne vurdere om revisors 

arbejde er udført på tilfredsstillende vis, hvis der kun er vage standarder og guidens på dette 
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område, som ikke i sig selv kan afgøre om der skulle have været brugt en ekspert eller ej i en given 

situation.  

 

Dette afsnit skal selvfølgelig ikke ses, som en kritik af Bjarne eller nogle af de andre respondenter, 

men mere en fremhævelse af, at der er nogle mangler tilstede, som skal håndteres og være med 

til at skabe et bedre overblik for revisorerne omkring brugen af eksperter og eventuelt ruste dem 

bedre til at vurdere deres egne kompetencer og kvalifikationer ved at gøre brug af deres 

professionelle skepsis. 

 

6.3 Hvordan anvendes en ekspert? 

I denne del af brugen af eksperter, vil der analyseres nærmere af, hvordan revisor anvender en 

ekspert. Når man ser på hvordan revisor anvender en ekspert, så er der flere forskellige 

elementer, som der er relevante at berøre og gennemgå. Det første er en gennemgang af, hvornår 

en ekspert kan inddrages og typisk bliver inddraget i revisionsprocessen. Herefter vil der blive 

analyseret lidt nærmere på hvordan man udvælger den ekspert, som man skal bruge i sin revision, 

og til sidst vil der blive analyseret på hvordan eksperten anvendes i revisionen. 

 

6.3.1 Hvornår en ekspert kan blive en del af revisionsprocessen? 

Når der tales om hvornår en ekspert kan blive en del af revisionsprocessen, så kan der tales om 

det ud fra et generelt synspunkt eller ud fra et mere specifikt synspunkt, hvor der fokuseres på, 

hvilken slags ekspert, der er tale om. 

 

Hvis der startes med at belyse det fra et generelt synspunkt, så vil der kunne siges, at der er 3 

tidspunkter, hvor der kan planlægges, hvornår en ekspert skal med i revisionen. Det første 

tidspunkt er i starten af revisionsprocessen, når revisor laver sin planlægning. Under planlægning 

bliver risiciene identificeret, samt hvilke væsentlige regnskabsposter der er, samt de dertilhørende 

risici. Her går revisor ind og vurdere de enkelt regnskabsposter og hvis der findes nogle risici, så 

skal revisor finde ud af, hvordan de skal adresseres, hvilket kan ske ved at inddrage en ekspert 

(Interview – Daniel, 04:44-05:08). Det næste tidspunkt, hvor revisor kan inddrage en ekspert, er i 
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løbet af året, hvor der kan opstå nogle forhold, som kræver at en ekspert involveres. Det sidste 

tidspunkt, hvor der kan inddrages en ekspert er, når revisor sidder i selve revisionen og opdager 

nogle forhold, som er særlige eller komplekse og vurderer, at det er nødvendigt at inddrage en 

ekspert i revisionen (Interview – Daniel, 06:20-06:45). 

 

Ses der på ekspertens involvering i revisionsprocessen fra det andet synspunkt, som var mere 

specifikt, så kan det siges, at det afhænger af, hvilken slags ekspert der er tale om for at kunne 

afgøre, hvornår man tager vedkommende ind i processen. Bjarne kommer ind på nogle af disse 

eksperter i sit interview: 

 

”IT-eksperten tager du ind til at hjælpe dig med risiciene og revisionsstrategien, fordi hvis han ved, 

at der i SAP ligger en applikationskontrol, som afdækker den her risiko, så skal han sidde med, når 

vi designer revisionsstrategien. Så han er med ret tidligt i fasen, helt generelt på alle poster” 

(Interview – Bjarne, 09:24-09:53).  

 

”Så på skat, der er det skat, som laver revisionsstrategien. På en valuation of tax asset vil det være 

en fælles opgave omkring det, men ellers er det på udskudt skat og current tax osv., der er det 

skattepersonen, som er inde i filen for at definere og skrive revisionsstrategien” (Interview – 

Bjarne, 10:03-10:23). 

 

”Værdiansættelseseksperter vil være mere i selve opgaveløsningen, så de er sjældent med ved 

planlægningstidspunktet, men ved hvis der har været et stort opkøb, som er det de skal indover, så 

ved vi det ret tidligt (…) så han er mere inden, når der så skal revideres” (Interview – Bjarne, 10:24-

10:52). 

 

Det kan ud fra ovenstående ses, at det er meget forskelligt, hvordan og hvornår disse eksperter 

bliver en del af revisionen. Et godt afrundende svar til dette emne, kommer fra Jannik, hvor han 

fremhæver, at det er påvirkning på revisionsstrategien, der afgør hvornår eksperten anvendes. 

Hvis det er meget omfattende for hele revisionen, så ville eksperten blive anvendt meget tidligt i 

processen (Interview – Jannik, 13:10-13:26). 
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Hvis det hele skal opsummeres, så kan man sige at det er risiko sammenholdt med 

væsentligheden af den regnskabspost, hvor eksperten skal anvendes, som afgør om eksperten skal 

involveres tidligt i processen eller senere i processen. 

 

Det næste element, som er med til at afgøre hvordan en ekspert anvendes, er udvælgelsen af 

eksperten og dette vil blive behandlet i nedenstående. 

 

6.3.2 Hvordan udvælges en ekspert? 

Når der tales om hvordan en ekspert udvælges til at blive en del af revisionsprocessen, så 

afhænger det af, om der er tale om en intern eller ekstern ekspert. Det er også denne sondring, 

som er blevet lagt til grund ved fremhævelsen af nogle af de udvælgelseskriterier, som bruges, når 

en ekspert skal udvælges. De interne eksperter vil blive behandlet først og herefter vil de eksterne 

eksperter blive behandlet.  

 

De interne eksperter og deres udvælgelseskriterier er meget forskellige fra det ene revisionshus til 

det andet. Der kan dog også udledes en lighed mellem alle husene og deres udvælgelse af interne 

eksperter. Alle interviewrespondenter fremhæver, at de interne eksperters udvælgelse baseres på 

ekspertens ansættelse i det samme hus, som deres og der er derfor tillid til, at den pågældende 

interne ekspert har de nødvendige kompetencer og kvalifikationer til at udøver de opgaver, som 

kræves af den pågældende ekspert (Interview – Bjarne, 13:50-14:13). Dette kan dog også ses, som 

et problem, da ansættelse i et af de store revisionshuse ikke er ensbetydende med, at man er en 

ekspert indenfor sit område. Erfaring og ekspertise indenfor et område kommer med tid og 

kræver, at man uddanner sig løbende for at kunne tilegne sig ny viden inden for sit fagområde. 

Dette leder os hen til nogle af de tiltag, som revisionshusene har foretaget for at sikre, at deres 

interne eksperter har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at løse de regnskabsmæssige 

problemstillinger, som revisorerne kommer med, samt være moden nok til at kunne udfordre 

både revisoren og de ledelsesudpegede eksperter, hvis der er uoverensstemmelser med 

forudsætninger eller andre forhold.  
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Ud fra forfatternes interviews har det kun været muligt, at få et indblik i EY’s tiltag for at sikre at 

deres ansatte har de fornødne kvalifikationer og kompetencer. Først og fremmest, så kan det 

fremhæves at kompetencer og uafhængighed er nogle af de forhold, som bliver fremhævet. 

Morten nævner eksempelvis, at han forventer at folk, som er ansat hos EY er med i noget løbende 

uddannelse, hvor de får opfrisket deres kompetencer og kvalifikationer indenfor deres ekspertise 

område (Interview – Morten, 30:01-30:13). Herudover så fremhæver han også, at de bliver trænet 

i at være uafhængige fra deres kunder og at de skal bekræfte deres uafhængighed. Så han regner 

med, at uafhængighed og kompetencer er i orden hos de interne eksperter (Interview – Morten, 

30:14-30:35). Det antages dog også, at kompetencer og uafhængighed er noget de andre 

revisionshuse gør brug af og også har nogle krav til efteruddannelse og uafhængighed. Herudover 

så gør EY brug af nogle interne certificeringer, hvor man sørger for, at de medarbejdere, som 

arbejder indenfor specifikke områder får deres årlige opfriskningskursus og består den årlige 

eksamen og dermed får deres årlige akkreditering. Et eksempel på denne slags certificering ses 

ved IFRS regnskaber, hvor de eksperter, som bruges ved IFRS-kunder skal være IFRS-akkrediteret. 

Der findes også en liste med alle de ansatte, som har gennemgået den IFRS træning der er, og som 

har bestået en årlig intern IFRS prøve. Dette kan revisor slå op og hvis eksperten findes på denne 

liste, så må og kan revisor gerne bruge denne ekspert (Interview – Morten, 32:30-32:52). Til sidst 

kan der også kort fremhæves, at der bliver gjort brug af et hierarki i forhold til, hvilken intern 

ekspert, der bliver brugt. Her bliver der kigget på hvilken titel, den interne ekspert har og hvilken 

slags opgave det er. Eksemplet i interviewet vedrører skat, hvor at hvis det er en stor børsnoteret 

virksomhed, der har skattemæssige komplekse forhold, så skal den interne ekspert, der bliver 

involveret, have titlen skattepartner. Dette stemmer også overens med tidligere oplistet forhold, 

hvor det er erfaring, som er et af de afgørende elementer i ens erfaring (Interview – Daniel, 10:27-

10:57). Det kan også være noget, som nogle af de andre revisionshuse bruger, men det er dog ikke 

blevet nævnt i nogle af interviewene og er ikke blevet undersøgt nærmere. 

 

Hvis vi skifter fokus over imod eksterne eksperter og hvordan de udvælges, så er der flere 

forskellige forhold, som spiller ind, når man går mere i dybden med vurderingen af den eksterne 

ekspert. Ud fra interviewene og respondenternes svar, så skabes det billede, at det næsten altid er 

ledelsen, som har udpeget en ekspert og revisor skal vurdere denne persons arbejde, da det er 



 Side 64 af 93 

ledelsen som aflægger regnskab (Interview – Morten, 15:52-16:04). Når en revisor skal vurdere en 

ledelsesudpeget ekspert, så er der typisk fokus på mange af de samme ting, som der var fokus på 

ved interne eksperter, altså kompetencer og uafhængighed. Når man vurder kompetencerne, så 

fokuserer man både på eksperten og hvor denne ekspert kommer fra. En revisor vil eksempelvis 

fokusere på, at eksperten har de rette kompetencer og for at bekræftet dette, vil revisor kigge på 

det produkt, som eksperten leverer og om det stemmer overens med vedkommendes 

uddannelsesmæssige baggrund. Et eksempel på dette er, at hvis det er en værdiansættelse af en 

ejendom, så er det ejendomsmægler der er blevet brugt og hvis det er fastsættelse af en 

pensionsforpligtelse, så er det en aktuar der er blevet brugt. Samtidig fokuseres der også på, hvor 

denne ekspert arbejder henne og om den virksomhed, som eksperten kommer fra, har med det 

pågældende regnskabsmæssige forhold at gøre (Interview – Morten, 16:40-17:10). Det næste 

element, som revisor fokuserer på er, at eksperten er uafhængig og her er det hovedsageligt 

ledelsen, som er i fokus. Revisor skal både vurdere og kunne bevise, at der er uafhængighed 

imellem den daglige ledelse og den ledelsesudpegede ekspert (Interview – Morten, 17:10-17:17). 

Her kan der også refereres tilbage til gennemgangen af ISA 540, hvori det var et krav til revisor om, 

at vurdere manglende neutralitet hos ledelsen ved regnskabsmæssige skøn.  

 

Selvom de interviewede respondenter fremhæver at det typisk er ledelsen, som udpeger de 

eksterne eksperter, så kommer de fleste med et bud på de forhold, som de ville fokusere på, hvis 

de skulle vurdere og indhente en ekstern ekspert. Jannik belyser det hele meget godt: 

 

”Hvis der er tidligere erfaringer, så er det helt klart noget, der er værd at tage med. Hvis jeg skulle 

ud og finde en helt ny ekspert, så ville jeg vurdere blandt andet på relevant uddannelse (…), måske 

spørge lidt rundt i netværket om, der er nogen som har kendskab til denne ekspert (…). Der er jo 

krav om at vi skal vurdere vores eksperter, så det vil jeg jo helt klart gøre, på den ene eller den 

anden måde. Hvis der er en anerkendt ekspert indenfor det område, så vil han altid være at 

foretrække (…). Det er meget med renommé og tidligere erfaringer (Interview – Jannik, 07:10-

08:30).  
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Jannik fremhæver mange af de forhold, som bliver nævnt, når man skal vurdere en intern ekspert 

og en ekstern ekspert i form af en ledelsesudpeget ekspert, som er kompetencer og 

kvalifikationer. Opsummerende omkring udvælgelsen af eksperter, så kan det siges, at det er 

uafhængighed og kompetencer, som spiller en stor rolle og at det er disse forhold, som revisor skal 

vurdere ved at gøre brug af sin professionelle skepsis. 

 

Til sidst i dette afsnit, vil fokus ligge på selve anvendelsen af eksperter, hvor der specielt vil blive 

undersøgt, hvordan man praktisk gør brug af en ekspert og hvor mange af de ovenstående forhold 

der er med til at gøre processen vanskeligere. 

 

6.3.3 Hvordan anvendes eksperten i praksis? 

Når der tales om hvordan der i praksis anvendes en ekspert, så afhænger det endnu engang af, om 

der er tale om en intern eller ekstern ekspert. Det er også denne sondring, som er blevet lagt til 

grund ved fremhævelsen af nogle af de forhold, som bruges når en ekspert anvendes og hvordan 

disse forhold bruges i praksis. De eksterne eksperter vil blive behandlet først og herefter vil de 

interne eksperter blive behandlet. Da mange af forholdene allerede er blevet behandlet i de 

tidligere afsnit, vil dette afsnit kun bruges til at bringe ny viden til brugen af eksperter. 

 

Det er tidligere blevet fastlagt, at der er tre forskellige tidspunkter, hvor revisor kan involvere en 

ekspert i sin revision og involveringen af eksperten sker på baggrund af en vurdering af det 

regnskabsmæssige forhold med fokus på de risici, som er forbundet med dette forhold, 

sammenholdt med væsentligheden. 

 

Når man taler om eksterne eksperter, så er det typisk ledelsen, som har udpeget en ekspert til at 

løse nogle af de regnskabsmæssige forhold, og af denne grund anvender revisor meget sjældent 

en ekstern ekspert, da den ledelsesudpegede ekspert allerede har udarbejdet en rapport til de 

regnskabsmæssige forhold, og det er denne rapport som revisor skal forholde sig til. Revisor skal 

altså forholde sig til det arbejde, som eksperten leverer og vurdere produktet ud fra sin 

professionelle dømmekraft og inddrage sine interne eksperter, når det findes relevant eller 

nødvendigt. Noget, som nogle af revisionshusene bruger er, at de har nogle templates, som de 
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udfylder, hvor de blandt andet også skal forholde sig til kompetencer og uafhængighed. Herudover 

så skal de også forholde sig til, hvor meget de regnskabsmæssige forhold, som eksperten har 

været involveret i fylder i hele regnskabet. Hvis det er forhold, som fylder meget i regnskabet, så 

vil revisor højst sandsynligt være nødsaget til at bringe en af sine egne interne eksperter ind over 

revisionen også, da det er forhold, som er væsentlige at gennemgå (Interview – Morten, 32:59-

33:55). 

 

Vendes fokus mod de interne eksperter, så er det selvfølgelig revisor, som udpeger dem og bruger 

dem, når det findes relevant eller nødvendigt. Som det også er blevet fastlagt, så kan de indgå på 

forskellige tidspunkter i revisionen. Udover disse tidspunkter, så kan revisor have behov for at få 

et hurtigt svar angående en problemstilling, som revisor sidder med her og nu. Her har revisor 

nogle fordele, når det kommer til brugen af interne eksperter, da de relativt nemt kan kontaktes. 

Revisor kan eksempelvis under revision ringe til en af sine interne eksperter og spørge ind til en 

specifik problemstilling, som revisor er usikker på og få et klart og hurtigt svar fra den interne 

ekspert. Dette kan også relativt nemt dokumenteres ved at revisor skriver i sine arbejdspapirer, at 

han har været i kontakt med den pågældende person og forklarer hvad de har haft en samtale om 

(Interview – Morten, 14:18-14:43). Hvis det er mere komplekse forhold, så kan revisor bede sin 

interne ekspert om at lave et notat, hvor i forudsætninger og andre forhold beskrives. Dette notat 

kan revisor fremlægge for ledelsen og efterfølgende forklare forudsætningerne til ledelsen og 

meddele at sådan forholder det sig og derfor så skal det indregnes i regnskabet (Interview – 

Morten, 14:44-14:55). 

 

Hvis man skal opsummere og afrunde det hele, så kan man sige at eksperter anvendes, når der er 

nogle regnskabsmæssige forhold, som revisor ikke selv vurdere at have kompetencer og 

kvalifikationer til at løse. Revisor skal også opveje risiciene for de regnskabsmæssige forhold og 

vurdere om disse risici ville være væsentlige for regnskabet. Til sidst kan det også nævnes, at alle 

vurderinger og forudsætninger for brugen af eksperter vurderes på baggrund af revisors 

professionelle dømmekraft og at denne professionelle dømmekraft er en af 

omdrejningspunkterne for hele problemstillingen og påstand, som denne afhandling forsøger at 

belyse. 
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6.4 Økonomiske overvejelser ved anvendelse af eksperter 

Økonomi spiller en vigtig rolle i alle virksomheder og det gør det også for både revisorerne og 

deres kunder. Det er derfor vigtigt, at alle forhold omkring betalingen af eksperter er afklaret 

inden revisionen går i gang. Her er det typisk aftalt med revisionskunden, hvis denne skal løse 

nogle regnskabsmæssige problemstillinger eller skal indhente ekspertvurderinger angående nogle 

regnskabsmæssige forhold. I nedenstående er behandlet nogle af de økonomiske overvejelser, 

som en revisor kan have og hvilke konsekvenser uoverensstemmelser angående betalingen af 

eksperten kan have. 

 

Det første forhold, som en revisor er nødt til at forholde sig til er, hvem der skal betale ekspertens 

honorar. Det er blevet fastlagt tidligere i specialet, at det typisk er ledelsen, som indhenter 

værdiansættelser fra andre eksperter og i disse tilfælde er det ledelsen, som betaler for eksperten. 

Hvis der bliver gjort brug af en intern ekspert, så antages det, at brugen af disse eksperter allerede 

er en del af revisionsydelsens betaling, som revisor har aftalt med vedkommendes klienter på 

forhånd (Interview – Jannik, 10:15-10:23). 

 

Et andet forhold, som kan have relevans for økonomien er, at man undervejes i revisionen finder 

ud af, at der er behov for en ekspert. Hvem der skal betale for denne ekspert kan sjældne gange, 

gå hen og blive et problem. Morten fremhæver, at revisor aflægger erklæring med høj grad af 

sikkerhed og det må aldrig være styrende for økonomien om en ekspert skal bringes på banen 

eller ej (Interview – Morten, 25:41-25:49). Som nævnt flere gange, så er det ledelsen som aflægger 

regnskab og det er dem, som skal bevise alle regnskabsposterne og derfor vil det også være typisk 

dem, som skal betale for dem. Hvis det skulle ske, at de nægter at betale for disse eksperter, så 

kan revisor vælge at betale denne ene gang med den konsekvens, at kunden skal ud at finde en ny 

revisor til næste regnskabsaflæggelse (Interview – Morten, 25:50-26:04). 

 

Et sidste forhold, som også kan påvirke økonomien, er at man effektivisere ens revision ved at 

involvere en ekspert i revisionen og dermed får en økonomisk fordel ved at have anvendt en 

ekspert. En ekspert har nogle kvalifikationer og kompetencer, som giver personen en fordel 

indenfor hans ekspertise område og vedkommende kan derfor komme med input, som kan 
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effektivisere hele processen. Bjarne kommer med et eksempel, hvor han har oplevet, at 

involveringen af en ekspert effektiviseret revisionen og dermed gav dem en økonomisk fordel. I 

Bjarnes tilfælde var det en IT-ekspert, som blev anvendt og han effektiviseret revisionen ved at 

anbefale nogle applikationskontroller, som var mere sikre, gav bedre revisionsbevis og var 

hurtigere (Interview – Bjarne, 15:32-16:15). Bjarne hæfter sig også ved, at man ikke må gå på 

kompromis med kvaliteten og derfor spiller økonomien en rolle til en vis grad. 

 

Opsummerende pointe vedrørende de økonomiske overvejelser ved anvendelse af eksperter er, at 

der er økonomiske overvejelser, da revisor også skal drive en forretning, men det må ikke gå ud 

over kvaliteten, da revisor aflægger erklæring med høj grad af sikkerhed. 

 

6.5 Hvordan bør revisor forholde sig til eksperters arbejde? 

I dette afsnit vil nogle af de redskaber blive belyst, som revisor kan gøre brug af, når revisor skal 

forholde sig til eksperters arbejde. 

 

Et af de grundlæggende redskaber, som en revisor kan gøre brug af, er sin professionelle 

dømmekraft, også kendt som professionelle skepsis. Den professionelle skepsis er lovbestemt i 

Revisorlovens §16 (retsinformation.dk, 2016) og er en del af det at have en god revisorskik. Det 

hele kommer fra, at en revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udføre alle 

revisionsopgaver med god revisorskik. Den professionelle skepsis går igen i store dele af alle 

interviews og alle respondenterne fremhæver flere gange, at det er den professionelle skepsis, 

som kommer igen hele tiden og er en af de afgørende kompetencer, som revisor besidder og 

bruger i sin hverdag (Interview – Morten, 34.05-34:14). Revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant skal kunne afspejles i, at alle opgaver er udført med god revisorskik for at 

kunne afgive erklæring med høj grad af sikkerhed og at regnskabet viser et retvisende billede 

bygget på tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 
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6.5.1 Test af eksperters arbejde 

Et andet redskab, som revisor kan gøre brug af, er at teste ekspertens arbejde ved at gøre brug af 

forskellige stresstests. Disse stresstest skal være med til at give et billede af hvilke forudsætninger 

eksperten har gjort brug af og hvordan værdiansættelsen bliver påvirket ved ændringer af disse 

forudsætninger. Stresstesten bliver for det meste udført, når der har været en ekspert involveret 

og dette gøres for at få en bedre forståelse af værdiansættelsen. 

 

Et element, som skal ses i sammenhæng med disse stresstest, er revisors professionelle skepsis. 

Revisor vil typisk gå ind til de regnskabsmæssige forhold, som eksperten bliver involveret ved med 

et interval eller en ”range”, hvor revisor har en idé omkring, at værdiansættelsen skal eller burde 

ligge indenfor. Det vil selvfølgelig ikke være alle regnskabsmæssige forhold, som revisor vil have et 

interval eller en ”range” for ekspertens arbejde, da selve involveringen af eksperten er et resultat 

af, at revisor har nogle mangler i sine kompetencer eller kvalifikationer indenfor det pågældende 

område. Dette forhold omkring et interval eller ”range” er noget, som Morten i hvert fald kan 

nikke genkendende til under sit interview (Interview – Morten, 21:51-21:57) og det er også noget, 

som de andre interviewede respondenter fremhæver, som noget de gør brug af. 

 

Som nævnt tidligere, så laver revisorerne også stresstests af de forudsætninger, som bliver brugt 

til værdiansættelser. Dette hænger sammen med, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 

og har dermed et samfundsansvar for at regnskabet viser et retvisende billede af virksomheden. 

Hvis disse forudsætninger ikke testes, så kan det gå hen og betyde tab for andre mennesker 

(Interview – Jannik, 17:06-18:27). 

 

6.5.2 Uenigheder med ekspert og/eller ledelse 

Et sidste redskab, som revisor kan gøre brug af, er deres påtegning, hvori de kan tage forbehold, 

hvis de mener at der er forhold i regnskabet, som ledelsen har valgt at holde ved, der ikke giver et 

retvisende billede af virksomheden og regnskabet (Interview – Morten, 39:48-40:01). Dette 

forekommer typisk, når der er uenigheder med ledelsen eller eksperten. Man kan sige, at det 

endnu engang er den professionelle skepsis som kommer ind, hvor revisor skal vurdere, hvordan 
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vedkommende vil håndtere situationen (Interview – Morten, 35:25-35:34). Det vil for det meste 

være ledelsen, som holder fast ved nogle forhold, som vil kræve at revisor vil tage et forbehold, 

men det må dog også fremhæves, at det ikke er noget, som de interviewede respondenter har 

erfaret. Det plejer typisk at løse selv, når den interne ekspert får sig en snak med den eksterne og 

de dermed får løst de knaster, der er. Hvorefter ledelsen plejer at rette sig ind efter revisors råd 

(Interview – Morten, 40:25-41:15). 

 

Det vil altså sige, at når revisor skal forholde sig til eksperters arbejde, så er det revisors 

professionelle skepsis, som bliver brugt gang på gang, og den tager sit afsæt i at revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udvise god revisorskik, hvori professionel skepsis 

indgår. 

 

6.6 Tendenser 

I dette afsnit vil der blive set nærmere på de tendenser, som der kan ses tegne sig i 

revisionsbranchen med hensyn til brug af eksperter. Dette bakkes op af vores problemstilling, som 

også tegner et billede af, at revisorer bruger flere eksperter. 

 

Det første element, som er med til at fremhæve eller øge brugen af eksperter, er skiftet i 

regnskabsparadigmerne, hvor man gik fra det præstationsorienterede til det formueorienterede 

paradigme.  Derved gik man også fra hovedsageligt at gøre brug af kostprismodellen til at gøre 

brug af dagsværdimålinger, som indregningsmetoder. Hele skiftet fra det ene paradigme til det 

andet paradigme og indregningsmetoderne er blevet gennemgået tidligere i specialet. Når man 

gør brug af dagsværdimålinger, så er det forbundet med noget skøn og hvis der er komplekse 

forhold, der gør det svært for revisor at vurdere forudsætningerne for værdiansættelsen, så vil der 

være et behov for en ekspert, så revisor kan opnå sin høje grad af sikkerhed. 

 

Det næste element, som er med til at øge brugen af eksperter, er de øgede krav til 

virksomhederne og deres regnskaber. Man kan i hvert fald se tendenser hen imod, at der er flere 

virksomheder, som udarbejder videns-regnskaber, miljøregnskaber og CSR-regnskaber. Dette er 
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også med til at øge brugen af eksperter, da dette ligger langt fra revisors ekspertise område og 

derfor er revisor også nødsaget til at involvere en ekspert indenfor et af de tre ovennævnte 

områder for at kunne få det nødvendige revisionsbevis. 

 

Det sidste element, som er med til at øge brugen af eksperter, er de øgede krav til revisionskvalitet 

og kvalitetsstyring. De øgede krav tager sit afsæt i lovgivningen og revisionsstandarderne, men de 

føres ud i praksis af de tilsyn, som foretager kontrollerne af revisionshusene og de individuelle 

revisorer. Revisorerne vil gøre brug af flere eksperter i sin revision for at kunne hel gardere sig til 

et eventuelt tilsyn. Her vil brugen af en ekspert være med til at give revisor en bedre position, da 

revisor kan argumentere for, at det enten var for at få tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, at 

denne ekspert blev brugt eller for at opnå nok dokumentation til at kunne afgive erklæring med 

høj grad af sikkerhed. Kravene til revisorerne bliver og vil også blive strengere igennem årene, når 

det kommer til brug af eksperter, hvor USA allerede har meget strenge krav til revisorerne og de 

europæiske standarder følger tit de amerikanske standarder.  

 

De tre ovenstående forhold, som alle har været med til at øge brugen af eksperter, er forhold som 

vores interviewede respondenter har fremhævet, når de er blevet stillet spørgsmålet om de kunne 

se nogle tendenser ved øgede brug af eksperter. Problemet med den øgede brug af eksperter er, 

at revisorernes ekspertiseområde ikke har udviklet sig i samme grad, som behovet for eksperter 

har. Revisorernes vidensområde har ikke udviklet sig og dette kan også udledes fra interviewsne, 

hvor der bliver fremhævet, at det er begrænsninger i deres viden og kompetencer, som gør det 

nødvendigt for revisorerne at involvere en ekspert. 

 

Opsummerende i forhold til tendenser, kan det siges, at der er tre forhold som har påvirket den 

øgede brug af eksperter, samt at revisorernes viden ikke har udviklet sig i samme grad og derfor 

har gjort det nødvendigt at gøre brug af flere eksperter. 
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7. Handlingsforslag 

I denne del af specialet vil vi komme med nogle forslag til nogle handlinger eller løsninger, som 

forskellige områder af revisionsindustrien kan overveje at implementere. Disse forslag skal være 

med til at løse nogle af de problemstillinger, som bliver fremhævet i de ovenstående analyser 

omkring brugen af eksperter. Vi har valgt fire forslag, som vi mener rammer de problemstillinger 

som afhandlingen har fokus på og der igennem kan hjælpe revisorerne i fremtiden. Disse forslag 

vil blive belyst og diskturet i nedenstående. 

 

7.1 Certificeringer 

Et af vores handlingsforslag er, at der skal være et øget brug af certificeringer af revisorer, som 

man i øjeblikket ser ske andre steder i revisionen. Certificeringerne skal indføres af en ekstern 

part, eksempelvis IAASB eller IFAC og skal føres ud i livet af revisionshusene. Herudover skal der 

oprettes en kontrolinstans, som skal udstede certificeringerne og holde øje med, at revisorerne får 

den nødvendige årlige efteruddannelse for at kunne bibeholde sin certificering. Denne kontrol 

kunne eventuelt varetages af erhvervsstyrelsens revisortilsyn, der foretager årlige tilsyn af 

revisionshusene og individuelle revisorer.  

 

I øjeblikket kender vi til 3 forskellige slags certificeringer og disse certificeringer vil blive kort 

gennemgået i nedenstående: 

 

Den første certificering, som vi kender til, er en officiel certificering, som varetages af 

finanstilsynet. Denne certificering giver statsautoriserede revisorer ret til at være underskrivende 

revisor for nogle finansielle virksomheder. Disse finansielle virksomheder er (finanstilsynet.dk, 

2017): 

 

• Pengeinstitutter 

• Realkreditinstitutter 

• Forsikringsselskaber 
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Selvom certificeringen dækker over tre forskellige finansielle virksomheder, så er denne 

certificering opdelt i to individuelle certificeringer. Disse to certificeringer er penge- og 

realkreditinstitutter og forsikringsselskaber (finanstilsynet.dk, 2018). 

 

Alle certificerede revisorer, som må arbejde med de ovenstående finansielle virksomheder, bliver 

offentliggjort på finanstilsynets hjemmeside (finanstilsynet.dk, 2018). For at kunne opnå denne 

certificering, så skal den statsautoriserede revisor have opnået et vist antal erfaringstimer. De 

statsautoriserede revisorer, som ville påtegne årsrapporter for de tidligere nævnte finansielle 

virksomheder for 2017, skulle have haft mindst 1500 timers arbejde med finansielle virksomheder 

indenfor de seneste 5 år, hvoraf 1000 af timerne skulle være revisionsrelateret til den type 

virksomhed, som man gerne vil være certificeret til. Udover dette så er der strengere krav til 

efteruddannelse, som er udover den regulære efteruddannelse, som er kravet for de andre 

revisorer. Alt dette bliver kontrolleret af finanstilsynet og finanstilsynet opdaterer løbende om, 

hvem der har ret til at blive certificeret og hvem der kan bibeholde deres certificering 

(finanstilsynet.dk, 2018). 

 

Den anden certificering, som vi kender til, er en intern certificering, som i øjeblikket kun bliver 

brugt af EY. Dette er en certificering, som vi har fået kendskab til igennem vores interviews med 

Morten og Daniel. Det er en certificering, som tager sit afsæt i, at EY har et internt krav, som 

kræver at en IFRS ekspert skal inddrages, når det er børsnoterede selskaber som revideres. Selve 

certificeringen opnås ved, at den interne ekspert skal tage en årlig IFRS træning og bestå en årlig 

intern IFRS prøve. Alle, som består denne prøve, bliver IFRS-akkrediteret og vil fremgå af den 

interne liste, som revisoren kan bruge til at udvælge den ekspert, som vedkommende gerne vil 

bruge til sin revision af et børsnoteret selskab.  

 

Den tredje og sidste certificering, som vi kender til, er en officiel certificering, som varetages af 

erhvervsstyrelsen. Det kan diskuteres om dette er en certificering eller en viderebygning på 

revisorens CMA-uddannelse, da det er noget som kræver meget arbejde og det er ikke alle 

revisorer, som når at opnå denne certificering. Der er her tale om titlen, som statsautoriserede 

revisor. Argumentationen for at dette også går under certificeringer er, at ligesom de to andre 
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certificeringer, så kan man først blive statsautoriserede revisor, når man har et vist fagligt niveau 

indenfor revision og har erfaringer med en stor del af de revisionsydelser, som alle revisorer 

beskæftiger sig med i deres dagligdag. Det samme gør sig gældende for de to andre certificeringer, 

hvor man også skal have erfaring og de rette kvalifikationer og kompetencer inden man kan blive 

certificeret. Titlen som statsautoriseret revisor opnås igennem SR-akademiet, som er et 

uddannelsesforløb, hvori revisor skal igennem nogle eksaminer undervejs. Det hele slutter af med 

en mundtlig eksamen, som giver revisor certificeringen som statsautoriseret revisor og en 

beskyttet titel, hvor revisor i sig selv ikke er en beskyttet titel. 

 

Skiftes fokus fra en gennemgang af allerede kendte certificeringer til selve forslaget, som er at 

certificeringer af revisorer skal bredes ud og gøres gældende for alle revisorer i et vist omfang. 

Tankegangen bag dette handlingsforslag er, at disse certificeringer skal bedre ruste revisor til at 

kunne arbejde med flere forskellige områder indenfor revision og samtidig give revisor mulighed 

for at få bredere og mere dybdegående viden indenfor revisions- eller regnskabsområder, som 

revisor har interesse for. Det skal selvfølgelig pointeres, at det ikke er alle revisorer der skal 

certificeres, men de revisorer, som arbejder med områder i revisionen, hvor der kan være 

komplekse forhold i regnskabet. Herudover så vil certificeringen ikke nødvendigvis gør brugen af 

eksperter mindre, men derimod give revisor bedre kompetencer og kvalifikationer til at kunne 

vurdere ekspertens arbejde. Revisorerne kan også blive certificeret indenfor flere områder, 

ligesom det også er muligt i dag med hensyn til de finansielle virksomheder, hvor en 

statsautoriseret revisor sagtens kan være certificeret for begge kategorier. 

 

En af fordelene ved certificeringer vil netop være, at revisorerne vil få en mere dybdegående 

forståelse for de områder, hvori de bliver certificeret og dette vil også give revisorerne et bedre 

udgangspunkt, når de skal ud og revidere selskaber, da de vil have en dybere grundviden indenfor 

de områder, som de bliver certificeret i. Denne dybere grundviden kan revisorerne bruge til at 

bedre kunne udfordre ekspertens arbejde og de forudsætninger, som eksperten har gjort brug af. 

Modsat kan man også sige, at hvis revisorer bliver certificeret, så vil de arbejde meget indenfor de 

samme områder af revision og regnskab, hvilket kunne medføre at revisorer, på trods af 

certificeringen, ville bruge eksperter, da man over tid kunne føle sig mindre kvalificeret og 
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kompetent i nogle af de områder, hvor man ikke ville arbejde særligt meget med. Dette vil altså 

medføre, at revisor vil være bedre kvalificeret til at udfordre eksperten indenfor de områder, hvor 

revisor er certificeret, men samtidig kunne revisor miste nogle af sine kompetencer og 

kvalifikationer i andre facetter af revisionen og dermed også miste udfordringsevnerne overfor 

eksperten indenfor disse områder. 

 

En anden fordel vil være, at mange af revionsteamene vil have et højt kompetenceniveau og være 

meget bedre kvalificeret til at kunne tage sig af mere komplekse opgaver. Næsten alle revisioner 

foretages af teams og her kunne man drage fordel af disse certificeringer og sammensætte 

teamene på en måde, hvorpå hver enkel revisor vil have sit ekspertise område. Teamene vil 

dermed også være mere dynamiske, da hver enkel virksomhed har forskellige komplekse områder 

og man derfor vil kunne tilpasse teamene i forhold til de områder, hvor der er komplekse forhold. 

Ulempen ved denne form for teams vil først og fremmest være behovet for flere revisorer, da man 

både skal til at have nok revisor specialister og have traditionelle revisorer, som skal være med til 

de enkelte revisioner og være sammenhængen med de andre revisorer. Et mere generelt problem 

vil være, at få revisorerne til at specialisere indenfor et område og arbejde med det hele tiden. 

 

En anden synsvinkel på dette handlingsforslag vil være, at certificeringer indføres for eksperterne 

og ikke revisorerne. Her vil det være eksperterne, som skal certificeres og dermed kun må arbejde 

med visse virksomheder eller revisionsmæssige områder, ligesom det ses hos EY og deres IFRS-

akkreditering. Problemet vil dog være implementeringen af disse certificeringer for de eksterne 

eksperter, da det typisk er ledelsen, som involvere eksperten. Dette vil kræve et offentligt register, 

som skal være konstant opdateret og det vil også være svært at kunne opgøre alle eksperter og få 

dem certificeret. Alternativet var at alle revisionshusene skulle have samme form for intern 

certificering, som EY har og udbygge den til flere områder og kategorier. 

 

Opsummering på dette handlingsforslag er, at der skal indføres en form for certificering af 

revisorer, som skal være med til at gøre det nemmere for revisorerne, at kunne arbejde med 

eksperter og gøre revisor mere kvalificeret og kompetent til at kunne udfordre ekspertens 

arbejde. 
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7.2 Cand.merc.aud.-uddannelsen 

Et andet af vores handlingsforslag fokuserer på cand.merc.aud.-uddannelsen19 og hvordan 

forbedringer i uddannelsen kunne være med til at gøre det nemmere for nyuddannede revisorer 

at arbejde med eksperter og vurdere deres arbejde, da de allerede fra starten af bliver uddannet i 

denne tankegang. 

 

Et af de forhold, som CMA-uddannelsen kunne forbedre er, at tilføre studiet en lidt mere praktisk 

orienteret synsvinkel. Dette er et forhold, som forfatterne, har følt gør sig gældende og kunne 

være blevet forbedret. Uddannelsen har eksempelvis meget fokus på revisionsplanlægning og hele 

revisionsprocessen, men det bliver til tider meget teoretisk og hvor det bliver svært for en, som 

ikke har været en del af revision af en virksomhed. Dette vil medføre, at mange studerende på 

CMA-uddannelsen vil have svært ved, at tage ud på arbejdsmarkedet og overfører teorien til 

arbejdet, hvis de ikke har haft noget at kunne forholde sig til. 

 

Igennem afhandlingens interviews er der blevet fastlagt, at flere af de interviewede respondenter 

også fremhæver, at der er et behov for at modernisere uddannelsen eller tilpasse den mere, så 

den forholder sig mere til de forhold, som gør sig gældende i nutidens revisionsbranche. Bjarne og 

Morten fremhæver begge to, flere forskellige forhold, som de mener, kunne være relevante for 

den fremtidige CMA-uddannelse. Morten og Bjarne fremhæver begge to, at den professionelle 

skepsis og brugen af den, kunne være meget relevant, at få med i uddannelsen, da det er noget, 

som revisorer bruger meget i deres hverdag og bruger det især meget, når en eksperts arbejde 

skal vurderes (Interview – Bjarne, 31:50-32:10). Morten tager den et trin længere og fremhæver, 

at man kunne oprette et fag, som havde fokus på professionel skepsis, sammen med 

revisionsdokumentation og revisionsbevis (Interview – Morten, 53:07-54:34). Det giver også god 

mening, at have en sammenhæng mellem nogle af disse elementer, da mange af disse hænger 

sammen og bruges sammen, når man skal vurdere regnskabsmæssige forhold eller for den sags 

skyld, vurdere en eksperts arbejde. Endnu engang vender man tilbage til forholdet omkring, at 

CMA-uddannelsen er meget teoretisk baseret og at der mangler noget praktisk orientret 

undervisning, som kan give de studerende et billede af, hvordan revisor i realiteten arbejder med 
                                                        
19 herefter benævnt CMA-uddannelse 
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forskellige revisionsmæssige og regnskabsmæssige forhold. Specielt den professionelle skepsis er 

meget praktisk orienteret og vi har kunnet se, at det er noget, som især bliver brugt, når der 

arbejdes med eksperter og det er en evne, som revisor bruger rigtig meget og dermed er en 

essentiel del af en revisors arbejde. 

 

Bjarne kommer faktisk med et bud på, hvordan en modernisering kunne påvirke CMA-

uddannelsen og hvordan man kunne vælge, at bygge studiet op. Bjarne mener, at en opdeling af 

studiet på baggrund af segmenter (Interview – Bjarne 32:50-34:00), kunne være meget relevant, 

da man dermed bliver bedre rustet til at betjene de forskellige segmenter og man kan selv vælge, 

hvilken vej man vil gå, når man er færdig uddannet CMA. Her fremhæver Bjarne også, at det er 

specielt på de store kunder, at man bruger eksperter og dermed sin professionelle skepsis, som så 

skulle være en større del af undervisningen i det segment, mens det skulle være andre forhold, 

som var styrende ved de andre segmenter. Som forfatterne har fremhævet i starten, så er CMA-

uddannelsen meget teoribaseret og dette bud på en ny opbygning af CMA-uddannelsen tegner 

også hen imod en mere praktisk orienteret uddannelse, hvor man får de kompetencer og 

kvalifikationer, som man får brug for, når man kommer ud og arbejder med de forskellige 

virksomhedssegmenter. 

 

Til sidst kan man også fremhæve den teknologiske udvikling og brugen af IT og IT-eksperter, som 

også kunne være en bedre integreret del af studiet. Selve det teknologiske aspekt og udviklingen 

heri bliver belyst i et af de andre handlingsforslag, som vi kommer med til denne problemstilling, 

men man kan sige at der er et behov for at IT kommer mere på dagsordenen, da det er noget, som 

også spiller en stor rolle i en revisors hverdag (Interview – Morten, 49:50-50:24). Der skal måske 

fokuseres på brugen af IT mere i de generelle forelæsninger og ikke som et valgfag, da som det er 

blevet nævnt flere gange, så er IT en vigtig del af en revisors arbejde. På nuværende tidspunkt har 

de nuværende revisorer ikke de bedste kompetencer eller kvalifikationer indenfor IT. Der bliver 

derfor gjort brug af IT-eksperter og dette vil give de nyuddannede revisorer nogle kompetencer og 

kvalifikationer, som vil være meget eftertragtet i de kommende år. Der er behov for at revisorer 

tilegner sig en bedre forståelse af IT og teknologi, samt får en bedre forståelse af brugen af IT. 

Virksomhederne er gode til at tage nye teknologier til sig og her skal revisor være god til at tilpasse 
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sig, de forhold, som gør sig gældende ude hos kunderne for at kunne få tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for sin revision.  

 

Der er blevet nævnt flere forhold, som taler for at, der bør ændres i CMA-uddannelsen, men man 

skal huske på, at der altid er forhold, som taler imod sådanne ændringer. Et af disse forhold er, at 

en uddannelse ikke kan være dynamisk og tilpasse sig i samme grad, som mange andre 

erhvervsmæssige forhold kan. Det kræver tid og planlægning, at lave sådanne ændringer og det 

kræver, at man er realistisk i forhold til, hvad der kan lade sig gøre og til hvilken grad det kan lade 

sig gøre.  

 

Opsummering på dette handlingsforslag er, at CMA-uddannelsen skal være mere praktisk 

orientret i sin opbygning og forsøge at få inkorporeret flere dele af en revisors hverdag. Herunder 

kan blandt andet nævnes den professionelle skepsis og mere fokus på denne både i sammenhæng 

med eksperters arbejde, men også i mere generel forstand, så man kan have en forståelse for et så 

vigtigt element i revisors hverdag, inden den studerende kommer ud til det. Desuden skal der 

være mere fokus på IT og teknologi, hvor yngre revisorer, måske kan have en fordel, da de har 

nemmere ved at tilpasse sig ny teknologi og de forandringer, som disse bibringer. Samlet set kan 

man sige, at der skal være fokus på de pragmatiske forhold og der skal en pragmatisk indstilling til 

hele CMA-uddannelsen. 

 

7.3 Teknologisk udvikling  

Den teknologiske udvikling står aldrig stille, og nogle af de begreber som der især bliver snakket 

om på nuværende tidspunkt inden for IT er kunstig intelligens, blockchain, robotics and analytics 

og ikke mindst disruption som på dansk kan oversættes med forstyrrelser. Disruption skal som en 

helhed forstås i forhold til, at mange af disse nye teknologier gør, at mange brancher står over for 

forstyrrelser som potentielt set kan ændre de typisk eksisterende forretningsmodeller. At 

investere i disse nye teknologier gør, at mange arbejdsopgaver og arbejdsprocesser kan 

digitaliseres og ikke mindst automatiseres. At digitalisere eller at automatisere en virksomhed 

gøres ofte for at effektivisere den i forhold til konkurrenterne, men også i forhold til at kunne yde 

en bedre og hurtige service for kunderne.  
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Forfatterne vil i dette afsnit argumentere for, at revisionsbranchen som en helhed bør være 

opmærksom på disse nye teknologiske udviklinger. Det er tidligere i afhandlingen blevet beskrevet 

hvordan især anvendelsen af IT-revisorer er stigende, og hvordan afhandlingens 

interviewrespondenter ser at fremtiden kun bringer endnu mere inddragelse af IT-revision. Derfor 

vil nogle af disse teknologier kunne aflaste noget af revisors ressourceforbrug på dette område, 

hvilket i stedet for ville kunne anvendes til mere rådgivning af revisors klienter. Dette vil skabe 

effektivisering og besparelse for revisorerne, og det vil skabe en merværdi ude hos revisors 

klienter. 

 

Følgende forhold er tidligere beskrevet i afhandlingen som værende centrale pointer i forbindelse 

med anvendelse af eksperters arbejde: 

 

• Tendensen til anvendelse af eksperter har været stigende, og det forventes den at være 

fortsættende med i fremtiden. Dette skyldes flere faktorer, men der kan især nævnes flere 

og strengere tilsyn og standarder, samt virksomhedernes stadig større afhængighed af IT-

systemer.  

• Anvendelse af flere eksperter i fremtiden vil alt andet lige betyde højere 

revisionshonorarer, da en ekspert typisk er en person med nogle unikke kvalifikationer som 

gør vedkommende efterspurgt. Så hvis revisor kunne nedbringe behovet for anvendelsen 

af eksperter, så ville vedkommende måske have en konkurrencemæssig fordel i forhold til 

konkurrerende revisorer. Dette leder tankerne tilbage til det økonomiske aspekt der er i 

forhold til valg af revisor.  

 

Følgende forslag herunder er diskussionsemner i forhold til revisors anvendelse af eksperts 

arbejde, og det er forfatternes vurdering, at inddragelse af teknologisk udvikling inden for IT, vil 

kunne mindske anvendelsen af eksperters arbejde, og vil også samtidig kunne hjælpe revisor med 

at undgå noget af den problemstilling som omhandler, at der eksisterer et skel mellem revisors 

fagområde og eksperters fagområder der gør, at revisor på den måde ikke kan være i kontrol i sit 

eget ekspertise område som er inden for regnskab og revision.  
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7.3.1 Robotics and analytics  

Ved ’Robotics and analytics’ forstås samarbejdet mellem robotter og analytiker. I IBM hjælper 

Robotics allerede med at analysere dokumenter igennem til due diligence ved opkøb af 

virksomheder (Jepsen, 2017). Ligeledes er den digitale advokat allerede opfundet i USA, hvor at 

Robotics automatisk trækker på love og tidligere afsagte domme for et givent emne. Dette sparer 

den fysiske advokat både tid og penge.  

 

Disse fænomener bør kunne kopieres direkte til revisionsbranchen. F.eks. kunne en robot 

programmeres til at scanne og analysere industrielle aftalekontrakter, lønkontrakter, licensaftaler 

og juridiske dokumenter som typisk vil blive gennemgået af en fysisk revisor eller dennes 

udpegede ekspert i forbindelse med analytiske substanshandlinger. Dataanalyse kan ligeledes i 

fremtiden give indsigt i en forretning, dens processer samt risici, som måske ikke tidligere har 

været tilgængelige, eller som har været umulige at foretage, pga. den uforholdsmæssigt store 

ressourceomkostning det ville have kostet at fremskaffe informationerne (Gath & Jepsen, 2017). 

 

Et andet område hvor at Robotics ville kunne hjælpe revisor er på den kontrolbaserede revision af 

IT-systemer. Robotics ville f.eks. kunne gennemgå et økonomisystem for at undersøge om alle 

indbyggede kontroller har været fuldt operationelle igennem hele den testede periode. Der kunne 

ligeledes testes autorisationstabeller sammenholdt med hvad de respektive medarbejdere i den 

testede virksomhed rent faktisk har bogført i systemet.  

 

7.3.2 Kunstig intelligens  

”Kunstig intelligens (KI) er maskiner, der er i stand til at overveje, lære og tage beslutninger på 

samme niveau som et menneske” (etiskraad.dk, 2007). Kunstig intelligens kan på nuværende 

tidspunkt hjælpe med at forudsige risikoen for konkurs (Jepsen, 2017). Dette kan altså hjælpe 

revisor og dennes udpegede eksperter til at vurdere om en virksomhed kan kategoriseres som 

Going Concern, eller om der skal tages forbehold hertil. Yderligere er der stor interesse fra 

bankernes side af i forhold til kunstig intelligens, da man mener at kunstig intelligens i fremtiden 

vil kunne opdage mistænkelige aktiviteter som f.eks. hvidvaskning af penge (Jørgensen & Heldbo, 
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2017). Dette ville måske også kunne hjælpe revisor med at opdage mistænkelige aktiviteter som 

f.eks. økonomiske besvigelser. 

 

Listen her er ikke udtømmende, og en erfaren revisor ville højst sandsynligt kunne pege på mange 

flere områder og måske også nye teknologiske projekter, som ville kunne implementeres for at 

effektivisere revisors arbejde.  

 

7.4 Harmonisering af regler  

Det sidste handlingsforslag som forfatterne til denne afhandling har udtænkt, vil have karakter af 

at være mere procesorienteret i forhold til at opnå forbedringer fra de internationale 

standardudstedere. Handlingsforslaget er rettet mod den indledende proces som vedrører 

revisors beslutning om inddragelse af en ekspert i revisionen eller ej. Som afhandlingens analyse i 

tidligere afsnit kommer frem til, så kan beslutningsprocessen være meget forskellig alt afhængig af 

hvilke erfaringer og videreuddannelse som revisor har inden for de forskellige revisionsområder 

hvor at der typisk bliver anvendt en eksperts arbejde. Ligeledes kan der være stor forskel på de 

interne procedurer for hvornår der skal anvendes en ekspert i revisionen. 

 

Det virker til at nogle revisorer har større personlig indflydelse på deres valg henholdsvis fravalg af 

en ekspert, end andre revisorer fra andre revisionshuse har. Det er denne inkonsistente 

beslutningsproces, som efter forfatternes vurdering kunne udvikles til en mere standardiseret 

form for international guide. At der skulle være et behov for at udvikle beslutningsprocessen til en 

mere regelbaseret tilgang, kan vurderes ud fra flere forskellige perspektiver af.  

 

Først og fremmest er det i hvert fald den tilgang som Jannik fra KPMG forespørger, da han selv 

foreslår under interviewet, at der kunne opbygges et beslutningstræ der kunne hjælpe til med 

afgørelser omhandlende anvendelse af eksperter. Dette er en pudsig situation, da netop Jannik 

tidligere i interviewet fortalte hvordan der næsten ingen interne procedurer eksisterer i KPMG på 

dette område. Det er forfatternes udledning heraf, at Jannik rent faktisk mener at han i visse 

situationer mangler disse guidens. Den samme mening synes ikke at være til stede hos hverken 

Morten eller Daniel som begge arbejder hos EY. Dog er forskellen hertil, at EY synes at have de 
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klart bedst formulerede interne procedurer på området sammenlignet med både Deloitte og altså 

også KPMG. Både Morten og Daniel fortæller om hvordan de relativt ukompliceret vurderer eller 

beslutter om der skal anvendes en ekspert i revisionen, da deres interne procedurer på området 

ser ud til at støtte deres beslutningsproces en helt del.  

 

I dette konkrete studie viser det sig, at den revisor som mangler de interne procedurer, rent 

faktisk mener at de burde være der. Samtidige høres det ikke fra de revisorer som allerede har 

interne procedurer, at de på nogen måde bør fjernes eller lignende. Procedurerne bliver 

tværtimod omtalt som en positiv forretningsgang.  

 

Nu kan der bestemt ikke generaliseres ud fra en samtale med så få respondenter, men det kunne 

være interessant hvis undersøgelsen blevet skaleret op, for at se om der hersker en generel 

mening som sympatisere med Janniks.  

– Hvis dette skulle være tilfældet, ville det efter forfatternes overbevisning, give mening at 

udstede generelle procedurer eller retningslinjer for alle i branchen at anvende, frem for at de kun 

bliver udviklet internt hos nogle af revisionshusene.   

 

Hvorvidt om de mere generaliserende standarder inden for området skal udformes som et 

beslutningstræ som Jannik foreslog, er svært at vurdere. Beslutningstræet har blandt andet den 

fordel, at der arbejdes ud fra én forudgående regel, hvilket gør den meget nem at anvende. Dog 

kan dette også ses som en ulempe af beslutningstræet, hvis kompleksiteten af situationen gør, at 

der eksisterer flere variable data end blot én. Ligeledes er det ikke sikkert at beslutningstræet kan 

gøre noget ved den situation, at revisor stadig vil skulle stille sig selv det spørgsmål, om 

vedkommende er kompetent nok til at kunne revidere den opgave som han eller hun står over for. 

I sidste ende vil den personlige ærlighed og dømmekraft stadig være afgørende for hvordan 

revisors svar ener i beslutningstræets grene.  
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8. Konklusion  

Denne afhandling har fokus på revisors anvendelse af eksperter og tager afsæt i påstanden 

omkring, at revisor bevæger sig ud fra sit eget ekspertise område, når der skal vurderes andre 

eksperters arbejde, og at revisor samtidig mister kontrol over revisionen. Afhandlingen bygger 

også på den stigende tendens, der er med brugen af eksperter og hvilke udfordringer dette giver 

revisor. Revisors anvendelse af eksperter sker typisk, når vedkommendes egen viden, erfaring eller 

kompetencer ikke rækker langt nok til, at kunne aflægge regnskab med høj grad af sikkerhed. 

Revisors brug af eksperter er ikke udførligt formulerede i relevante revisionsstandarder og dette 

medfører, at revisor endnu engang selv er nødt til at vurdere om involveringen af en ekspert er 

nødvendig. 

 

Afhandlingens metodiske overvejelser tager afsæt i det neo-positivistiske paradigme, som mener 

at man kan finde en del af sandheden, men ikke den fulde sandhed. Her er denne afhandling 

metodisk afgrænset, da det er valgt at fokusere på udfordringer set ud fra revisors synspunkt. 

Herudover tager afhandlingen afsæt i de udførte interviews med respondenter fra de store 

revisionshuse, hvilket er med til at afgrænse at afhandlingens konklusion kun vil gøre sig gældende 

for disse revisionshuse og deres arbejdsmetoder. 

 

Afhandlingens teoretiske afsæt tages ud fra regnskabsparadigmerne, som er gået fra at være 

præstationsorienteret til formueorienteret og dermed gået fra at gøre brug af kostprismodellen til 

at gøre brug af dagsværdimålinger. Dette paradigmeskifte har været med til at øge anvendelsen af 

dagsværdimålinger og har også medført et øget brug af eksperter. Den øgede brug af 

regnskabsmæssige skøn gør revisors arbejde mere kompliceret, da revisor i højere grad skal 

forholde sig til anvendelsen af eksperter og til revisionsstandarderne og de forhold, som de kræver 

revisor skal overholde. Revisionsstandarderne for regnskabsmæssige skøn og brugen af eksperter 

er specielt nogle standarder, som revisor skal bruge mere tid på efter paradigmeskiftet. I forhold 

til revisionsstandarden om regnskabsmæssige skøn skal revisor forsøge at opnå en forståelse af de 

indregnede skøn og om de er værdiansat korrekt, hvor vedkommende i forhold til 

revisionsstandarden om brug af ekspert skal forholde sig til om der skal involveres en ekspert og 

om det er nødvendigt for revisionsbeviset at anvende en ekspert. 



 Side 84 af 93 

Revisors brug af eksperter afhænger meget af de regnskabsmæssige forhold og kompleksiteten af 

disse forhold. Revisor vil typisk bruge eksperter indenfor specifikke områder, hvor vedkommende 

føler, at der er et behov for at involvere en ekspert, for at kunne sikre sig tilstrækkelig og egnet 

revisionsbevis. I afhandlingen har det været muligt igennem interviews at fastlægge, hvilke typer 

af eksperter, der typisk bliver anvendt af revisorer. Paradigmeskiftet medførte et øget brug af 

dagsværdimålinger og dette har også medført, at revisor i stigende grad er nødsaget til at anvende 

værdiansættelseseksperter. Udover brugen af værdiansættelseseksperter, så bruger revisorer 

også moms og skatteeksperter, da der kan være mange komplekse forhold i virksomhedernes 

skattemæssige- og momsmæssige situation, som kan medføre større behov for anvendelse af 

eksperter. Herudover er der forhold i virksomhedens størrelse, som gør det nødvendigt at 

inddrage en ekspert i revisionen, da der typisk er forhold som er langt fra revisors 

ekspertiseområde. Her kan blandt andet nævnes CSR-eksperter og IFRS-eksperter, som begge 

bliver brugt ved større virksomheder, hvor forholdene gør det nødvendigt at involvere disse 

eksperter. Digitaliseringen og den øgede brug af IT har også gjort det nødvendigt for revisorer at 

gøre brug af IT-eksperter til kontrol og revision af virksomhedernes ERP-systemer og de 

applikationskontroller, som ligger deri.  

 

Efter at have fastlagt hvilke eksperttyper der typisk anvendes i revisionen fortsætter afhandlingen 

med at fokusere på brugen af eksperter ved at besvare hvornår og hvordan eksperter anvendes i 

revisionen. Brugen af eksperter afhænger af to generelle faktorer, som er afgørende for hvornår 

en ekspert bliver en del af revisionen. Det første forhold er interne regler eller krav fra 

revisionshusene, hvor det kræves at en ekspert skal inddrages og det andet forhold er områder, 

hvor revisor ikke føler sig sikker i forbindelse med sin revision. De interne regler for de enkelte 

revisionshuse er meget forskellige og kan variere fra meget stramme linjer til blødere linjer i 

forhold til, hvornår en ekspert skal inddrages. Disse interne regler lægger op til diskussion i forhold 

til hele snakken omkring revisors ageren udenfor sit ekspertise område. Det har ikke været muligt 

at få svar på dette, men det kunne være interessant at fokusere på om disse regler er der for at 

beskytte husene og opfylde kravene i standarderne eller om disse regler er der, fordi man fra et 

højere ledelseslag i husene mener, at revisorer ikke er kompetente nok i forhold til disse faglige 

områder.  
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Det andet forhold er meget sigende om denne afhandlings fokus på skellet mellem revisors eget 

ekspertiseområde og andre fagområder, da alle interviewede respondenter fremhæver, at 

manglende viden omkring fagområdet er meget sigende omkring hvornår en ekspert inddrages. 

Problemet ligger både i det vidensgab som revisor har, men også det faktum at revisor selv skal 

vurdere sin egne kompetencer og kvalifikationer indenfor et specifikt område. Revisor skal have 

opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at kunne afgive regnskab med høj grad af 

sikkerhed og derfor skal revisor bruge sin professionelle skepsis og dømmekraft til at afgøre om 

der skal involveres en ekspert eller om revisor vurderer, at vedkommende har de fornødne 

kompetencer og kvalifikationer til at kunne løse det regnskabsmæssige forhold. 

 

Afhandlingen fortsætter herefter og behandler hele revisionsprocessen omkring hvordan en 

ekspert udvælges og inddrages til at være en del af revisionsprocessen. Det er blevet fastlagt 

igennem interviewene at der generelt er tre tidspunkter, hvor der kan planlægges hvornår en 

ekspert skal med i revisionen. Det første tidspunkt er i starten af revisionsprocessen, hvor revisor 

identificere risiciene og vurdere om der skal involveres en ekspert. Det andet tidspunkt er i løbet 

af året, hvor der kan ske nogle hændelser, som kræver at en ekspert skal involvereres og det sidste 

tidspunkt er i selve revisionen, hvor man kan opdage nogle forhold, som er særlige og komplekse 

og derfor kræver anvendelse af en ekspert. Det er endnu en gang revisors professionelle skepsis 

og vurdering af egne kompetencer, som afgør om en ekspert skal inddrages. Anvendelsen af 

eksperten handler i høj grad om hvordan revisionsstrategien bliver påvirket, altså om de 

regnskabsmæssige forhold er meget omfattende og væsentlige. Revisor skal opveje risiciene for de 

regnskabsmæssige forhold og vurdere om de vil være væsentlige for regnskabet. Denne vurdering 

vil så aflede en beslutning om at eksperten skal anvendes.  

 

Et sidste element i afhandlingen omkring eksperts involvering i revisionsprocessen omhandler 

udvælgelsen af eksperter og hvilke kriterier revisor skal forholde sig til. De vigtigste kriterier, som 

revisor skal vurdere, er uafhængighed og kompetencer. Eksperten skal have de nødvendige 

kompetencer til at løse de regnskabsmæssige problemstillinger, som han bliver involveret for at 

løse. Herudover så skal eksperten være uafhængig fra ledelsen, da der derved undgås spørgsmål 

omkring besvigelser og manglende neutralitet hos ledelsen.  
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En revisionsproces indeholder mange elementer og der kan derfor forekomme uenigheder med 

eksperten eller ledelsen, da det typisk er ledelsen som har udpeget eksperten. Uenigheder med 

eksperter kan ende med to mulige udfald, hvor alle to tager sit afsæt i revisors professionelle 

skepsis og hvad revisor mener, er acceptabelt. Det første udfald er en diskussion hvor alle 

forudsætninger bearbejdes. Denne diskussion haves for at sikre, at forudsætningerne giver 

mening, og for herefter at finde frem til løsning, som kan sikre revisor høj grad af sikkerhed og 

tiltrækkelig og egnet revisionsbevis. Det andet udfald er at revisor og eksperten ikke bliver enige 

og revisor må dermed modificere sin påtegning i regnskabet. 

 

Alle ovenstående forhold fremhæver de udfordringer, som er forbundet med anvendelse af 

eksperter og som er forbundet med den stigende tendens indenfor brugen af eksperter. Den 

største udfordring, som kan fremhæves, er revisors ageren udenfor sit eget ekspertiseområde. 

Hele afhandlingen tager sit afsæt i påstanden om, at revisor ved at skulle forholde sig til eksperters 

arbejde afviger fra sit eget ekspertiseområde, som er revision og regnskab. Revisor begynder, at 

vurdere andre eksperters arbejde, som revisor selv har valgt at involvere, da vedkommende ikke 

mente at have kompetencerne og kvalifikationerne for at kunne løse det pågældende problem. 

Når revisor bruger eksperter, så mister han også kontrol over revisionen, da han bruger andre 

personers arbejde til at afgive sin erklæring. Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant 

kræver at han afgiver regnskab med høj grad af sikkerhed og det er uden betydning af om der er 

blevet brugt eksperter, hvorfor brugen af eksperter gør det sværere at afgive erklæring med høj 

grad af sikkerhed, da revisor skal vurdere en eksperts arbejde. 

 

Herudover kan også fremhæves revisors fagområde, som ikke har udviklet sig i takt med den 

teknologiske udvikling og som også har været med til at øge brugen af eksperter, da IT-eksperter 

er blevet en central del af revisionsprocessen. Et sidste element, som er under meget pres og 

konstant bliver udfordret er revisors professionelle skepsis. Den professionelle skepsis går også 

igen gennem alle interviewene, som en kompetence, der er vigtigt for revisorerne og denne 

kompetence bliver konstant udfordret ved anvendelse af eksperter. 
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Denne afhandling afsluttes med opsummerende tiltag, som kan være med til at afhjælpe 

revisorerne og måske gøre det nemmere at anvende eksperter i fremtiden. Udfordringen ved 

eksperters arbejde er skellet mellem de to ekspertiseområder og dette skal disse forslag være med 

til at afhjælpe. Afhandlingen behandler fire forslag, som afspejler løsninger til nogle af de 

udfordringer, som er belyst i afhandlingen. Første forslag omhandler udvikling af CMA-studiet, så 

der kommer mere IT på dagsordenen, og at studiet bliver mere praktisk orienteret og dermed også 

kan få professionel skepsis, revisionsbevis og dokumentation på skemaet. Dette vil sammen med 

forslaget omkring certificeringer være med til at afhjælpe lidt på den centrale problemstilling i 

denne afhandling, hvilket er at revisor vurdere andre eksperters arbejder og dermed bevæger sig 

ud fra sit ekspertiseområde. Et tredje aspekt kunne være den teknologiske udvikling som kunne 

anvendes til at mindske brugen af eksperter gennem inddragelse af robotter og kunstig intelligens 

til at løse nogle af de regnskabsmæssige udfordringer, som eksperter bruges til i dag. Sidst men 

ikke mindst kunne der komme mere fokus på standardiserede procedurer eller retningslinjer, så 

selve beslutningsprocessen i forhold ekspertinddragelse ville blive lettere og mere konform.  
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Dropbox link til interviews 

 

Interview Bjarne Iver Jørgensen: 

https://www.dropbox.com/s/ujeczy2w98sg5m9/Bjarne%20J%C3%B8rgensen.mp3?dl=0 

 

Interview Daniel Sitch: 

https://www.dropbox.com/s/zpncqd30xr594xp/Daniel%20SItch.mp3?dl=0 

 

Interview Jannik Lausten Hansen: 

https://www.dropbox.com/s/qmfmx3xs3wwxlz3/Jannik%20L%20Hansen.mp3?dl=0 

 

Interview Morten Weinreich Larsen:  

https://www.dropbox.com/s/zjrmiuquhyll107/Morten%20W%20Larsen.mp3?dl=0 
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10. Bilag 

Bilag 1 – Interviewspørgsmål  

Spørgsmål 1:  

Kan du give en beskrivelse af hvem du er, hvad du primært arbejder med i dag, og hvad du har af 

revisionsmæssige erfaringer igennem din karriere?  

 

Spørgsmål 2: 

Kan du fortælle lidt om hvornår du har arbejdet med eksperter i forbindelse med en 

revisionsopgave?  

– Kom gerne med flere eksempler hvis du kan. 

 

Spørgsmål 3 

Hvordan eller hvornår I revisionsprocessen afgøres det om der skal anvendes eksperter i en 

revision?  

– Interne forretningsprocedurer?  

– Områder som du ikke føler dig sikker på i forbindelse med revision?  

 

Spørgsmål 4 

Hvad skal der til for at der er tillid til den ekspert der anvendes? (Formelle titler, tidligere 

erfaringer eller lignende?)  

 

Spørgsmål 5 

Hvilke overvejelser er der i forhold til økonomi og eksperter i revision?  

 

Spørgsmål 6:  

Hvilke procesmæssige/arbejdsmæssige forskelle er der på anvendelsen af interne henholdsvis 

eksterne eksperter?  
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Spørgsmål 7. 

Hvordan sikres der tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved arbejde med interne hhv. Eksterne 

eksperter?  

- Laves der nogle specifikke handlinger (risikovurderingshandlinger)? (Uafhængighed af ekspert) 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan sikrer du dig kvaliteten og pålideligheden af eksperts arbejde? Du står trods alt som 

revisor tilbage med ansvaret, når først erklæringen er afgivet på regnskabet. Eventuelt noget med 

god revisorskik? 

 

Spørgsmål 9: 

Har du nogensinde oplevet en situation, hvor du har været uenig med en eksperts 

arbejde/vurderinger? F.eks. ved Revisorudpeget ekspert vs. ledelsesudpeget ekspert?  

– Hvis ja, hvad gjorde du så?  

– Hvis nej, har du hørt om sådanne situationer fra kollegaer?  

 

Spørgsmål 10: 

I de senere år er regnskabsstandarder blevet ændret for at gøre dem mere baseret på dags- eller 

markedsværdi – Hvordan påvirker dette anvendelsen af eksperter i forbindelse med 

værdiansættelser?  

– Er der tendens til flere subjektive vurderinger i forbindelse med skøn, budgetforudsætninger 

osv.? 

 

Spørgsmål 11: 

Kan man tale om en generel tendens til øget anvendelse af eksperters arbejde helt overordnet, og 

ikke kun inden for værdiansættelser?  

(Her tænker vi især på miljøregnskaber, videnregnskaber, virksomhedernes fremherskende 

afhængighed af it-systemer, samt juridiske og skattemæssige problemstillinger som følge af øget 

kompleksitet, skabt af især teknologisk udvikling.  

– Er der i givet fald forskel på, i hvor høj grad anvendelsen af eksperter er fra branche til branche?  
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– Hvad syntes du om denne udvikling i anvendelse af eksperter? God eller dårlig? 

 

Spørgsmål 12: 

I forlængelse af spørgsmål 11 hvis dette bliver besvaret bekræftende:  

– Mener du at der er grund til at uddannelsen som revisor inddrager denne tendens i 

undervisningsforløbet?  

(Har revisor evnerne til at vurdere kvaliteten af specialiserede eksperters arbejde?) 

– Hvordan kan revisor vurdere eksperts arbejdsmetoder?? 

 

Spørgsmål 13: 

Er revisionsstandarderne og lignende guidens gode nok til at vejlede om brugen af eksperter?  

  

 

 


