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Executive summary 

The purpose of this thesis is to clarify the issue of the existence of the comprehensibility and  ex-

pectancy gap between the auditors and credit employees. The auditor’s primary task is to ensure the 

credibility of the company’s accounts. Credibility creates confidence among users of financial state-

ments.  

 

The issue dealt within the thesis is based on the theory about the existence of the expectancy and 

comprehensibility gap between the auditor and credit employees, and parallels are drawn to the way 

the auditor communicates his/her conclusions in this regard in the audit report to the financial state-

ment user.  

 

The issue is defined by the way of a general presentation motivating and specifying the choice of 

issue resulting the following problem: 

 

Is there a comprehension and expectancy gap between users' expectations of the auditor's work and 

how can you reduce the expectation gap between them? 

 

In order to answer the above problem, I have listed sub-questions ending with two hypotheses.  The 

purpose of which is to form a basis upon which to analyse the theory, combined with empirical 

data.  

 

The questionnaire has been presented to a group of credit employees and credit bosses in Danish 

banks. This group was targeted, because they are regarded among the most important users of the 

annual reports. The survey is complimented by a deeper E-mail survey distributed to credit bosses. 

Building up the results of the survey and the key points in the deeper E-mail survey – an evolution 

is carried out, regarding the following subjects: the lack of understanding the auditors report and 

responsibility for the financial reporting. 

 

To examine this problem, different types of analytic models and methods are to be included. I used 

Brenda Porters theory and Bent Warming Rasmussen. Both are well knows theorist.  
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The respondents in my survey believe that their understanding is sufficient or good, but the results 

indicate that this is not the case – since the respondents seem to have grave deficiencies in their un-

derstanding of the auditor’s report.  Moreover, most of the credit employees do not always use the 

auditors reporting in their judgement.  
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1 Indledning 

Normalt er der ikke en så stor fokus på revisionsbranchen, men nogle gange kan det godt ske, at 

offentlighedens opmærksomhed retter sig mod revisorerne. De sager som kan nævnes, der har været 

medvirkende til den øgede fokus er Nordisk Fjer1 og Roskilde Bank2. 

 

Når en virksomhed pludselig går konkurs, konstaterer fejl i årsrapporten, besvigelser efter aflæggel-

sen af årsrapporten, spørger regnskabsbrugere ofte, om en revisor har gjort sit arbejde godt nok.3 

Dette kan forklares med, at der i alle reviderede regnskaber er et afsnit med revisors påtegning. Det 

er i en påtegning, at revisor konkluderer sig om årsrapporten til regnskabsbrugeren4, om oplysnin-

gerne i det aflagte regnskab giver et retvisende billede. Helt generelt vil det sige at revisor udtrykker 

sig, om han er enig i de oplysninger, som ledelsen har oplyst om.   

Revisors blanke påtegning på årsregnskabet opfattes af mange som en garanti for, at selskabet har en 

sund økonomi5. Samtidig har regnskabsbrugere generelt meget høje forventninger til revisorer og det 

arbejde, som de udfører, hvilket nu har fået negative følger.  Dette åbner risikoen for, at en forståelses 

– og forventningskløft opstår hos regnskabsbrugerne. Dette er en barriere i forhold til, at parterne 

ikke kan forstå hinanden. 

 

Revisor har en unik position i dansk erhvervsliv som offentlighedens tillidsrepræsentant, som den 

uafhængige tredjepart i forhold til revision af virksomhedens årsrapport mv. Revisors fornemste op-

gave er at sikre troværdighed til virksomhedens regnskab. Troværdigheden skaber tillid blandt regn-

skabsbrugerne, hvilket har betydning for virksomhedens konkurrenceevne og overlevelsesmulighe-

der.  

 

Tillidskrise er derfor et stort problem i mange henseender, og sager som besvigelser, manipulation af 

regnskaber m.fl. skaber en direkte tillidskrise efterfølgende. Det vil være en stor fordel, hvis man 

kunne forsøge at eliminere det i så stort omfang som muligt. I diskussionskapitlet analyseres, hvordan 

man kan forsøge at eliminere forståelses- og forventningskløften.  

                                                        
1 En tekstilvirksomhed, der gik konkurs i 1991 pga. at mange af virksomhedernes midler var taget i anvendelse for at pynte på regn-

skaberne.  
2 I år 2007 kom Roskilde Bank i søgelyset, for at have opkøbt egne aktier, men blev i en revisionsrapport frikendt, selvom de havde 

overtrådt reglerne om indberetning til Finanstilsynet. Herefter fra år 2008 begyndte de at få et tab på over 1 milliard kroner – Ros-

kilde Bank opfylder ikke lovens krav om solvens, derfor overtog Nationalbanken Roskilde Banks aktiver og gæld. 
3 http://www.ri.dk/media/RI-nov08.pdf  
4 Regnskabsbrugerne kan eksempelvis være aktionærer, ledelse, medlemmer i foreninger, medarbejdere, SKAT, banker osv.  
5 Current Issues in auditing, side 12 og Bent Warmings PHD-afhandling side 25.  

http://www.ri.dk/media/RI-nov08.pdf
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Det er bankerne, der er ansvarlige for at give lån til de selskaber, der måtte have behov for dette. 

Såfremt bankerne får et regnskab, hvor der ikke gives anledning til spørgsmål eller, at regnskabet ser 

sundt ud og har en positiv vækst, så er bankerne villige til at give lån. Når selskabet pludseligt går 

konkurs eller, når man opdager besvigelser, får dette betydning for revisors arbejde. Der vil ofte blive 

stillet spørgsmålstegn ved revisors indsats i forhold til, hvorfor revisoren ikke forudså problemerne.6 

Det er min vurdering, at det er disse regnskabsbrugere - underforstået banksektoren, som er mest 

hensigtsmæssigt at analysere forventnings – og forståelseskløften på.  

 

1.2 Problemformulering 

I dag er en revisors arbejde som rådgiver blevet mere fremhævet, da muligheder er blevet større og 

der er mange flere forhold, som en revisor skal tage hensyn til. En af grundene til at der evt. opstår 

forståelses – og forventningskløft er, at revisionspåtegningen er et værktøj til kommunikation7 til 

omverdenen, når en virksomhed ikke udtrykker sig præcist. På baggrund af dette anvendes revisions-

påtegningen ofte som beslutningsgrundlag for regnskabsbrugerne, hvilket skærper nødvendighed af 

troværdigheden.  

 

Dog kan det ifølge seneste rapport fra Erhvervsstyrelsen8 også ses, at resultaterne fra de seneste års 

kontrolindsatser viser, at der er faktuelle fejl i cirka en tredjedel af årsrapporterne. Endvidere er det i 

vidt omfang er de samme fejl, der er gentagende9. Det kan skyldes, at revisors arbejde i dag er under-

lagt langt flere krav end tidligere, og at dokumentationskravet også er forøget. Kravet skal sikre høj 

kvalitet i revisionsydelsen. Det gælder for eksempel krav om uafhængighed, krav om at udføre revi-

sionen efter fælles standarder og krav om intern kvalitetskontrol.10 Revisorerne er endvidere under-

lagt et offentligt tilsyn og kan blive indbragt for Revisornævnet, som kan pålægge revisor bøder for 

mangelfuldt arbejde. Dette er medvirkende til at understrege betydningen af revisorens funktion som 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

 

                                                        
6 FSR, 10 myter om revisorbranchen, side 9. 
7 http://www.smvportalen.dk/Skat-budget-regnskab/Skat-budget-regnskab/Revision-og-aarsregnskabet/Hvad-skriver-revisor-i-regn-

skabet/revisors-paategning  
8 Rapport fra Erhvervsstyrelsen: Årsager til fejl i årsrapporter, september 2014. Side 4. 
9 http://www.damvad.com/media/121197/årsager-til-fejl-i-årsrapporter.pdf  
10http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2014/Ugens-kommentar-4-

april. 

http://www.smvportalen.dk/Skat-budget-regnskab/Skat-budget-regnskab/Revision-og-aarsregnskabet/Hvad-skriver-revisor-i-regnskabet/revisors-paategning
http://www.smvportalen.dk/Skat-budget-regnskab/Skat-budget-regnskab/Revision-og-aarsregnskabet/Hvad-skriver-revisor-i-regnskabet/revisors-paategning
http://www.damvad.com/media/121197/årsager-til-fejl-i-årsrapporter.pdf
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2014/Ugens-kommentar-4-april
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2014/Ugens-kommentar-4-april
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Forventningsforskellene til revisors rolle er nævnt som en relevant problemstilling i EU’s Grønbog. 

EU’s Grønbog kan betegnes som et dokument udgivet af EU-kommissionen, der analyserer spørgs-

mål og angiver mulige forbedringsområder i EU-regi. En grønbog fungerer som en form for diskus-

sionsgrundlag, hvor formålet er at skabe debat og starte en høringsproces på området. De fleste og de 

mest anerkendte undersøgelser vedrørende forventningskløftens eksistens er mere end 20 år gamle. 

Sammenfattende illustrerer de ikke, hvorvidt der stadig eksisterer en forventningskløft hos regnskabs-

brugerne.  

 

Jf. EU-kommissionens notat i grønbogen11 opstår der en kløft, da regnskabsbrugerne ikke har kend-

skab til, at en revisors arbejde er bygget på risiko- og væsentlighedsvurdering, der resulterer i en 

stikprøveudtagning på de forskellige regnskabsområder.12 Der er et EU-politisk ønske om at styrke 

det finansielle system ved at styrke revisors rolle. Begrundelsen herfor er, EU-kommissionen er af 

denne opfattelse, at grundig revision er nøglen til at genoprette tilliden til markedet, hvilket er væ-

sentligt f.eks. i forbindelse med finansiel ustabilitet.13  

 

På baggrund af ovenstående afsnit er formålet med nærværende afhandling at undersøge, hvorvidt 

der fortsat er en forventningskløft imellem, det som regnskabsbrugerne forventer, og det arbejde, som 

revisor udfører i kraft af stillingen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Problemformuleringen 

undersøges og besvares igennem teori og en empirisk undersøgelse:  

 

”Hvorvidt eksisterer der en forståelses- og forventningskløft mellem regnskabsbrugernes forvent-

ninger til revisors arbejde og hvorvidt kan man få reduceret forventningskløften mellem disse?” 

 

På baggrund af ovenstående er formålet også at give et selvstændig bud på, hvordan denne forvent-

ningskløft kan formindskes.  

 

For at kunne give en besvarelse på ovenstående problemformulering, tages der udgangspunkt i føl-

gende delspørgsmål:  

 

A) Hvilket ansvar har henholdsvis en revisor og ledelse, i forbindelse med aflæggelse af årsrap-

porten og hvilke forventninger har regnskabsbrugeren?  

                                                        
11 Revisions grønbogen er opstået som en reaktion på finanskrisen, der startede i år 2008. Herefter er der opstået et ønske om at, sta-

bilisere det finansielle system. 
12 EU-kommissionen, 2010 
13 EU-kommissionen, 2010 
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B) Hvordan defineres forståelses- og forventningskløften? 

C) Har stilling og kendskab til revisors arbejde en afgørende betydning for, om der eksisterer en 

forståelses- og forventningskløft?  

D) Hvilke forhold i en virksomheds regnskab, gør at det bliver vanskelligt for regnskabsbrugeren 

at forstå den?  

E) Hvordan vil en tilføjelse af revisors kommentar til revisionspåtegningen reducere forståelses- 

og forventningskløften?  

F) Er tidspunktet for en virksomheds konkurs et afgørende parameter for hvornår regnskabsbru-

geren mener at en revisor har begået fejl?  

1.3 Afgrænsning 

I nærværende afhandling forudsættes, at læseren har et indgående kendskab til revision og de rele-

vante fagudtryk, hvorved kun udvalgte begreber defineres.  

 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, om der er en forståelses og forventningskløften mellem 

pengeinstitutterne og revisorer, herunder kreditgivere. Jeg har i min afhandling kun valgt at fokusere 

på banker, herunder erhvervsrådgivere/kreditchefer som brugere af regnskabet. Afgrænsningen til 

banker er begrundet i min vurdering af, at de har en stor indvirkning for virksomhedens finansielle 

vurdering, da det er dem, der skal kreditvurdere virksomheder til lån. Dog er det primære formål med 

min afhandling også, at jeg og læseren opnår en større forståelse af problemformulerings spørgsmål 

samt at opnå tilstrækkelig viden til at kunne komme frem med et løsningsforslag.  

1.3.1 Regnskabsklasser 

Afhandlingens undersøgelse vedrører alle typer af regnskaber, både for PIE og ikke-PIE14 kunder. 

Begrundelsen er, at en bank giver kredit til alle slags firmaer. Vurderingen er, at man ikke kun bør 

afgrænse sig til de største kunder, idet respondenterne, som er erhvervsrådgivere ikke udelukkende 

kan sige, hvem der sidder med hvilke typer af kunder. 

 

I spørgeskema er der kun stillet spørgsmål vedr. revisionspåtegningen. Revisionspåtegningen er re-

visors kommunikation til omverdenen om revisionen, og den er i realiteten det eneste synlige resultat 

af revisionen for regnskabsbrugeren.  

 

                                                        
14http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Den%20danske%20afgraens-

ning%20af%20PIEs%20boer%20aendres_virks%20under%20tilsyn%20af%20Finanstilsynet_230415  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Den%20danske%20afgraensning%20af%20PIEs%20boer%20aendres_virks%20under%20tilsyn%20af%20Finanstilsynet_230415
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Den%20danske%20afgraensning%20af%20PIEs%20boer%20aendres_virks%20under%20tilsyn%20af%20Finanstilsynet_230415


 
 

9 

De i problemformuleringen stillede spørgsmål, vil blive set ud fra bankernes perspektiv. Der vil ikke 

blive undersøgt eller analyseret ud fra andre eksterne interessenters perspektiv. Undersøgelsen vil 

primært basere sig på empiri indhentet ved hjælp af spørgeskema undersøgelsen samt et interview. 

Spørgeskemaet vil kun blive sendt ud til bankerne. Der er ikke foretaget andre undersøgelser fra 

eksterne interessenter, så som Erhvervsstyrelsen, SKAT, revisorer med videre. Interview vil blive 

sendt ud til kreditchefer gennem e-mail.  

 

Data er indsamlet til og med 30. april 2016, hvorfor artikler og publikationer efter denne dato ikke er 

taget i betragtning. 
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Kapitel 2 - Metode 

2.1 Indledning 

I dette afsnit gives læserne en forståelse for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. Der vil ske 

en præsentation af den anvendte analysemetode i forhold til problemformuleringen.  

Herefter vurderes og behandles validiteten, realibiliteten, og der vil være en beskrivelse af data ud-

vælgelsesmetode af de empiriske data.  

  

2.2 Videnskabsteori 

Det videnskabsteoretiske ståsted er i hermeneutikken.15 Hermeneutik består i, at man gradvist tilegner 

sig mere og mere viden. Dvs. man bliver klogere på et emne ved, at man ser på hensigten med men-

neskets handlinger som en subjektiv forståelse af samfundet.16 Den gradvise tilegnelse af viden ken-

des også som den hermeneutiske spiral.17  

2.3 Valg af analysemetode 

I hermenautikken anvendes normalt vis en kvalitativ metodologi.18 Kvalitativ metode har til formål 

at opnå forståelse og undersøge sit emne ved brug af f.eks. interviews med åbne spørgsmål, hvor den 

interviewede har mulighed for at give sine holdninger og meninger til kende.19 I nærværende afhand-

ling anvendes både en kvalitativ og en kvantitativ metode. Et kvantitativt spørgeskema undersøgelse, 

hvor respondenten stadig har den mulighed af at kunne give sine meninger til kende. Begrundelsen 

er, at der er tale om en større population, og spørgeskemaet har den egenskab, at den kan nå ud til en 

langt større andel af populationen. Da det tager alt for lang tid at spørge alle banker i Danmark, så 

har jeg valgt at undersøgelsen skal foretages ved hjælp af inferens20. Dette indebærer, at en repræsen-

tativt udvalgt del af banker spørges og på baggrund af dette, er det muligt at drage en konklusion. 

Da jeg ikke fik nok svar på mit spørgeskema, valgte jeg at supplere med et uddybende spørgeskema 

for få yderligere kvalitativt data til besvarelsen af min problemformulering.  

2.4 Dataindsamling 

Modtagerne af spørgeskemaet er kreditrådgivere og kreditchefer.  Det antages, at disse er vant til at 

bruge revisors udførte arbejde, hvorfor sproget i spørgeskemaet er tilpasset revisors daglige sprog. 

                                                        
15 Læren om, hvordan tekster og andre meningsfulde enheder forstås. – www.denstoredanske.dk 
16 Samfundsvidenskabelige analysemetoder af Claus Nygaard, side 28. 
17 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 127  
18 Samfundsvidenskabelige analysemetoder af Claus Nygaard, side 28 
19 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 136 
20 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 102 

http://www.denstoredanske.dk/
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Den revisionstekniske sprogbrug anvendes, da respondenterne er vant til dette for at finde ud af om, 

forventningskløften mellem revisorerne og bankrådgiverene skyldes sproget – såfremt, der skulle 

være nogen kløft.   

 

Jeg indsamlede selv data til analysen af forståelses- og forventningskløften, som derved bliver mine 

primærdata21, der kan analyseres og sammenholdes med eksisterende sekundære data. Sekundære 

data er allerede eksisterende datamateriale. Det vil være de sekundære data, der skal ligge til grund 

for den primære dataindsamling, og derved analysen. Der vil blive brugt faglitteratur, publikationer, 

andre relevante analyser, artikler samt internetsider.  

 

Spørgeskemaet bliver sendt ud elektronisk, da det vurderes at være den hurtigste proces for at mod-

tage mange svar på relativt kort tid. Det er ligeledes hurtigere og nemmere for respondenterne at 

behandle et elektronisk spørgeskema end et post spørgeskema eller i den sags skyld deltagelse i in-

terviews. I det elektroniske spørgeskema er det ligeledes muligt at styre besvarelserne ved, at der er 

én eller flere svarmuligheder. Endeligt er det også tidssparende at behandle elektroniske spørgeske-

maer. Det er min vurdering, at et elektronisk spørgeskema fremstår professionelt. 

 

I forhold til udarbejdelsen af mit spørgeskema har der været fokus på, at svarmuligheden ”ved ikke” 

var muligt at angive ved alle de stillede spørgsmål. Begrundelsen er, at respondenterne ikke tvinges 

til bare at gætte sig frem til den konkrete svarmulighed, der betydeligt ville svække kvaliteten af det 

udsendte spørgeskema. Samtidig har jeg, hvor jeg synes, at der har været behov for det, angivet svar-

muligheden ”andet (beskriv)”. Begrundelsen er, at respondenterne kan komme med deres egne for-

klaringer og meninger på de stillede spørgsmål. Det er min opfattelse, at dette kan understøtte under-

søgelse af, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft eller ej.  Spørgeskemaet er designet således, 

at der stilles krav til besvarelse. På denne måde sikres validitet af besvarelserne. Respondenterne har 

således ved udvalgte spørgsmål ikke haft mulighed for at svare blankt.  

 

Til undersøgelsen af problemformuleringen har det været nødvendigt at have et supplerende spørge-

skema, da jeg på baggrund af mit oprindelige spørgeskema ikke havde fået nok tilstrækkeligt data, til 

at kunne besvare min problemformulering. Jeg har udarbejdet et spørgeskema som blev sendt ud til 

diverse banker via E-mail, hvor jeg bedte om at det var kreditcheferne, der skulle besvare det. Be-

                                                        
21 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 44 
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grundelsen er, at det er kreditcheferne, der skal godkende kredit for virksomheder, hvorved jeg anta-

ger, at de har en større viden end rådgiverene. Dette gjorde, at jeg fik en anden vinkel på undersøgel-

sen, da spørgsmålene var stillet direkte til kreditcheferne.  

2.5 Validitet 

For at kunne besvare spørgsmålene i problemformuleringen, stiller jeg en lang række af spørgsmål 

til respondenterne. I både mit uddybende spørgeskema og mit oprindelige spørgeskema undersøgelse 

bliver respondenterne bedt om at forholde sig til en række udsagn vedrørende revisorer og deres 

opgaver og samtidig udtrykke sig, om de er enige. Disse spørgsmål handler om, hvad bankerne mener 

om revisors arbejde, og om revisorerne lever op til bankens forventninger. Ydermere forsøger jeg at 

få respondenterne til selv at komme med forslag til, hvordan de mener, at det ville være lettere for 

dem at forstå revisorernes arbejde. 

  

En væsentlig faktor ved anvendelse af kvalitative og kvantitative undersøgelser er repræsentativitet. 

Det er afgørende for troværdigheden af undersøgelsen. 

De respondenter, der sendes ud til, er medarbejdere med erfaring inden for erhvervsrådgivning og 

kreditgivning. Endvidere repræsenterer de nogle af de største banker i Danmark. Især den sidste på-

stand er med til at gøre resultatet mere validt, da de største banker har lettere ved at give virksomheder 

lån, end de små banker har. 22 

 

Jeg har i min spørgeskema undersøgelse modtaget svar fra 37 respondenter. Formålet er, at en lille 

population skal være repræsentativt for totalpopulationen. Min vurdering er, at jeg kan undersøge 

nogle af erhvervsrådgiverne (den lille population) til noget om alle erhvervsrådgiverene (totalpopu-

lationen).  

2.6 Reliabilitet 

2.6.1 Spørgeskema 

Reliabilitet er udtryk for, hvor sikkert og præcist man måler, det man måler23. Dvs. at såfremt under-

søgelsen blev gentaget, så vil andre også kunne komme frem til de samme svar. I enhver form for 

undersøgelse, vil der opstå fejl. Disse fejl vil b.la. opstå, fordi der ikke spørges korrekt, hvilket er en 

                                                        
22 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Kreditredegoerelse-Solide-noegletal-

giver-de-billigste-laan-i-banken  
23 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 84 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Kreditredegoerelse-Solide-noegletal-giver-de-billigste-laan-i-banken
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Kreditredegoerelse-Solide-noegletal-giver-de-billigste-laan-i-banken
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generel fejl eller, fordi evt. respondenten ikke har svaret ordentligt. Dette er en tilfældig fejl. For at 

afhjælpe de generelle fejl, er det hensigtsmæssigt at foretage pilotundersøgelser24.  

 

For at sikre en høj reliabilitet blev der foretaget en pilotundersøgelse inden udsendelsen af spørge-

skemaet. Pilotundersøgelsen blev udført på det netværk, jeg har i bankverdenen. Endvidere fik jeg 

dem, jeg kender i banken til at teste mit spørgeskema internt. På baggrund af dette fik jeg mulighed 

for at få spørgeskemaet tilrettet i forhold til deres tilbagemeldinger. Endvidere har Bent Waarming 

Rasmussen, som er en professor og er en af de første i Danmark, der forskede i forventningskløften i 

forbindelse med sin Ph.d afhandling, gennemgået spørgeskemaet. På baggrund af Bent Waarming 

Rasmussens vurdering er der sket yderligere rettelser.  

På baggrund af pilotundersøgelsen konkluderes der, at spørgsmålene er valide og at jeg gennem en 

analyse heraf, vil kunne besvare problemformuleringens spørgsmål.  

2.7 Undersøgelsesdesign 

Det anvendte undersøgelsesinstrument25 er en induktiv tilgang. Fokus er, at afhandlingen skal have 

et eksplorativt/diagnosticerende formål, da det er mit formål at identificere, om problemstillingen 

omhandlende forståelses- og forventningskløften stadig er aktuel.  

Der anvendes surveystudiet,26 da dette er en undersøgelsesmetode til indsamling af primært kvanti-

tative data.27  

Jeg har udvalgt mine respondenter ud fra en liste28 over Danmarks største banker og hermed deres 

erhvervsafdelinger i hele Danmark. Denne form for indhentning af oplysninger er kendetegnet ved 

en repræsentativ stikprøve af erhvervsrådgiverene, herved kan jeg så fremsætte antagelser om den 

samlede population, men kan dog ikke noget med statistisk sikkerhed. 

2.8 Kildekritik 

Der anvendes en lang række forskellige kilder, herunder spørgeskema, artikler, rapporter, internet-

hjemmesider og bøger som alle kunne supplere information omkring dette emne. Det er væsentligt, 

at der er blevet sorteret i det fundne data således, at der kun anvendes information fra en afsender, 

der er troværdig. Love og bekendtgørelser, der henvises til har en høj grad af troværdighed. Mindre 

troværdige kilder kan være dem, som ikke er baseret på pålidelig kilder.  

                                                        
24 Herved forstår man en mindre forundersøgelse, som kan fortælle om det kan betale sig at gå videre med en undersøgelse eller ikke. 

Dette gøres så, at risiko for fejl minimeres.  
25 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 17. 
26 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 106.  
27 www.denstoredanske.dk  
28 Listen har jeg taget fra Google, hvor jeg søgte på banker i Danmark. Herefter sendte jeg spørgeskemaet ud til de forskelige bankers 

erhvervsafdelinger. 

http://www.denstoredanske.dk/
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Jeg har blandt andet benyttet mig af informationer fra foreningen af statsautoriserede revisorer, som 

repræsenterer den ene part i forbindelse med forventningskløften. Jeg har dog haft et kritisk øje til 

data, da der i nogle tilfælde kan være risiko for, at informationerne er fordomsfulde.  Dvs. at infor-

mationerne er baseret på egne fortolkninger.  
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Kapitel 3 – Teoretisk grundlag 

3.1 Indledning 

I det følgende præsenteres udvalgt teori, der skal anvendes til at besvare min problemformulering. I 

forbindelse med forståelses- og forventningskløften anvendes Brenda Porters29 model over forvent-

ningskløften og begrebsdefinition. Denne teoretiker anvendes, da hendes teori og modeller omkring 

forventningskløft er anerkendte. Porters definition af forventningskløften bliver fremstillet med hen-

blik på forklaring af begrebet og dets elementer. Definitionen vil efterfølgende blive brugt i analyse-

øjemed, når det skal klarlægges, hvordan forventningskløften opstår. 

Dele af Bent-Warming Rasmussens30 teori omkring forståelses- og forventningskløften anvendes 

også, da han i en afhandling i starten af 90’erne, skabte en anden model sammenlignet med de allerede 

eksisterende modeller og indgangsvinkel til begrebet.  

 

Begge teoretikers modeller anvendes i opgaven, for at skabe en mere nuanceret tilgang til begrebet. 

Ovenstående teoretikere er anerkendte og velansete, hvilket betyder, at validiteten på afhandlingen 

sikres ved anvendelsen af disses teorier.  

3.2 Hvorfor aflægges regnskaber? 

I starten af 1900-tallet kom teorien omkring revision og regnskab. Her blev den første regulering af 

revision optaget i lovgivningen. I Aktieselskabsloven blev følgende paragraf tilføjet ”Årsrapporten 

skal udarbejdes i overensstemmelse med ordentlig og forsigtig forretningsbrug og under hensyntagen 

til tilstedeværende værdier og forretningsforpligtelser”31 Lovgivningen blev reguleret og opdateret, 

og i dag reguleres årsrapporten af Årsregnskabsloven og omfatter alle danske virksomheder.32 Dette 

gælder dog ikke for selskaber, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed.33 

At en virksomhed er omfattet af ÅRL, betyder det at der skal aflægges en årsrapport jf. ÅRL §2, stk. 

1, samt at årsrapporten skal leve op til de krav, som er fastsat for virksomhederne i de forskellige 

regnskabsklasser. Loven indeholder bl.a. regler om, hvordan selve opstillingen af årsrapporten skal 

være, hvordan aktiver og passiver indregnes og måles, samt en beskrivelse af hvilke noter man skal 

have med i årsrapporten.  

 

                                                        
29 I 1990 skrev Brenda Porter en Ph.d. afhandling ”The Audit Expectation-Performance Gap and the role of External Auditors in so-

ciety” 
30 I marts 1990 skrev Bent Warming-Rasmussen licientialafhandlingen ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af 

revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor” 
31 Aktieselskabsloven af 1917 §§ 26 og 27 
32 ÅRL §1, stk. 1. 
33 ÅRL §1, stk. 3.  
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Der er i ÅRL en række krav og principper, der skal opfyldes og dette sikrer så et korrekt regnskab. 

Disse krav kan ses i nedenstående tabel. 

Figur 3.1 - Egen tilvirkning. 

 

Et af de væsentlige krav som stilles til regnskabsaflæggelsen er jf. ÅRL §11 at ”Årsrapporten skal 

give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat”.  Her-

under indeholder de grundlæggende krav til årsrapporten nogle principper, som alle skal være opfyldt, 

for at årsrapporten følger loven. Principperne er opstillet i ÅRL § 13. 

 

Af disse principper er ”væsentlighed” den mest interessante i forhold til afhandlingens problemstil-

ling. Med væsentlighed forstår man som, at ” Alle forhold skal indgå, med mindre de er uvæsentlige. 

Hvis der er flere uvæsentlige forhold, der til sammen er væsentligt skal alle indgå i årsrapporten.34 

Begrundelsen herfor er, at en bankrådgiver ser at alle oplysninger i en årsrapport er tilstede, da de ud 

fra en virksomheds årsrapport kan vurdere virksomhedens økonomiske situation.  Samtidig kan 

manglende informationer forårsage handlinger, som ikke var sket, hvis alle relevante oplysninger var 

kendte. Herefter vil det så give rådgiverene bedre mulighed for at kreditvurdere virksomheden.  

 

                                                        
34 Se bilag 1 for en oversigt over væsentlige forhold. 
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Det retvisende billede er afgørende, og dette kan bekræftes i f.eks. Nordisk Fjer sagen35, hvor kritik-

ken angik manglende overskuelighed for organisationen i Nordisk Fjer koncernen, deres skiftende 

regnskabsprincipper, indtægtsførelse af interne avancer – i strid med regnskabslovgivningen, konse-

kvent aktivering af immaterielle aktiver samt for små afskrivningssatser. 

 

Disse bemærkninger blev ikke indført som en del af det udarbejdede prospekt, hvorved det fra sag-

søgers side blev anført, at prospektet var mangelfuldt og dermed ansvarspådragende for de ansvarlige. 

Højesteret fandt ikke dette ansvarspådragende, grundet den tidligere årsrapport som prospektet havde 

støttet sig til var forsynet med en blank revisionspåtegning. Dommen viser derfor også graden af 

skøn, der vurderes til ikke at være af en sådan karakter, at man som emissionsinstitut burde kunne få 

mistanke om, at regnskabet ikke var retvisende, og at de ansvarlige for prospektet burde have bemær-

ket det. 

Ovenstående sag er af ældre dato, men den gav anledning til stor opmærksomhed i offentligheden for 

området omkring prospekt og ledelsens ansvar, hvorfor denne er medtaget i afhandlingen.  

 

Udover at årsrapporten skal være retvisende og skal aflægges efter de grundlæggende principper, skal 

en række kvalitetskrav desuden også være opfyldt. Udarbejdelsen af årsrapporten, skal ske med regn-

skabsbrugerens beslutninger for øje, da den skal være udarbejdet således, at den støtter regnskabs-

brugerne i deres økonomiske beslutninger.36 Dette kan sammenlignes med f.eks. Nordisk Fjer sagen, 

IT Factory sagen eller Hafnia-sagen.  

Den mere enkle beskrivelse af kvalitetskravet er, at årsrapporten skal være udarbejdet i en sådan form, 

at de forskellige regnskabsbrugere kan tage beslutninger omkring placeringen af egne ressourcer, 

ledelsen kan tage beslutninger om forvaltningen af virksomhedens ressourcer samt tage beslutninger 

om fordeling af virksomhedens ressourcer.37 

3.3 Hvad er formålet med revision? 

De overordnede mål med en revision er fastlagt i en række internationale standarder for revision. Kort 

fortalt skal en revisor ved revisionen: 

- Opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl 

- Konkludere om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver 

og finansielle stilling og resultat.  

 

                                                        
35 U.2001.398H Nordisk Fjer.  
36 ÅRL §12, stk. 2 
37 ÅRL §12, stk. 2, nr. 1-3 
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Revision er, når en godkendt revisor gennemgår og kontrollerer en virksomhedens årsrapport, bog-

føring og andre finansielle forhold efter lovmæssige standarder og regler.  

 

Formålet med revisionen er at identificere eventuelle fejl og mangler og herefter vil revisoren med 

høj sikkerhed kunne udtale sig, om regnskabet opfylder de lovmæssige krav, og om regnskabet i det 

hele taget er retvisende. Et eksempel kunne være Memory card sagen38, som handlede om at firmaet 

gik i betalingsstandsning i år 2001, og i samme år gik den konkurs med gæld på 630 millioner kroner. 

Direktøren John Trolle (i dag Rasmussen) fik idømt fængsel, da han havde pumpet varelageret kun-

stigt op. Revisorerne blev også idømt straffebøde, da de havde tilsidesat god revisorskik, fordi de 

ikke reagerede på et ulovligt aktionærlån til direktøren i hans eget holdingselskab, som de også revi-

derede.  

 

For at sikre at virksomhedernes årsrapporter opfylder kravet om et retvisende billede, er det i Dan-

mark et lovkrav, at en virksomhed får revideret sit regnskab, hvis virksomheden er drevet i selskabs-

form39,40 

Dog kan en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B undlade at lade årsregnskabet revidere, 

hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to 

af de størrelser, jf. stk. 2 og stk. 341: 

 

Såfremt et selskab ikke overskrider to ud af tre af ovennævnte størrelser og ønsker at fravælge revi-

sionen, skal dette gøres ved en ordinær generalforsamling. Her skal fritagelsen fremgå af selskabets 

vedtægter, samt oplyses i ledelsespåtegningen42 for det år fravalget af revisionen foretages. 

3.3.1 Revisors og ledelsens pligter 

Det følgende afsnit handler om, hvad der er forbundet i forbindelse med aflæggelen af en årsrapport, 

samt hvad henholdsvis revisors og ledelsens ansvar er. Både revisors og ledelsens pligter er vigtige 

for vurderingen af forventningskløften, såfremt de gør alt hvad hver især er forpligtet til i forhold til 

loven, så er der nok ikke så mange forventninger fra offentligheden. Men det er klart, at der er en 

kløft, hvis offentligheden forventer noget helt andet end, hvad deres pligter reelt er. Dette udvikler 

                                                        
38 U.2003.2505H 
39 Hvor ejeren ikke hæfter personlig for virksomhedens forpligtelser. 
40 ÅRL § 135, stk. 1.  
41 ÅRL § 135 stk. 2 & stk. 3 
42 Det er et krav i årsregnskabsloven, at en årsrapport skal indeholde en ledelsespåtegning, som ledelsen har underskrevet, idet de er 

enige med at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen.  
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dermed en konflikt, og det vil dermed have en betydning for både revisors og ledelsens ansvar. Be-

grundelsen for, at det vil have en betydning for revisors og ledelsens ansvar er, regnskabsbrugerne 

forventer noget af revisor, som slet ikke er revisors opgave og omvendt.  

 

3.3.1.1 Revisors pligt 

For at finde ud af, hvad en revisors pligter er, skal vi se i SEL § 147 og forpligtelser i henhold til 

funktionen som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorimod ledelsens ansvar er reguleret i Årsregn-

skabsloven.  

Den primære opgave for en revisor kan nævnes, er at give øget troværdighed til regnskaber og øko-

nomiske opgørelser, som revisor erklærer sig om.43 Samtidig er revisorerne offentlighedens tillidsre-

præsentant i forbindelse med revisionen, hvilket bl.a. er ved at foretage revisionen efter god revisor-

skik.  Begrebet ”god revisorskik” er beskrevet i Revisorloven § 16, stk. 1, 2. pkt., som bl.a. beskriver 

begrebet som nøjagtighed og hurtighed i forhold til opgavens beskaffenhed, men det er som tidligere 

nævnt også integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionelle kompetencer og 

fornøden omhu.44 Dette er professionsansvaret, som er kendetegnet ved en skærpet culpavurdering.  

Ansvaret hænger sammen med, at det et eller andet sted er ok, at offentligheden forventer meget af 

revisor.   

 

Ved god revisorskik forstås den adfærd, som gode og omhyggelige, faglige kompetente revisorer 

udviser, og som opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af lovgivningens 

regler om revisors funktioner. På baggrund af dette skal revisors ansvar vurderes ud fra det tidspunkt, 

hvor deres handlinger foretages. Det, der er god revisorskik, vil formentligt ændre sig i fremtiden. 

Selve beskrivelsen af begrebet god revisorskik er ikke udtømmende i lovgivningen, men kan egentlig 

betegnes som et begreb, der vurderes ud fra, om de handlinger som revisor har udført i overensstem-

melse med, hvad en almindelig retskaffen revisor ville have gjort. Afgrænsningen af begrebet kan 

også foretages ved, at se på responsumudtalelse fra FSR’s responsumudvalg som tager sig af sager, 

hvor revisorer beskyldes for ikke, at have overholdt god revisorskik.  

 

Vi kan f.eks. se på sagen FED1997.298, som bidrager til selvstændig fortolkningsbidrag af ansvar. 

FED1997.298 vedrørte, om en revisor var erstatningsansvarlig for den negative udvikling i virksom-

                                                        
43http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Om_revisor/Revisors%20etiske%20adfaerd%20og%20uafhaengig-

hed/Etiske%20regler%20og%20fotolkningsbidrag/FSR_Etik_web.ashx 
44 RL § 16. 
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heden. Begrundelsen for revisors eventuelle erstatningsansvar var bl.a., at revisor ikke udførte kor-

rekte revisionshandlinger med hensyn til indhentelse af oplysninger, og der manglede gennemgang 

af regnskabssystemet.  

Revisor mente ikke, at virksomhedens ophør kunne tilskrives dennes skyld, da han ikke havde haft: 

”…noget ledelsesansvar, og det ikke gjort gældende, at der var fejl eller mangler i regnskaberne.”45 

Spørgsmålet omhandlede, om sagsøgeren havde løftet bevisbyrden. Sagsøgeren havde ikke indhentet 

udtalelser fra Responsumudvalget som dokumentation for sine udtalelser.46  

Landsretten anførte derfor, at bevisbyrden for konkrete fejl og mangler ikke var bevist. Revisor kunne 

ikke være erstatningsansvarlig for ledelsesmæssige beføjelser og det sidste afgørende argument var: 

”I mangel af sagkyndige erklæringer i form af udtalelser fra Foreningen af Statsautoriserede Revi-

sorer […] finder landsretten ikke endvidere ikke at have grundlag for at statuere erstatningsansvar.”  

47 

 

Responsumudvalget gav blandt andet svar i responsumsag 1151, som berørte afgørelsen i en sag om 

revisors manglende gennemgang af interne kontroller. Et selskabs bogholder udbetalte løn til sig selv 

og familiemedlemmer via fiktive lønnumre, hvilket formentlig var blevet afsløret, hvis den pågæl-

dende revisor havde gennemgået de interne kontroller i virksomheden. I det revisoren burde have 

gennemgået de interne kontroller i relation til lønninger og have beskrevet de kontrolmæssige svag-

heder i revisionsprotokollen, blev revisoren anset fora t have tilsidesat god revisorskik. 48 

Begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant handler om revisors ansvar over for offentligheden, 

mens begrebet god revisorskik handler om revisors adfærd ved udførelsen af opgaverne.  

 

De væsentligste punkter i Revisorloven omfatter revisors pligter, revisors uafhængighed (RL § 24-

§26), intern kvalitetskontrol (RL §§ 28 & 29) samt tavshedspligten (RL §30).  

Uafhængighed indebærer, at en revisor ikke må have nogle økonomiske forhold sammen med virk-

somheden, de skal revidere. Der må endvidere ikke være et ansættelsesforhold mellem revisor og 

klient, samt andre tilhørsforhold eller forbindelser til virksomhedens beslutningstagende enhed(er). 

En revisor må ikke udføre opgaver efter RL § 1, stk. 2, der vedrører en virksomhed omfattet af RL § 

21, stk. 2, hvis der er tale om selvrevision eller egen interesse.  

 

                                                        
45 FED1997.298, side 310.  
46 FED1997.298, side 310. 
47 FED1997.298, side 311. 
48 Responsumsag nr. 1151 af 31.08.2000 samt UfR 2003.2505 H.  



 
 

22 

Revisorloven § 28 handler om intern kvalitetskontrol. Dette indebærer, at revisor har interne retnings-

linjer, som sikrer kvalitet i det udførte arbejde. Dette medfører, at revisionsvirksomheden internt har 

sikret, at dokumentationen af hver enkelt revision lever op til de væsentligste krav.49 Jf. RL § 29 skal 

en revisor være opmærksom på, at der kan forekomme kvalitetskontrol af selskabets revision, hvor 

alt revisionsdokumentation skal stilles til rådighed.  

Det sidste punkt, som også er væsentligt er revisors tavshedspligt, hvorved revisor har pligt til ikke 

at videregive de fortrolige oplysninger vedrørende en virksomhed til uvedkommende. En risiko er 

investorer, som gerne vil have information med betydning for deres beslutning vedrørende køb/salg. 

50 

3.3.1.2 Ledelsens ansvar 

I Årsregnskabsloven § 8-10, er det beskrevet hvilke pligter ledelsen har i forbindelse med udarbej-

delsen og aflæggelsen af årsrapporten. I henhold til ÅRL er der ledelsen, som har pligt til at udarbejde 

og aflægge et regnskab. I loven står der endvidere også at, enhver deltager i ledelsen, dvs. det ansvar-

lige ledelsesorgan har ansvaret for årsrapporten samt at denne udarbejdes efter lovens beskrivelse.51 

 

Ledelsens medlemmer skal med en underskrift på en ledelsespåtegning erklære, at årsrapporten er 

aflagt efter gældende love, standarder og øvrige krav for aflæggelse af årsrapporter. Denne under-

skrift er også en bekræftelse på, at ledelsens medlemmer er enige i at årsrapporten giver et retvisende 

billede af virksomhedens finansielle stilling. 52  

Ledelsen skal sammenfattende sikre, at årsrapporten lever op til reglerne om de grundlæggende krav 

i ÅRL kapitel 3 samtidig med at opstillingen af årsrapportens bestanddele er i korrekt rækkefølge.53 

Til trods for at ledelsen har sine pligter kan der stadig opstå en forventningskløft mellem revisors 

udførte arbejde og det arbejde, der forventes. Som det olympiske motto: ”hurtigere, højere, stærkere” 

stiger forventningerne ligeledes til revisor over tid, hvorfor forventningskløften altid vil være til stede. 

54 

3.3.2 Revisionsstandarder ISA 200, ISA 220, ISA 320 & ISA 700 

Revisionshandlinger i forbindelse med revisionen af en årsrapport er reguleret gennem revisionsstan-

darder, som er udarbejdet af IFAC55 og FSR56. 

                                                        
49 RL § 28. 
50 RL §30 
51 ÅRL §138 
52 ÅRL §9, nr. 1 og nr. 2 
53 ÅRL kapitel 4. 
54 Pressemeddelelse – Revision i en krisetid, af FSR- danske revisorer.  
55 www.ifac.org/IAASB/  
56 Foreningen af statsautoriserede revisorer har af E&S fået opgaven at udarbejde de danske revisionsstandarder, som hovedsageligt 

er direkte oversættelse af de internationale standarder.  

http://www.ifac.org/IAASB/
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De handlinger er i stedet fordelt over flere forskellige standarder, som hver især dækker et specifikt 

område, hvor de relevante ISA’er behandles nedenstående.  

- ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstem-

melse med internationale standarder om revision.  

- ISA 240 – Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

- ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision 

 

3.3.2.1 ISA 200 

Formålet med revisionen er at styrke de tiltænkte brugeres tillid til regnskabet57i henhold til ISA 200. 

Ved en sammenligning af, hvad der står i Revisorloven § 16, hvor der defineres, at revisor er offent-

lighedens tillidsrepræsentant, så giver dette meningsfyldt, da formålet med revisionen er at sikre at 

regnskabet giver høj troværdighed i regnskabsbrugernes øjne.  

 

I ISA 200 er det første begreb væsentlighedsniveau. Dette er et begreb, der anvendes i forbindelse 

med revisors planlægning af revisionen, samt ved udførelsen af revisionshandlingerne og samtidig 

vurderingen af eventuelle fejlinformationer i årsrapporten. Standardens formulering er: 

”Fejlinformationer, herunder udladelser, betragtes generelt som væsentlige, hvis det med rimelighed 

kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træf-

fes på grundlag af regnskabet.58  

 

Revisor har et krav om at bevare en professionel skepsis og foretage professionelle vurderinger gen-

nem hele revisionen. Nedenstående er de supplerende krav: 

1. Identificer of vurder risici for væsentlige fejlinformationer i årsrapporten 

2. Indhent tilstrækkelig dokumentation til at kunne konkludere på tilstedeværelsen af de identi-

ficerede risici 

3. Udarbejde en konklusion på årsrapporten ved hjælp af det indhentede dokumentation. 

 

En kort sammenfatning af ISA 200 er, at denne definerer, hvilke opgaver og pligter en revisor har i 

forbindelse med revisionen. Hovedkonklusionen er, er at en revisor gennem revision af årsrapporten 

                                                        
57 ISA 200 – overall Objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with international standards on 

auditing.  
58 ISA 200, afsnit 6. http://www.ifac.org/system/files/downloads/a008-2010-iaasb-handbook-isa-200.pdf  

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a008-2010-iaasb-handbook-isa-200.pdf
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skal højne troværdigheden gennem en række revisionshandlinger, som bygger på professionelle vur-

deringer, professionel skepsis samt et relevant væsentlighedsniveau.  

 

3.3.2.2 ISA 240 

Ovenstående begreber kan også behandles i de øvrige standarder, hvor en yderligere specifikation og 

relevante uddybninger af begreberne foretages. ISA 240 handler om revisors ansvar i forbindelse med 

besvigelser, hvor den beskriver revisors opgave om at indsamle tilstrækkelig dokumentation, for at 

sikre at der ikke er fejl i årsrapporten grundet besvigelser. Målsætningerne mere specifikt er: 

 Identifikation af risici for væsentlige fejl gennem besvigelser 

 Sikre tilstrækkeligt dokumentation til at foretage en risikovurdering for besvigelser 

 At reagere hensigtsmæssigt på besvigelser eller mistanke herom.  

 

Man kan som sige, at det relevante i standarden ikke er at identificere besvigelser, men derimod en 

definition af væsentlighedens betydning samt tilstrækkelig dokumentation. Begrebet væsentlighed 

bliver i ISA 240 ikke beskrevet anderledes end i ISA 200, men en nærmere forklaring på væsentlighed 

kan findes i ISA 320.59  

 

3.3.2.3 ISA 320 

Væsentligheden vurderes af en revisor, hvor en række elementer som f.eks. virksomhedens størrelse, 

virksomhedens natur eller mulige typer af fejlinformationer påvirker bedømmelsen. Konsekvensen 

er, at der er tale om subjektive fortolkninger og holdninger hos revisor, som realt set kan være ander-

ledes end den opfattelse som regnskabsbrugeren har. Standarden giver dog også udtryk for at det er 

en professionel vurdering, som er baggrunden for hvilke informationsbehov, som efter en revisors 

opfattelse bør være nødvendige for regnskabsbrugeren.  

 

”A) har en rimelig viden om forretningsmæssige økonomiske aktiviteter samt regnskabsvæsen og vilje 

til at læse oplysningerne i regnskabet med rimelig omhu 

B)  forstår at regnskaber udarbejdes, aflægges og revideres ud fra niveauer af væsentlighed. 

C)  anerkender, at der er iboende usikkerheder ved måling af de beløb, som er baseret på anvendelse 

af skøn, vurdering og overvejelse af fremtidige begivenheder. 

D) træffer rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af oplysningerne i regnskabet.”60  

                                                        
59 ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision, afsnit 2. 
60 ISA 320, afsnit 4.  
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Revisor kan, ud fra ovenstående forudsætte, at regnskabsbrugere har et rimeligt kendskab til regn-

skabsbranchen, samtidig har regnskabsbrugeren også et kendskab til generelle økonomiske og forret-

ningsmæssige aktiviteter. Noget der er mere interessant er, at en revisor kan forvente at en regnskabs-

bruger bør vide at regnskabet er udarbejdet med en vis grad af væsentlighedsbetragtning, samt på 

baggrund af en række professionelle skøn og vurderinger.  

 

Der er mange, der har den opfattelse at det er revisors opgave at opdage besvigelser og forventer 

samtidig at revisionen af regnskabet vil identificere alle tilfælde af disse. ISA 240 som omhandler 

besvigelser, beskriver også specifikt revisors pligter. Herunder bliver der nævnt at en revisor skal 

udføre revisionen, så den er tilstrækkeligt dokumenteret således, at årsrapporten er fri for væsentlige 

fejlinformationer. Alt dette er dog med den antagelse, at der er en iboende risiko for at revisionen 

ikke opdager alle fejlinformationer, på trods af at der har været lavet en god planlægning.61  

Et eksempel på en besvigelse kan forklares i sagen U.2006.1753H, hvor selskabet med valutahandel 

og bankierfirmaet B2 blev erklæret konkurs. Problemstilling angik, om en revisor burde have foreta-

get eftersyn af bogholderi samt etablering af kontrolfunktionen i bankierfirmaet B2, som ville have 

afsløret ejerens besvigelser.  

Konkursboet var af den opfattelse, at revisoren ikke havde foretaget de nødvendige revisionshandlin-

ger. Endvidere mente konkursboet, at revisoren burde have foretaget et kontrolbesøg, da dette ville 

have indebåret at stoppe ejerens misbrug af investorernes midler.62 Konkursboet mente desuden også 

at revisoren burde have fratrådt revisorerhvervet i overensstemmelse med god revisorskik tidligere i 

forløbet ligesom i Nordisk Fjer sagen. De mente dog, at der var en årsagsforbindelse mellem den 

manglende handling og tabet.  

Revisoren sagde, at denne ikke havde foretaget ansvarspådragende handlinger, og at denne ikke 

havde undladt at foretage handlinger, som var i overensstemmelse med god revisorskik, og at denne 

ikke var omfattet af ledelsesansvaret.63  

Men Højesteretten udtalte at revisoren i revisionspåtegningen havde skrevet:  

”… det ikke havde været muligt at udføre revisionen i overensstemmelse med god revisorskik, og at 

regnskabsmaterialet var særdeles mangelfuldt” 

Responsumudvalgets udtalelse lød på: ”…ved planlægning af sin revisionsstrategi[…] burde have 

vurderet, at risikoen for fejl i bogføringen og regnskabet var forholdsvis høj” 

                                                        
61 ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 5. 
62 U.2006.1753H, side 1770. 
63 U.2006.1753H, side 1771. 
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Såfremt denne kontrol var etableret effektivt, ville det have forhindret de omfattende ledelsesbesvi-

gelser.  

 

Figur 3.2:  Oversigt over regnskabsbruger 

 

I forhold til ovenstående standarder er der en række handlinger, som kan defineres som revisors plig-

ter. Det vigtigste er dog at en revisor gennem revision af et årsregnskab skal forbedre pålideligheden, 

hvilket sker igennem en række handlinger, hvilket bygger på professionelle vurderinger, professionel 

skepsis samt væsentlighedsniveau. Alle disse begreber bliver bekrevet i standarderne, men da der 

ikke er et entydigt svar så opstår muligheden for forskellige forventninger til revisors formål og plig-

ter. Jf. ISA 320, så bliver der i denne opstillet en række forudsætninger omkring regnskabsbrugere, 

som formentlig ikke alle regnskabsbrugere kan leve op til. Samtidig kan det som nævnt tidligere at 

ISA 240 beskriver, at en revisor skal opdage fejlinformationer i årsrapporten, men det må også for-

ventes, at en revisor ikke kan forventes at identificere alle fejlinformationer. Dette er begrundelse for 

revisors brug af væsentlighedsniveauet.  

3.3.3 Opsamling på de revisionsmæssige forpligtelser. 

Ifølge definition i ÅRL § 12, st. 2, så omfatter begrebet en regnskabsbruger som samtlige personer, 

virksomheder, organisationer samt offentlige myndigheder, hvis økonomiske beslutninger kan for-

ventes påvirket af årsrapportens indhold. Ud over dette er regnskabsbrugerne også kreditorer, inve-

storer mm., dette er både de nuværende og potentiale fremtidige. I nedenstående figur vist, hvem 

brugerne af et regnskab kunne være. 

 

Det kan hermed konkluderes, at begrebet regnskabsbruger er et vidt begreb, og at finde frem til en 

fælles og præcis definition er en mere omfattende opgave, som alligevel ikke vil føre til et endegyldigt 

svar. Samtidig er det heller ikke min afhandlings formål at identificere en fællesnævner for regn-
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skabsbrugernes forventninger. Det kan dog siges, at man gennem den store diversifikation af regn-

skabsbrugere, samt deres interesse og baggrund sige, at der er en stor forskel på, hvilket behov for 

information, de forskellige har.  

 

Delkonklusionen ved gennemgang af ISA 200, ISA 240 og ISA 320, er at der er en række handlinger, 

som kan defineres som revisors pligter. Det vigtigste punkt er, at revisor gennem en revision af års-

rapporten skal højne pålideligheden af denne, hvilket skal ske gennem en række handlinger, som 

bygger på professionelle vurderinger, professionel skepsis samt væsentlighedsniveau. Disse tre be-

greber beskrives også i standarderne, men da der ikke er klare svar angående begreberne, så opstår 

muligheden for forskellige forventninger til revisors formål og pligter.  Dette er også gjort endnu 

tydeligere i ISA 320, hvor der er blevet opstillet en række forudsætninger omkring regnskabsbruger, 

men som formentlig ikke alle regnskabsbrugere kan leve op til. Igennem revisors arbejde skal denne 

derfor også være opmærksom på modtagergruppen af revisionspåtegningen, hvilket her defineres 

som regnskabsbrugerne. Modtagergruppen er ikke professionel, der skærper ansvaret - professions-

ansvaret. Det er også medvirkende til at skærpe, da modtagergruppen er meget bred.  

 

3.4 Forventningskløft- og forståelseskløft 

I det følgende defineres forventningskløften samt forståelseskløften herunder Brenda Porters teori og 

Bent Warming Rasmussens teori anvendes. Når vi refererer til forventningskløften, kan det i lige så 

høj grad også være en del af forståelseskløften, hvilket gør at regnskabsbrugerne ikke har den reelle 

indsigt på området.  

3.4.1 Hvad er forventningskløft? 

Forventningskløften er defineret som en uoverensstemmelse imellem, hvordan offentligheden for-

venter, at revisor udfører i sin revision i forhold til, hvad en revisor egentlig skal udføre for at leve 

op til god revisorskik. 64 Forventningskløften er en vigtig del, da det er her, der kan opstå misforstå-

else mellem parterne, hvilket er en risiko for at de forkerte bliver pålagt ansvar.  

 

Expectation Gap er den engelske betegnelse for forventningskløft. Forventningskløftens historie 

strækker sig helt tilbage til 1900-tallet, hvor man startede med at foretage revision af virksomheder. 

Det var først i 1974, at begrebet blev taget i anvendelse af Liggio. Han var den, der lavede den første 

                                                        
64 Professionsetik for revisorer af Lars Kiertzner & Chr. Kjeld Bøg. 
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definition af begrebet, som værende den forskel, der var mellem den uafhængige revisors og regn-

skabsbrugers forventninger til det arbejde revisoren skal udføre.65  

 

The Cohen Commission byggede i år 1978 videre på forventningskløftens definition og inddrog yder-

ligere forhold. Forholdene gik ud på om forventningskløften eksisterede på baggrund af hvad offent-

lighede forventer eller har behov for, sammenlignet med, hvad der med rimelighed kan og bør for-

ventes af revisorer.  

 

3.4.1.1 Brenda Porter 

I 1993 kom Brenda Porter med en kritik af de tidligere definitioner på forventningskløften. Hendes 

kritik gik ud på, at de tidligere definitioner var alt for snævert formuleret og at der ikke blev overvejet, 

hvorvidt revisorerne i nogle tilfælde ikke levede op til, hvad der forventes af dem eller hvad de kan 

eller bør udføre. 66 

 

Brenda Porter benytter i sin teori om forventningskløftens forskellige elementer til forståelse af den 

kløft, der måtte ligge mellem de forventede ydelser og de faktiske leverede ydelser. Foruden forvent-

ningskløften, så er der samtidig tale om en forståelseskløft. På baggrund af dette er denne teori væ-

sentlig, da den er medvirkende til at give en forståelse af, hvordan og hvornår en forventningskløft 

opstår, herunder også hvordan der skal reageres på denne.  Nedenfor er angivet forventningskløft-

modellen. 67 

 

 

Figur: 3.3: The structure of the audit expectations-performance Gap68 

                                                        
65 Brenda Porter, An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. 
66 Brenda Porter, An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap, side 50. 
67 Principles of External Auditing, af Brenda Porter, side 121 
68 Principles of External Auditing af Brenda Porter 
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Øverst til venstre er det regnskabsbrugernes opfattelse af revisors præstationer og til højre er regn-

skabsbrugernes forventninger til revisor. Imellem disse skabes der en forventningskløft i forbindelse 

med revision. Den samlede forventningskløft har Brenda Porter delt i to områder, henholdsvis: 

1. Præsentationskløft kan beskrives som en kløft mellem, hvad samfundet med rimelighed kan 

forvente, at revisor laver, og hvad en revisor faktisk laver. Denne kløft er så kendetegnet ved 

de rimelige forventninger, som regnskabsbrugeren har til revisors arbejde.  

Præsentationskløften kan deles op i yderligere to dele, ”deficient standards og deficient performance” 

o Deficient standards (mangelfulde standarder) er når en revisor har udført sit arbejde 

tilstrækkeligt og efter de gældende standarder. Problemet her er dog, at de standarder 

som en revisor har udført sin revision ud fra ikke er tilstrækkelige for regnskabsbru-

gerne. Dette er en situation, hvor en revisor ikke kan holdes ansvarlig for ikke at have 

udført sit arbejde tilstrækkeligt, men nærmere ud fra en standard, som ikke er effektiv 

efter regnskabsbrugerens behov.  

o Deficient performance (mangelfuldt arbejde) er forskellen mellem, hvad der kræves 

af revisor og hvordan samfundet har vurderet revisors præstation. Det kan omfatte 

situationer, hvor en revisor bekendt med revisionsstandarderne simpelthen ikke følger 

disse, og undlader at udføre arbejde som han faktisk burde udføre. Eksempler på disse 

kan bl.a. omfatte, hvor en revisor ikke udfører revisionshandlinger på væsentlige risici 

identificeret i planlægningen af revisionen og/eller ikke at rapportere opdagede besvi-

gelser m.m. i høj grad så udspringer mange erstatningssager mod revisorer grundet 

mangelfuldt arbejde, da revisor i dette tilfælde ikke overholder god revisorskik, som i 

høj grad er afgørende for, hvorvidt en revisor kan erkendes skyldig.  

 

2. Rimelighedskløften er forskellen mellem, hvad samfundet forventer at revisor udfører, og 

hvad der med rimelighed kan forventes af revisor. Denne kløft er dermed kendetegnet ved de 

urimelige forventninger, som regnskabsbrugeren har til revisors arbejde.  

 

Disse to kløfter, som forventningskløften består af, adskiller sig fra hinanden ud fra, hvad der med 

rimelighed kan forlanges af revisor set ud fra en cost-benefit69 betragtning. For at en opgave med 

                                                        
69 En cost-benefit analyse er et værktøj, hvor man kan vurdere om et projekt kan betale sig eller ej. Analysen er en vurdering af for-

holdet mellem indtjening og omkostninger for et projekt.  
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rimelighed kan forventes af regnskabsbrugeren, må den være omkostningseffektiv for revisor at ud-

føre. 70 Et eksempel herpå er, at regnskabsbrugere forventer, at revisor kontrollerer samtlige transak-

tioner for en virksomhed, men dette vil ikke være en rimelig forventning, da dette på ingen måde er 

effektivt ud fra en cost-benefit betragtning, og derfor vil rimelighedskløften opstå.  

 

Brenda Porter benytter forventningskløft modellen som en forklaring på, at forventningskløften skyl-

des forventninger mellem regnskabsbrugere, revisorer og hertil lovgivningen. Modellen kan benyttes 

i mange sammenhænge, men er især interessant i forhold til indførelse af nye erklæringsstandarder, 

da kendskabet til nye lovgivninger ikke har været på markedet så længe, og dermed kan der så let 

opstå en forventningskløft. 

 

3.4.1.2 Bent-Warming Rasmussen 

I forhold til Bent-Warming Rasmussens teori vedrørende forventningskløften så er denne indgangs-

vinkel, at han har tillid og erfaring i fokus. I hans afhandling kommer han frem til at der eksisterer en 

forventningskløft, som bunder i forskellen mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisions-

ydelsen, og det som en revisor selv forventer at skulle udføre.  

 

Bent Warming-Rasmussens afhandling har fokus på de positive forandringer, som en regnskabsbru-

ger har fra tidligere erfaringer med revision, kombineret med regnskabsbrugerens opfattelse af norm-

sættet som revisor arbejder under. Normsættet omfatter love, regler og det etiske regelsæt som en 

revisor er omfattet af.  

 

Figur 3.5: Bent-Warming Rasmussens model over forventningskløften.71 

 

                                                        
70 Brenda Poter, ”An emperical study of the Audit Expectation-Performance Gap”, side 14. 
71 Bent Warming-Rasmussen ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede 

revisor”, side 46. 
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Ovenstående figur viser at det er i evalueringsprocessen, at de positive forventninger måles mod de 

aktuelle oplevelser af revisionen. Herefter ajourfører regnskabsbrugeren sin forventning, så de posi-

tive forventninger indfries. Såfremt disse ikke indfries, så er der tale om en forventningskløft på 

samme niveau, eller som i værste fald er blevet større. Ved sammenligning med Brenda Poters teori, 

så er der en god sammenhæng mellem den manglende indfrielse af de ajourførte forventninger og 

misforståelsen af revisors normsæt.  Dette indebærer, at rimelighedskløft ikke er opfyldt.  

 

Bent Warming Rasmussens undersøgelse bestod af 2 dele – en kvalitativ undersøgelse og en kvanti-

tativ undersøgelse. Den kvalitative undersøgelse bestod af en række personlige interview med de 

forskellige interessetyper. Disse interview havde både til formål at dokumentere forventningskløftens 

eksistens, men også at guide ind til den kvantitative undersøgelses opbygning og temaer. Den kvan-

titative undersøgelse bestod af et spørgeskema, som han havde sendt ud til nedenstående interesse-

grupper: 

a) Statsautoriserede revisorer 

b) Arbejdsmarkedsjournalister 

c) Direktører 

d) Aktionærer 

Som nævnt tidligere undersøgte Bent Warming Rasmussen tilliden til revisorer og hvilke faktorer, 

der spiller ind for at tilliden opretholdes. I det følgende vil kun de væsentligste resultater, som 

undersøgelsen kom frem til blive beskrevet. 

Spørgsmålet vedr. sikring mod underslæb var de tre brugergrupper af den opfattelse, at det er den 

statsautoriserede revisors centrale opgave at opdage underslæb i virksomhederne. De forventer der-

udover, at revisors arbejder skal sikre mod, at virksomhedens øverste ledelse ikke har begået un-

derslæb. Dog deler de statsautoriserede revisorer ikke disse holdninger.  

 

Vedrørende ændring af god revisorskik blev der opstillet en case, hvor det var at den statsautoriserede 

revisor havde gennemført sit revisions arbejde i overensstemmelse med god revisorskik, men har ikke 

opklaret at der har været begået underslæb. En stor del af journalisterne mener at denne skik skal 

ændres. Denne holdning deles ikke af de to andre brugergrupper og de statsautoriserede revisorer.   
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Ved fastlæggelse af den regnskabsmæssige behandling havde aktionærerne og arbejdsmarkeds-

journalisterne den forventning at den statsautoriserede revisor har retten til at fastlægge den regn-

skabsmæssige behandling af selskabets økonomiske transaktioner. De statsautoriserede revisorer 

og direktørerne var ikke enige i denne opfattelse. 

Med hensyn til overholdelse af loven har flertallet af respondenterne i alle tre brugergrupper 

den opfattelse, at den statsautoriserede revisor i sin revisionspåtegning bør anføre, hvis der er 

tale om en usikkerhed, selvom dette ikke er et krav ifølge regnskabslovgivningen. De statsau-

toriserede revisorer er uenige her. Grunden til revisorerne er uenige her, er fordi det ifølge 

loven ikke er  

Ved ansvarsvurderingen i forbindelse med betalingsstandsning var flertallet af respondenterne i 

alle tre brugergrupper af den opfattelse at den statsautoriserede revisor uden tvivl har fejlet, hvis 

en virksomhed går konkurs mindre end 6 måneder efter at der er blevet afgivet en revisionspåteg-

ning uden forbehold på årsregnskabet. De statsautoriserede revisorer er ikke enige her.72  

Bent Warmings undersøgelse sammenkoblet med teorien omkring forventningskløften viser sig at 

have lighedstegn med definitionen. I dette tilfælde eksisterer der både en rimelighedskløft og en 

præstationskløft. Hans undersøgelses resultater illustrerer, at præstationskløften, som udgøres af 

utilstrækkelig regulering og utilstrækkelig præstation, manifesterede sig i forbindelse med forvent-

ningskløften i Warmings undersøgelse.  

 

3.4.2 Hvad er en forståelseskløft? 

Bent Warming-Rasmussen anvender forståelseskløften som en indgangsvinkel i sin afhandling og 

anvender erfaringsgrundlaget som fokus, hvilket også er en del af teorien omkring forventningskløf-

ten. Bent Warming-Rasmussen forklarer en sammenhæng mellem, at jo mere viden en person har om 

en given situation, jo lettere er det at handle derefter. Hvis man så overfører dette til revisionsbranchen 

og en årsrapport, vil det så være lettere at forstå f.eks. påtegningens betydning, hvis regnskabsbruge-

ren har et forudgående kendskab til revisionsbranchen eller bare årsrapporter generelt. 

 

På baggrund af ovenstående er vurderingen, at viden giver forståelse, da det er lettere at forstå om-

verdenens handlinger, hvis viden besiddes. Derfor må det være viden og forståelse, som er en del af 

definitionen på forståelseskløften, da viden er med til at mindske forståelseskløften mellem to parter.  

                                                        
72 Bent Warming-Rasmussen ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede 

revisor”,. 
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3.4.2.1 Revisionens sammenhæng med forståelses – og forventningskløften 

Vurderingen i nærværende afhandling er, at der opstår en forventningskløft, når revisor har udført sin 

arbejde, der er rettet mod regnskabsbrugerne, men at disse regnskabsbrugere ikke forstår eller har 

kendskab til dette. Dvs. at kløften mellem parterne opstår når der er noget revisor har udført af ar-

bejde, som regnskabsbrugeren ikke kan forstå eller har kendskab til.  

 

3.4.2.2 Regnskabsbrugernes forventninger til revisor 

De forskellige elementer i forventningskløften er defineret under hensyntagen til, hvem regnskabs-

brugerne er. For at behandle problemstillingen yderligere er det nødvendigt at identificere, hvilke 

forventninger regnskabsbrugerne har. I nærværende afhandling er formålet også at komme med bud 

på, hvordan man kan formindske forventningskløft mellem regnskabsbrugeren og revisoren. På bag-

grund af dette er det nødvendigt at identificere, hvad de forventer af revisoren. Fokus er, hvorvidt der 

eksisterer en forventningskløft, og hvordan man kan formindske forventningskløften.  

Forventningerne til revisorerne kan skyldes to områder, hvor den ene ligger hos revisor, nemlig den-

nes mangelfulde arbejde. Her opstår der således præstationskløft, det vil sige, hvor revisorerne ikke 

lever op til de standarder og normer, der er gældende ved enhver revision.  

Det andet område er, som er omfattet af udførelseskløften, kan ikke tilskrives revisor eller regnskabs-

bruger. Denne forventning er skabt af lovgiver.  

3.5 Rapportering af revisionskonklusion 

En forventningskløft opstår ikke kun i forbindelse med selve revisionen af en kunde. Det kan også 

opstå i forbindelse med selve revisors rapportering og konklusion på revisionen. Christopher 

Humphrey har udgivet en bog fra 1997 om forventningskløften73. Denne forholder sig til, at der er 

studier, som har vist, at interessenter ser en blank påtegning som en garanti for, at et selskab ikke har 

finansielle problemer. Dette bekræftes yderligere ved et studie fra Canadian Institute of Chartered 

Accountants74 Reader/investor public believes- an unqualified audit opinion is only ever issued in 

circumstances where the company is not presently experiencing financial problems. 

Første punkt i Humpreys model er Audit Assurance, hvor han har fundet eksempler på, at der er en 

forventningskløft. Han mener at det skyldes, at der er mangel på forståelse for revisors arbejde. Her 

kan der sammenlignes med Brenda Portes modes, da der er tale om en rimelighedskløft, når offent-

lighedens forventninger ikke kan karakteriseres som rimelige.  

                                                        
73 Christopher Humphrey – Debating Audit Expectations, 1997. 
74 CICA; Report of the commission to study the public’s expectations of audits (1988) 
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Hvis vi måler det første punkt i Humpreys model op mod forståelses- og forventningskløften er det 

revisors handlinger i revisionen, som er interessant at se på. Dette er relevant, hvis regnskabsbrugeren 

forventede at revisoren har foretaget en dybere revision end de burde eller omvendt – så opstår der 

en kløft.  

 

Undersøgelser foretaget af Estes og Reimer75 i 70’erne og starten af 80’erne, viste at påtegninger 

som var designet til at oplyse om besvigelser, ikke ændrede, hvilke handlinger regnskabsbrugerne 

efterfølgende foretog sig. Ifølge Humphrey er dette med til, at der har været diskussioner af hvilke 

forventninger, der er til revisors rapportering. Man har derfor forsøgt at ændre i revisors rapporte-

ringsform, for at lukke forventningskløften.  

 

”Critics, for instance have highlighted the considerable degree of standardization in the claimed 

”long-form” reports and the way they generalized descriptions of the audit process.”76 

 

I forhold til ovenstående citat udledes, at kritikere er af den opfattelse, at forventningskløften bliver 

større grundet standardiseringen af protokollen, og de generelle beskrivelser som findes deri. Dette 

virker generelt naturligt, da enhver regnskabsbruger kan forstå en påtegning – men på mange forskel-

lige måder. Ifølge Humphrey så er kritikerne også af den opfattelse, at der er for få informationer 

omkring grundlaget, hvorpå der laves stikprøver, samt det væsentlighedsniveau som er lagt til grund 

for revisionen. 77 Konsekvensen er, at regnskabsbrugeren skal have en viden omkring revisionen, hvis 

ikke de selv skal danne sig urimelige forventninger til, hvilken type revision, påtegningen bygger på.  

 

Det vurderes, at kritikkernes pointe i Humphreys artikel stadig er aktuel, så beskrives detaljerne om-

kring revisionen ikke. Dette indenbærer, at der stadig er mulighed for en forståelses- og forventnings-

kløft mellem revisoren og regnskabsbrugeren. I nedenstående afsnit behandles revisors påtegning, 

som udgør det andet punkt i Humphreys model. 78 

                                                        
75 Estes, R og Reimer M; A study of the effects of qualified auditors’ opinions on bankers leading decisions samt Estes R; The audi-

tors report and investor behaviour.  
76 Humphrey, Christopher; Debating audit expectations, side 18, 1997. 
77 Humphrey, Christopher; Debating audit expectations,1997. 
78 Humphrey, Christopher; Debating audit expectations,1997. 
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3.6 Revisors Påtegning 

I forbindelse med aflæggelsen af en årsrapport skriver ledelsen under på, at denne er aflagt i forhold 

til gældende lovgivning samt, at denne er retvisende. Revisor skal ligeledes skrive under på, at virk-

somhedens årsrapport er retvisende. Ved revision opnår revisor høj grad af sikkerhed for, at årsrap-

porten ikke indeholder væsentligt fejlinformation. Her giver revisor ca. 95 % sikkerhed for, at års-

rapporten er retvisende. Det kan sammenholdes med at jo flere handlinger en revisor udfører, jo hø-

jere sikkerhed giver revisor.79  

 

Revisors påtegning er en besked til regnskabsbrugeren, at der har været en godkendt revisor har re-

videret regnskabet, og at regnskabet giver et retvisende billede80. Det sikrer høj grad af åbenhed og 

ærlighed fra virksomheden, dvs. at man har lagt alt det frem til revisoren, som revisoren har bedt om 

på baggrund af de stikprøver denne har foretaget og revisoren har fundet at alt er i orden. En påstand 

er dog, at der kan være tale om besvigelser, som ikke bliver fundet, da revisor kun laver stikprøver 

og ledelsen ligger ikke alt frem til revisor, hvis de gerne vil skjule noget. Det er vigtigt at vide, at en 

revisors påtegning ikke siger noget om virksomhedens tilstand. Påtegningen siger udelukkende noget 

om informationerne i regnskabet – om de er fyldestgørende og korrekte.  

 

Revisionspåtegningen betragtes jf. bekendtgørelsen § 3 som en erklæring på den udførte revision. 

Det er en erklæring som revisorer anvender til at kommentere på den udførte revision. Bekendtgørel-

sens vigtigste punkter er paragrafferne om, hvad en revisor skal erklære sig om men den omhandler 

også om hvordan påtegningen/erklæringen skal opbygges.81 Hvis denne ikke indeholder de opstillede 

mindstekrav, lever den ikke op til Erklæringsbekendtgørelsen og vil derfor ikke anses som fyldest-

gørende.  

3.6.1 Opbygningen af revisionspåtegningen 

Overskriften skal tydeligt angive, at det er en påtegning fra en uafhængig revisor. Samtidig skal der 

stå, hvem som er modtager af revisionspåtegningen.  

 

Påtegningen skal identificere virksomheden, perioden som årsrapporten omhandler, samt definere 

hvilke dele af årsrapporten, som påtegningen omfatter. Efterfølgende skal der oplyses, hvilke dele af 

                                                        
79 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx  
80 Jf. ÅRL § 11.  
81 Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1  

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx
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årsrapporten, som er revideret. Dette er som oftest anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, ba-

lance, egenkapitalopgørelse, noter og hvis det er relevant for virksomheden så skal der også en pen-

gestrømsopgørelse med.82 

 

En revisor kan afgive flere forskellige påtegninger på et regnskab. Dette kan f.eks. være, en blank 

påtegning, påtegning med supplerende oplysninger eller en påtegning med forbehold. Jeg vil neden-

for kun uddybe den blanke påtegning, da det vurderes at denne har størst relevans i forhold til pro-

blemformuleringen.  

3.6.2 Blank påtegning 

En blank påtegning er når en revisor ikke har kommentarer til regnskabet og konkludere, at regnska-

bet er retvisende og overholder loven. En blank påtegning er ikke blank, som det fremgår, men består 

af en række standardiserede tekstafsnit.83 Hvis en revisor har kommentar til regnskabet eller bare er 

uenig med oplysningerne i regnskabet, så vil han skrive det i enten som en supplerende oplysning 

eller tage et forbehold.  

Charlotte Jepsen fra FSR’s har vedrørende en blank påtegning udtalt:  

 

”… det er ude af enhver form for proportion, hvis ganske få sager skal kunne føre til et generelt 

imagetryk for en hel profession, som underskriver flere hundrede tusinde erklæringer hvert år til 

brugernes store tilfredshed”84 

 

I 2010 i et debatindlæg af Anders Bisgaard1 og Emilie Wedell-Wedellsborg1 diskuteredes revisionens 

betydning for erhvervslivet. Set i lyset af finanskrisen og de afledte problemstillinger har mange virk-

somheder haft det svært med likviditeten. Netop denne problemstilling har været med til at synliggøre 

revisorernes værdi, da revisorernes gennemgang af årsregnskaberne er afgørende for driften og at:  

 

”… årsregnskaberne er i orden er en forudsætning for, at virksomhederne kan tiltrække investorer 

og få fornyet kredit… ” 

 

En revisor kan sagtens skrive under på en blank påtegning, der viser et underskud på 4 millioner. Det 

vigtigste er at regnskabet er aflagt efter gældende love og regler samt at det er retvisende.  Et eksempel 

på en sag vedrørende blank påtegning kan eksempelvis være U.2013.1669Ø – Fiskeeksporten Aurora. 

                                                        
82 Jf. ISA700 – udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et arbejde, afsnit 23. 
83 FSR – Revision og Regnskab, side 10. 
84http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvae-

sen/2009/Nr_%206_%20Vi%20skal%20have%20lukket%20forventningskloeften  

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2009/Nr_%206_%20Vi%20skal%20have%20lukket%20forventningskloeften
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2009/Nr_%206_%20Vi%20skal%20have%20lukket%20forventningskloeften
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Her havde revisoren afgivet en blank påtegning for virksomheden. Det viste sig efterfølgende, at 

årsregnskabet var behæftet med fejl, og fiskeeksporten gik konkurs. Konkursboet anlagde sag mod 

revisionsselskabet Beierholm.  Konkursboet gjorde gældende, at revisionspåtegningen var behæftet 

med fejlinformation og derfor ikke viste et retvisende billede.85 ” To andre virksomheder anlagde sag 

på Aurora, mens den var under behandling ved konkursboet. Den ene var Prime Ocean A/S, som ikke 

lykkedes at få kreditvurdering af Aurora, men man valgte at fortsætte ydelsen på kredti grundet sel-

skabet positive omdømme. Gælden voksede betydeligt, og direktøren valgte at stoppe levering på 

kredit. Den anden var Seamore A/S, de havde ikke fortsat salg af fiskene på kredit, såfremt konklu-

sionen havde afspejlet dette, og derfor var årsagsforbindelsen tilstede. 

Kravene fra de 2 selskaber angik derimod, at de fortsatte levering af varer på kredit samt salg af fisk 

på kredit. På baggrund af dette anførte landsretten: 

”… skadevolder har påført dem et tab, der kan opgøres som direkte, individuelle tab […] og der er 

forskel på, hvilken erstatning, der kan opnås af boet og under individuelle søgsmål…”86 

 

Denne sag illustrerer, at det er muligt at anlægge søgsmål for individuelle parter, såfremt der er tale 

om et selvstændigt påviseligt krav. Revisors arbejde har indflydelse på flere interessenter, og interes-

senterne lægger revisors arbejde til grund for deres dispositioner.  

3.7 Revisors uafhængighed 

I Humphreys liste i hans artikel Debating Audit Expectations, er hans 3. punkt vedrørende uafhængig-

hed. Forventningskløften opstår når regnskabsbrugerne forventer at en revisor er 100 % uafhængig, 

men at en revisor alligevel bliver påvirket af forskellige parametre.  

 

I sin artikel har han givet udtryk for bekymringer omkring revisors uafhængighed. Humphrey henvi-

ser til Cohen og Metcalf kommissionerne. Begge konkluderer, at konkurrenceparameteret er med til 

at skade revisors uafhængighed.  

 

I henhold til Brenda Porters model, så er resultatet, at rimelighedskløften er aktuel og derfor må re-

visoren leve op til lovgivningen. Her vil man så spekulere på om det skal betegnes som manglende 

lovgivning eller om det er udførelseskløften, der skal fokuseres på.  

                                                        
85 U.2013.1669Ø, side 1672 
86 U.2013.1669Ø, side 1679 
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3.8 Regulering af revisionsvirksomhederne 

Det sidste punkt på Humhreys liste handler om reguleringen af revisionsvirksomhederne samt, hvor-

dan virksomhederne skal sikre sig at niveauet er tilstrækkeligt højt på de opgaver som udføres. For-

ventningskløften opstår ved omverdenens skepsis over for revisor, da de både skal kunne sikre at der 

er en høj kvalitet i det arbejde, de udfører og samtidig sikre en god forretning. 

 

Ved at anskue forventningskløften ud fra offentlighedens perspektiv, som reelt er den interessante, 

hvis revisionsfaget skal leve op til standarderne, så konkluderes det mangel på viden er en vigtig 

faktor. Med udgangspunkt i offentligheden som interessegruppe, hvor meninger dannes gennem me-

dier, så vil det formentligt være journalisternes viden omkring revision, som vil afgøre, hvor stor en 

forståelses og forventningskløft, der er tale om. Dette er medvirkende til at danne urimelighedskløfte, 

hvilket indebærer en større forventning til indholdet af revisors arbejde. Sammenfattende er derfor en 

konflikt i forhold til de påkrævede handlinger i henhold til lovgivningen.  

 

Generelt så er det oftest de mindre virksomheder, hvor forventningskløften vil opstå. Grunden til 

dette er at kravene til de større og børsnoterede virksomheder er højere og bedre oplyst.87 Ifølge un-

dersøgelser fra FSR88 giver revisorer en erklæring uden sikkerhed i 47 % af de mindste virksomheder 

(klasse a) og i 25 % af de lidt større virksomheder (klasse b). Begrundelsen er, man ikke kan forvente 

at en bruger af regnskabet holder sig opdateret i samme grad som en revisor gør. Som et tiltag for at 

formindske forventningskløften er der kommet en ny revisionspåtegning, som er mere skræddersyet 

den enkelte virksomhed. Denne kommer til at gælde for PIE kunder. Dette vil lette forståelsen en del, 

når revisoren kommer til at skræddersy en påtegning på virksomheden.89  

 

Forståelses- og forventningskløft opstår i de sager, hvor regnskabsbrugerne har forventet mere eller 

i den sag mindre af en revisors udførte arbejde end det, som revisoren faktisk har udført. Sammen-

fattende er årsagen, at den rette viden ikke er til stede hos regnskabsbrugerne som konsekvens af den 

ringe indsigt i revisionsbranchen. 

                                                        
87 Reglerne for børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse fremgår af ÅRLs bestemmelser om regnskabsklasse D, nærmere i §§ 

102-107b. 
88 Forventningskløft mellem revisor og firma, Økonomisk Ugebrev, 28.11.14. 
89http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr_9-

Ny_revisionspaategning_paa_vej  

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr_9-Ny_revisionspaategning_paa_vej
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr_9-Ny_revisionspaategning_paa_vej


 
 

39 

3.9 Afhandlingens Hypoteser 
I nærværende afhandling opstilles hypoteser med det formål at undersøge disse nærmere for til sidst 

at kunne be- eller afkræfte disse. Forståelses- og forventningskløft opstår typisk, hvor omverdenen 

har forventet mere af en revisor end, det der skal udføres.  

Formålet med hypoteserne er at undersøge forståelses- og forventningskløft mellem revisor og regn-

skabsbrugere samt, at der bliver dannet en kobling til problemformuleringen.  

 

3.9.1 Den første hypotese 

Den første hypotese er ”Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport. ”Denne handler 

om revisors og ledelsens ansvar i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Tesen er funderet i 

Årsregnskabsloven, hvor virksomheder hvert år skal aflægge en retvisende årsrapport.  

 

Det er relevant at undersøge hvem, der har ansvaret for aflæggelsen. Viden er her karakteriseret som, 

at det som regel er revisoren, som udarbejder årsrapporten og dermed har ansvaret for, at den er 

retvisende.   

 

Der kan opstå tvivl om, hvem der reelt har ansvaret for at aflægge et retvisende billede, da regnskabs-

brugerne formentligt kun forholder sig til, at revisor reviderer årsregnskabet, hvorved denne også har 

ansvaret. Der er dermed en mangel på viden ved regnskabsbrugeren i forhold til, at det er ledelsens 

pligt. 

At en årsrapport skal være retvisende giver også anledning til en mulig forståelseskløft, da ansvaret 

er defineret i bestemmelsen om at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant samt god revisorskik. 

På baggrund af dette er et lovfæstet ansvar = professionsansvaret = en skærpet culpa vurdering. Der-

for kan det ikke forventes at alle regnskabsbrugere har læst loven og dermed forstår hvilke handlinger, 

revisoren udfører.  

 

I forhold til teorien om forståelses- og forventningskløften så er der anledning til, at der kan opstå en 

kløft mellem revisor og regnskabsbrugeren med hensyn til ansvarsfordelingen.  

 

Afhandlingens hypotese nr. 1 er dermed, at regnskabsbrugeren er af den opfattelse, at ”revisoren har 

ansvaret for at aflægge regnskabet”. Afgrænsningen i nærværende afhandling er regnskabsbrugere, 

der arbejder i banken, hvorved det forventes, at de har kendskab til revisors og ledelsens ansvar. 

Begrundelsen er, at de arbejder, hvor man arbejder med årsrapporter. På baggrund af dette forventes 
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det, at de har kendskab til denne hypotese. Grunden til at denne hypotese er relevant i afhandlingen 

er for, at finde ud af om dem, der reelt set bruger årsregnskaber også ved hvem der har ansvaret. 

  

3.9.2 Den anden hypotese 

Den anden hypotese i afhandlingen er at ”Påtegningen opfattes anderledes af regnskabsbrugere end, 

som det revisor har til hensigt” Påtegningen burde ud fra et givet regelsæt være tilgængelig og på et 

niveau som er forståeligt for regnskabsbrugere. Det kan dog være at der er nogle af delene, der er 

svært for en regnskabsbruger at forstå.  

 

Påtegningen har altid været en væsentlig del af årsregnskabet, hvor en regnskabsbruger kan læse sig 

frem til hvilke konklusioner, revisoren er kommet frem til ved sin revision. Dette kan regnskabsbru-

geren gøre uden, at de skal fordybe sig ned i alle andre bestanddele af årsregnskabet, men nogen 

gange sker det at regnskabsbrugeren ikke stoler på revisionspåtegningen, hvorfor de har behov for at 

se hele regnskabet og derefter give en konklusion selv.  

 

Ovenstående tese er sand, da det er vigtigt at klarlægge, hvorvidt regnskabsbrugeren har forståelsen 

for, at revisors erklæring på årsrapporten er omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen og således opfyl-

der visse mindstekrav. På baggrund af dette er der risiko for en forståelseskløft, da regnskabsbrugeren 

ikke har kendskab til, at påtegningen er omfattet af en bekendtgørelse. Regnskabsbrugerne bør læse 

påtegningen, hvis de vil have indsigt i den pågældende virksomhed, hvis formålet er at anvende denne 

viden til at drage konklusioner. 

 

Regnskabsbrugerne har formentligt ikke indsigt i, hvilke typer af påtegninger der kan blive afgivet 

på årsregnskabet. Der kan derved opstå en forståelseskløft, da regnskabsbrugeren ikke har forståelse 

for indholdet. Endvidere kan der opstå en forventningskløft, da regnskabsbrugeren ikke forventer 

væsentligt forskel på om revisoren har afgivet en påtegning med anmærkninger eller blank. Hvis 

regnskabsbrugeren læser en påtegning hvor revisoren erklærer, at de ikke kan give en blank påteg-

ning for de mangler information osv., så skal regnskabsbrugeren jo netop vide, at de ikke kan stole 

på regnskabet fuldstændig. Den alarmklokke skal ringe ved brugeren, da det ellers ikke giver me-

ning at give påtegning med forbehold.  
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Jf. ovenstående så afgøre denne hvorvidt regnskabsbrugerne har den korrekte forventning og forstå-

elsen til at kunne afgøre hvilken holdning de har til den pågældende virksomhed. Ved at sammen-

holde teori med empiri giver det indikationer på hvorvidt regnskabsbruger opfatter påtegningen kor-

rekt og derved om de har forståelsen for den.  
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Kapitel 4 Empiri 

4.1 Indledning 

I dette kapitel behandles den primære empiri bestående af det udarbejdede spørgeskema, der sendt ud 

til respondenterne.  Derudover har jeg prioriteret at sende et uddybende spørgeskema til kreditchefer. 

Dette spørgeskema skal anvendes til analyse og vurdering i forhold til teorien samt sekundære data. 

Den empiriske del danner grundlaget for analysen og vil derfor være med til at besvare problemfor-

muleringen.  

 

Processen i forbindelse med indhentelse af primær empiri udgør opbygning af spørgeskema, dernæst 

udvælgelse af, hvem spørgeskemaet skulle sendes ud til og til sidst udsendelse af spørgeskema samt 

modtagelse af resultat af spørgeskema.  

 

Den sekundære empiri er, som tidligere anført, allerede eksisterende data90. Den eksisterende data 

anvendes til at foretage en sammenligning i forhold til den nuværende analyse i dag. Argumentatio-

nen herfor er med henblik på at undersøge om der er sket en ændring i forståelses- og forventnings-

kløften på nuværende tidspunkt.  

4.2 Gennemgang af spørgeskema 

4.2.1 Indledning 

I det følgende vurderes der, hvorvidt der er tale om en forståelses- og forventningskløft i en teoretisk 

ramme. Indledningsvist gennemgås selve fremgangsmåden, udvælgelses af respondenterne og hele 

undersøgelsens forløb.   

4.2.2 Spørgeskema 

4.2.2.1 Valg af spørgeskema 

Det kvantitative spørgeskema anvendes til indsamling af min primære empiri. Begrundelsen for dette 

metodevalg er i forhold til design af mit spørgeskema, hvor denne form er mere anvendelig end den 

kvalitative. Respondenterne udgør en større population, hvorved spørgeskema er mere anvendeligt i 

forhold til at nå ud til en strækkelig del af populationen.  Den kvalitative metode har derimod til 

formål at afdække færre respondenter i f.eks. interviews. 

 

                                                        
90 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed”, side 151. 
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Der er ulemper og fordele ved brug af kvantitative spørgeskemaer. En ulempe er bl.a., at man ikke 

har mulighed for at stille uddybende spørgsmål, hvorved man kan ikke komme udover de forståelser, 

som man har lagt ned over problematikken i form af kategorier og spørgsmål. Dette er med et her-

meneutisk begreb er baseret på den spørgendes forforståelse. Dette kan senere hen ved gennemgang 

af spørgeskemaet give udfordringer. Risikoen ved brug af spørgeskemaer er, at svarprocenten er me-

get lav eller at nogle afbryder spørgeskemaet undervejs. Udfordringen for mig har været, at jeg har 

sendt det til en person i hver bank, hvor jeg bedte dem om at videresende den til de relevante medar-

bejdere, da jeg ikke havde mail adresser på alle. Derfor ved jeg ikke med sikkerhed om den pågæl-

dende ansatte har videresendt det til alle.  

For at kunne imødekomme ovenstående risici har jeg så vidt som muligt forsøgt ikke at bruge lukkede 

spørgsmål. Der er dog enkelte spørgsmål, hvor jeg har brugt lukkede spørgsmål, da de lukkede 

spørgsmål giver mulighed for at sammenligne svarene og de er nemmere at bearbejde statistisk. Jeg 

har dog ved de spørgsmål, hvor det var muligt brugt svarmuligheden ”ved ikke” eller ”andet”. Be-

grundelsen herfor var tiltag for at de fleste til at færdiggøre spørgeskemaet. De spørgsmål, hvor en 

respondent har mulighed for at vælge nej eller evt. ja, så skal de samtidig også beskrive, hvorfor de 

mener dette. Vurderingen var, at det kunne hjælpe til at få respondenternes mening tilkendegivet.  

 

Ved anvendelses af kvantitative spørgeskema er fordelen, at der er mulighed for at nå ud til mange 

respondenter på kort tid. Samtidig er det muligt at indhente besvarelserne hurtigere så det er meget 

tidsbesparende end f.eks. personlige interviews. Respondenterne bliver heller ikke påvirket af inter-

vieweren, som kan stille ledende spørgsmål eller i så fald påvirke nogle af svarene bevidst, men også 

ubevidst. Den afgørende begrundelse er, at det er tidsmæssig besparelse samt at kunne sammenligne 

med evt. tidligere undersøgelser.  

Det uddybende spørgeskema til kreditcheferne anvendes, da jeg gerne ville supplere med nogle, der 

besidder i en højere stilling. Dette ville jeg gøre for at se, om der er forskel på om kløften er til stede 

på stilling niveau eller banken som helhed.  

 

Spørgeskemaet er udarbejdet ved hjælp af www.survey-xact.dk. Siden er en del af Rambøll Manage-

ment Consulting A/S, som vi adgang til gennem CBS. Fra dette system er det muligt både sende mail 

og modtage svar. Derudover kan man generere en rapport med alle respondenters svar. I forhold til 

den nærmere databehandling er et elektroniske skema mest hensigtsmæssige.  

 

Sproget er ikke tilpasset i spørgeskemaet eller uddybende spørgeskema til let forståeligt sprogbrug, 

da formålet endvidere var at undersøge, om det kan være revisors sprogbrug, der har indflydelse på 

http://www.survey-xact.dk/
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forventningskløften. Grunden til at jeg ville undersøge dette er for at , at Sammenfattende er de revi-

sionstekniske begreber hverken forklaret i spørgeskemaet eller uddybende spørgeskema, da det vur-

deres, at jeg så ikke ville kunne få en fyldestgørende analyse.  

 

I spørgeskemaet har jeg ikke anmodet om respondenternes identitet, da formodningen var, at dette 

kunne give en højere svarprocent i forhold til, at respondenterne ikke skulle føle sig hængt ud eller 

føle sig presset til at afgive bestemte svar. På baggrund af dette er respondenternes anonymitet vægtet 

højt. Ulempen er dog så, at der ikke efterfølgende er mulighed for at tage kontakt til en respondent 

for uddybelse af et svar. 

 

Inden spørgeskemaet blev sendt ud, fik jeg det pilottestet af 3 personer, hvor det mest hensigtsmæs-

sige ville være, at testpersonerne var revisorer. Men desværre havde jeg ikke det i tankerne på det 

tidspunkt jeg sendte mine spørgeskemaer ud. Pilottesten blev derfor sendt ud til en jeg kender i bank-

verdenen. Denne testperson videresendte det til en, der har en højere stilling i banken, som læste det 

igennem. På baggrund af denne feedback blev spørgeskemaet rettet til. Herefter vurderede Bent-War-

ming Rasmussen spørgeskemaet, hvorefter det fik sin endelige form.  

 

Det uddybende spørgeskema blev sendt ud til kreditchefer i de danske banker, hvor der er modtaget 

svar fra 3 kreditchefer. Disse vil blive gennemgået løbende, hvor de er relevante for analysen. 

4.2.2.2 Opbygning af spørgeskema 

I bilag 2 findes det endelige spørgeskema. Ved de fleste spørgsmål havde respondenterne muligheden 

for ikke at svare, ved at vælge muligheden ”ved ikke” eller ”andet”. Dette blev gjort for at sikre en 

høj færdiggørelsesprocent. Spørgsmålene var endvidere obligatoriske. På den måde opnåede jeg mu-

ligvis ”ved ikke”, men et svar blev opnået.  

 

I spørgsmål, hvor respondenterne skulle tage stilling til et spørgsmål, er svarmulighederne delt op i 

flere kategorier således, at respondenterne blev nødt til at tage en stilling. På baggrund af dette opnå-

edes ikke en masse unødvendige svar. Ulempen var at respondenterne blev nødt til at tage stilling til 

noget, som de muligvis ikke mener eller havde en forudsætning for at kunne svare. Vurderingen var 

dog, at fordelen opvejede ulempen, da det var afgørende at opnå svar.  

 

Jeg har i nedenstående afsnit delt spørgsmålene for henholdsvis spørgeskema undersøgelsen samt den 

uddybende undersøgelse i henholdsvis, baggrundsviden, forventningskløft og forståelseskløft. Dette 

er gjort for at give en bedre struktur over analysen.  
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4.2.2.3 Spørgsmål – general baggrundsviden 

Spørgsmål fra spørgeskema undersøgelsen 

 

Spørgsmål 1 & 2. 

Hvad er dit køn? og Hvad er din stilling på arbejdet? 

Formålet med disse spørgsmål var at definere, hvem respondenten er.91 Begrundelsen er, at de klar-

lægger, hvilken respondent gruppe, som de tilhører. Det er prioriteret, at disse spørgsmål var nogle 

af de første spørgsmål, da de er udtryk for en blød start. Vurderingen var, at det ikke var nødvendigt 

med flere af denne type spørgsmål, hvorved disse er de eneste.  

 

Spørgsmål 3. 

Med hensyn til, hvad en revisors arbejde går ud på føler jeg: (Svar valgmuligheder)92 

For mange er det uklart, hvad en revisors arbejde består i. Vurderingen er, at man kan snakke med 

folk omkring sit arbejde som revisor. Dette resulterer ofte i spørgsmål angående, hvad en revisor reelt 

foretager sig i jobfunktionen.   

I forhold til en artikel i Finans Watch, er der draget nogle konklusioner om revisors rolle i krisen om, 

at der er en gap mellem, hvad offentligheden tror revisorerne laver, og hvad de rent faktisk laver. 

Denne konklusion er FSR også enig i. Den administrerende direktør Charlotte Jepsen siger: 

”Vi er meget enige med udvalget i, at der bør gøres mere for at lukke den forventning, der er mellem, 

hvad offentligheden forventer af en revisor og det arbejde som en revisor rent faktisk skal udføre. 

Branchen har en stor udfordring her med at fortælle om revisors arbejde, og hvad der ligger i en 

blank påtegning. En blank påtegning giver høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende for 

virksomhedens økonomiske situation, men det er ikke nogen garanti for, at virksomheden hat der 

økonomisk godt. Vi er dog meget bevidste om, at f.eks. revisors kommunikation i påtegningen kan 

blive mere tydelig. ” 93 

 

Charlotte Jepsen berører her både forståelseskløften og forventningskløften. Forventningskløften op-

står på baggrund af offentlighedens forventninger til revisor og det arbejde revisor rent faktisk udfø-

rer- Forståelseskløften opstår på baggrund af offentlighedens manglende forståelse for, hvad der lig-

ger i en blank påtegning.  

                                                        
91 Merete Watt Boolsen (2008) – Spørgeskema undersøgelser, fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene, side 48. 
92 Der henvises til bilag 2. Spørgeskema.  
93 http://finanswatch.dk/Finansnyt/article5972807.ece  

http://finanswatch.dk/Finansnyt/article5972807.ece
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Vurderingen var derfor, at dette spørgsmål er relevant med det formål at undersøge, om dem, der til 

dagligt anvender revisors arbejde også ved, hvad en revisor egentlig laver.  

 

Spørgsmål 5 

I hvilket omfang anvender du årsrapporter i din dagligdag? 

Da respondenterne til spøgeskemaet er erhvervsbankrådgivere, forudsættes det, at de bruger årsrap-

porter, da det er dem de giver kredit udfra. På baggrund af dette var det derfor formålet at undersøge 

i hvilket omfang de til dagligt bruger årsrapporten. Dette er interessant at undersøge for at finde ud 

af om dem, der bruger årsrapporterne til dagligt har mere kendskab til årsrapporten end dem, der ikke 

bruger dem til dagligt.  

 

Spørgsmål 10 

”Mener du at revisorerne er fagligt opdaterede?” 

Spørgsmålet er relevant for at afdække, hvad bankrådgivere mener om revisors faglighed i forhold 

til, at revisors faglighed generelt er meget høj, da de deltager i mange interne uddannelser. 

 

Spørgsmål 17 

”Ville det fra jeres side svække tilliden til årsrapporten, hvis denne ikke er underlagt revisionspligt?” 

Det er i dag muligt at fravælge revisionen94. Dvs. at en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse 

B kan undlade at få sin årsrapport revideret, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår 

ikke overskrider to a følgende kriterier: 

 

- En balancesum på 4 mio. kr.  

- En nettoomsætning på 8 mio. kr.  

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.  

 

Begrundelsen for denne lempelse er for at spare på den administrative byrde. Når en virksomhed 

fravælger revisionspligt95, er der en del, der mister tillid til årsrapporten. Dette kan bekræftes i en 

undersøgelse lavet af Dansk Erhverv i samarbejde med FSR96, hvor der står ”…det kan svække deres 

                                                        
94 ÅRL §135, punkt 3.  
95 ÅRL §135 
96 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/Un-

ders%C3%B8gelse%20om%20v%C3%A6rdien%20af%20revision%20FINAL.ashx Side 3. 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/Unders%C3%B8gelse%20om%20v%C3%A6rdien%20af%20revision%20FINAL.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/Unders%C3%B8gelse%20om%20v%C3%A6rdien%20af%20revision%20FINAL.ashx
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tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de fravælger revision”. Jeg ville med spørgsmål 

17 i mit spørgeskema gerne vide om, hvad bankrådgivernes holdning til dette er.  

 

Spørgsmål fra den uddybende undersøgelse97 

Spørgsmål 12 

Når i kreditvurderer en virksomhed har i så fokus på forbehold/supplerende oplysning eller på 

selve konklusionen i regnskabet? 

Dette spørgsmål er medtaget for at se, hvad kreditchefer mest lægger vægt på i forbindelse med kre-

ditvurderingen.  

 

Spørgsmål 13 

Hvor meget kendskab har ansatte i kreditafdelingen til de erklæringer, der bliver givet i et regnskab 

og ved de hvad de forskellige erklæringer bruges til? Skriv de erklæringer i kender til og hvad de 

betyder for Jer. 

 Formålet her var at finde ud af om de ansatte i kreditafdelingen har kendskab til de erklæringer de 

ser i årsrapporten og hvad de i det hele taget bliver brugt til.  

 

4.2.2.4 Spørgsmål – vedrørende forventningskløft 

Spørgsmål 4 

Hvad forventer du at en statsautoriseret revisors arbejde sikrer? (valgmuligheder) 

Formålet med spørgsmålet var at undersøge, hvad respondenten forventer af revisors arbejde. Der er 

mange forskellige forventninger til revisors arbejde, det kan for eksempel være, de har ansvar for 

opdagelse af besvigelser, det er dem der skal se fremad for en virksomhed eller det er revisorer, der 

skal aflægge regnskabet. Det er ikke altid det som en regnskabsbruger forventer også er den forvent-

ning som revisor skal kunne dække eller i det hele taget kan dække.  

www.Amino.dk er en hjemmeside, hvor folk stiller hinanden spørgsmål, som de har til deres virk-

somheder. Her var der en, der havde stillet et spørgsmål om, hvad folk forventer af revisorer. Der er 

forskellige meninger hertil, men de fleste har nævnt, er at revisors sprog skal være mere forståeligt, 

revisorer skal ikke bare løse opgaver men også vejlede i den måde de skal drive deres virksomhed 

på, de skal specialisere sig især på skat og til sidst at en revisor ikke skal være for dyr.98  

                                                        
97 Se bilag 3 
98 http://www.amino.dk/forums/t/208402.aspx  

http://www.amino.dk/
http://www.amino.dk/forums/t/208402.aspx
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I spørgeskemaet var der også oplistet en del andre forventninger end ovenstående med det formål at 

illustrere, at der kan være mange forventninger til en revisor. Der er udvalgt dem, som jeg vurderede 

var mest passende på respondentgruppen. 

 

Spørgsmål 6 og 7. 

”Hvor enig er du i dette udsagn ”Du forventer at den statsautoriserede revisor aktivt varetager ak-

tionærernes interesser, eksempelvis ved at tilse om ledelsens handlinger forekommer at være i aktio-

nærernes interesse.” Og ”Det må forventes at den statsautoriserede revisor har retten til at fastlægge 

den regnskabsmæssige behandling af selskabets økonomiske transaktioner” 

Formålet med disse to spørgsmål er at undersøge, hvorvidt de enige er i de nævnte udsagn.  

 

Spørgsmål 8 

”Forventer du at den statsautoriserede revisors medlemskab af FSR er bevis for deres kompetence?” 

Spørgsmålet stilles til respondenterne for at undersøge, om de er af den opfattelse, at det giver mere 

tillid til en revisor, der er medlem af FSR. Tillid er et begreb, der er meget centralt i revisionsbran-

chen. Revisorerne er med til at tillidssikre regnskaber over for banker, investorer og omverdenen i 

det hele taget. I en undersøgelse som Epinion lavede viste det sig at 88 % af investorerne var enige i 

at, en revideret årsrapport betyder forøgelse af tillid til virksomheden.99  

 

Spørgsmål 9 

”Hvilke informationer forventer du, at en årsrapport indeholder?” 

I dette spørgsmål var formålet at undersøge, hvilke informationer de forventede at få i en årsrapport. 

Formålet var at undersøge, hvad der er vigtigt for respondenterne ved kreditgivning til virksomheden, 

herunder også for at forholde mig til, om revisors påtegning, som giver en konklusion af virksomhe-

dens regnskab overhovedet bliver anvendt.  

 

Spørgsmål 14 

”Vil du mene at det ville formindske en forventningskløft, hvis revisoren tilføjede en kommentar til 

revisionspåtegningen- så denne ikke ”bare” var blank?” 

Respondenterne bliver bedt om at forholde sig til, om det vil formindske en forventningskløft, hvis 

revisionspåtegningen var ledsaget af uddybende kommentarer, så den ikke blot var ”blank”. Dette er 

                                                        
99 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202012/revisordoegnet-i-gang  

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202012/revisordoegnet-i-gang
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interessant da spørgsmålet er, om det måske ville ændre på bankernes syn når de så en blank påtegning 

med kommentar til den specifikke virksomhed.  

 

Spørgsmål 18 

”Mener du at det ville formindske en forventningskløft, hvis revisoren brugte kommentarer specifi-

ceret for netop den enkelte virksomhed, selvfølgelig skrevet på et forståeligt sprog?” 

Spørgsmålet er interessant i forhold til, om det ville mindske evt. forventningskløfter, hvis revisoren 

skrev en kommentar specificeret til den virksomhed det vedrører, i stedet for en standard påtegning. 

Dette er et spørgsmål, hvor man kan vide om det er i påtegningen at der skal ændres eller ikke.  

 

Spørgsmål i den uddybende spørgeskema. 

Spørgsmål 1 

Hvad er dine forventninger til revisors arbejde?  

Formålet var det samme som respondenterne i spørgeskema undersøgelsen.  

 

Spørgsmål 4 

Hvad mener du at en forventningskløft mellem bank og revisor består af?  

Her ville jeg gerne have et syn fra bankernes side, om hvad de mener er en kløft mellem dem og re-

visor. 

 

Spørgsmål 5 

Hvilke tendenser ser du i forbindelse med forventningskløften – og for hvilke interessegrupper (som 

f.eks. politikere, banker, journalister m.v.) tror i, at forventningskløften er størst?  

Ifølge FSR er medierne i meget høj grad medvirkende til at skærpe forventningskløften, da de ople-

ver dem i forbindelse med svindelsager, som værende voldsomt reagerende og grænsende til hyste-

riske. Men samtidig mener de også at de selv dermed, i kraft af deres rolle, har et meget stort ansvar 

i forbindelse med forventningskløften. De som branche skal blive bedre til at være åbne og forklare 

hvad revisors arbejde indebærer.  

Derfor synes jeg det var interessant at finde ud af hvad bankernes syn på ovenstående er.  

 

Spørgsmål 6 

Hvordan vil i mene, at man bedst muligt kan bekæmpe en forventningskløft? 

Spørgsmålet er interessant at finde ud af gennem banker. Fordi hvis der eksisterer en kløft, så det 

interessant at finde ud af hvordan bankerne mener at denne kan reduceres.  
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Spørgsmål 7 

Hvordan kan en tilføjelse af en kommentar til revisionspåtegning om en virksomheds økonomiske 

situation reducere forståelses eller forventningskløften? 

 

Dette er medtaget af samme grund som spørgsmål 6, bare på selve revisionspåtegningen.  

 

4.2.2.5 Spørgsmål – vedrørende forståelseskløft 

Spørgsmål 11 
”Synes du at fagsproget udfordrer forståelsen i revisors udførte arbejde?” 

Spørgsmålet er centralt, da jeg ofte har hørt, at der er en udfordring i forhold til at forstå revisorernes 

fagbegreber og formuleringer. Sammenfattende var jeg af den opfattelse, at det var oplagt at under-

søge om, hvordan den forholder sig til revisionstekniske begreber.  

 

Spørgsmål 12 
”Hvilke af nedenstående mener du er korrekt?” 

Begrundelsen for dette spørgsmål var at opnå generel viden i forhold til, om dem der anvender en 

årsrapport også er klar over hvem, der har ansvaret til at aflægge denne.  

 

Spørgsmål 13 
”Hvad forstår du ved når en revisor giver en blank påtegning?” 

Man har tit hørt i medierne at når en revisor har givet en blank påtegning på et regnskab så er virk-

somheden sund, men så går det alligevel konkurs og bankerne mister deres penge. På baggrund af 

dette er det interessant at opnå viden om, hvad en bankrådgiver forstår ved en blank påtegning er.  

 

Spørgsmål 15 
”Ville du på baggrund af en blank påtegning give en virksomhed kredit/lån, eller ville du mere tjekke 

årsrapporten igennem for at se om det er en sund virksomhed? 

Spørgsmålet er stillet for at undersøge, hvor meget de egentlig går i dybden med en årsrapport. På 

baggrund af dette er det interessant at opnå viden om, om de ville give kunden kredit/lån ud fra en 

blank påtegning, eller om de ville kigge årsrapporten igennem for at få en dybere forståelse af virk-

somheden.  

 

Spørgsmål 16 
”En revisor har givet en påtegning uden særlige bemærkninger eller forbehold for en virksomhed og 

denne går efter 6 måneder efter regnskabsafslutningen konkurs. Når der er så kort en afstand mellem 
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seneste regnskab og konkursen, mener du så at det er revisoren, der uden tvivl har fejlet i sin revi-

sion?” 

Ved dette spørgsmål er respondenterne forelagt et konkret eksempel på en konkursramt virksomhed. 

Respondenterne blev bedt om stillingtagen til, om en revisor kan være skyld i at en virksomhed går 

konkurs. Begrundelsen for spørgsmålets relevans er, at man tit i medierne hører at revisoren har over-

set noget i regnskabet, hvilket har betydning for virksomhedens finansielle status. Med dette spørgs-

mål opnås viden til at kunne vurdere om de antagelser, der er om revisorer også er korrekte.  

 

Spørgsmål 19 
”Hvis i fra medierne havde hørt, at en regnskabschef fra en større virksomhed med omkring 200 

ansatte var blevet afsløret for i over 3 år at have begået underslæb ved at udbetale lønninger til to 

tidligere kvindelige ansatte pga. medlidenhed, hvad ville du tænke?” 

Det er tit at man opdager besvigelser i en virksomhed. Det vil altid være et ledelsesansvar at sikre, at 

der ikke kan ske besvigelser. Revisoren skal tjekke dette efter. Jeg vil her gerne vide om hvad respon-

denternes syn er på dette emne.  

 

Afslutningsvis havde jeg på sidste side af mit spørgeskema skrevet tak for deres tid og hjælp med 

ønske om god dag. Spørgeskemaet blev sendt ud til Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og 

Nykredit. Jeg modtog svar tilbage fra 37 respondenter, hvoraf 1 ikke havde færdiggjort sin besvarelse.  

 

Spørgsmål i den uddybende spørgeskema 

Spørgsmål 2 

Hvilket ansvar tror du henholdsvis en revisor og en ledelse har i forbindelse med regnskabsaflæg-

gelse? 

Samme årsag som spørgeskemaets respondenter. 

 

Spørgsmål 3 

Hvilke begreber eller noget generelt om revisors arbejde mener du som regnskabsbruger er vanske-

ligt at forstå?  

For at finde ud af om der er nogle begreber, der gør at det er vanskeligt at forstå for dem, siden der 

muligvis er en kløft.  
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Spørgsmål 8 

Hvad betyder en blank påtegning for dig i forhold til din vurdering af årsrapporten for en virksom-

hed? 

Ovenstående stilles for at finde ud af, om kreditcheferne forstår hvad en blank påtegning er og om 

denne har nogen betydning for deres forståelse af årsrapporten. 

 

Spørgsmål 9 

Hvilken grad for sikkerhed mener du så at denne er forbundet med?  

Fortsættelse af spørgsmål 8. 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke informationer vil du mene skulle være i en påtegning fra revisor for at denne indeholdte, 

hvad i har behov for at se for en virksomhed? 

Dette er stillet for at finde ud af om de informationer revisoren giver i en årsrapport er nok, eller om 

kreditcheferne ønsker yderlige informationer for at kunne kreditvurdere.  

 

Spørgsmål 11 

Hvilke konsekvenser vil du mene en ikke revideret årsrapport vil medføre med hensyn til kreditvur-

dering?  

Dette spørgsmål er stillet jf. samme begrundelse som spørgsmålet i spørgeskema undersøgelsen.  

 

Spørgsmål 14 

Når man hører, at en virksomhed er gået konkurs og det er en revisor, der får skylden for det. Hvad 

er din holdning hertil? Hvordan vil du mene at en revisor er skyld i konkursen?  

 

Det er nogen gange sket at revisoren har fået skylden for ikke at have gjort sit arbejde korrekt, hvor-

for en virksomhed gik konkurs. Derfor var det interessant at vide, hvad bankernes syn herpå var.  

 

Spørgsmål 15 

Hvilket tidspunktet for en virksomheds konkurs vil du mene er et afgørende parameter for at en re-

visor har begået en fejl?  

Spørgsmålet er relevant for at finde ud af, hvornår en revisor har fejlet. Bankerne har i en tid været 

meget udsat for konkurser, hvorfor det gav mening at spørge dem ind til deres holdning vedrørende 

ovenstående.  
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4.2.2.6 Undersøgelsens forløb 

Spørgeskemaet blev udsendt via mail den 18. juni 2015. Ud over det sendte jeg en mail til de respek-

tive banker den 20. juli 2015 med en reminder, og undersøgelsen blev afsluttet 30. juli 2015. Vurde-

ringen var, at tidsrummet er tilfredsstillende i forhold til, at respondenterne havde lidt over en måned 

til at svare på spørgeskemaet.  

 

Jeg havde ikke hver enkelt respondents E-mail, så jeg sendte ud til lederen i erhvervsafdelingen hos 

hver bank og bedte dem om at sende det videre til de respektive.  

 

Figur 4.1.: Oversigt over antal modtagne svar.100 

 

Svarprocenten er 48 %, og 3 % af dem har ikke gennemført spørgeskemaet, og der er ingen, der er 

frafaldet.  Ved en undersøgelse som denne, må det antages, at svarprocenten er tilfredsstillende. Le-

deren i de enkelte afdelinger har derfor haft ansvaret for at videresende spørgeskemaet til responden-

terne, hvilket naturligvis indebærer en usikkerhed.  

 

4.2.2.7 Usikkerhed og eventuelle fejlkilder 

Formålet har været, at undersøgelsen skulle være repræsentativ og pålidelig, men der ikke kan være 

mulige fejlkilder, hvilket understreger vigtigheden af at være opmærksom på analyseresultaterne. En 

fejlkilde er f.eks., hvor spørgeskemaet bliver sendt ud via mail, linket kan blive videresendt til en 

                                                        
100 https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.analysis.CoreAnalysis?analysisid=973753#Analysis:5  

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.analysis.CoreAnalysis?analysisid=973753#Analysis:5
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anden, hvorved repræsentativiteten kan fald En anden fremgangsmåde for at eliminere denne usik-

kerhed ville være at sende individelle links ud til respondenterne, men respondenternes e-mail adres-

ser var ikke kendte.  

Sammenfattende konkluderes der, at svarprocenten er tilfredsstillende i forhold til anonymiteten, da 

det ikke er så sandsynligt at lederen i banken ville bruge deres tid på at videresende spørgeskemaet 

til dem der ikke er relevant.   
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Kapitel 5 Analyse 

5.1 Indledning 

I det følgende gennemgås besvarelserne fra spørgeskemaet samt det supplerende materiel fra det ud-

dybende spørgeskema. Den teoretiske fra de tidligere afsnit vil ligeledes blive inddraget i denne vur-

dering. 

Analyse kapitlet har to afsnit fordelt på forventningskløft og forståelseskløft, hvor der indledningsvist 

redegøres for generel baggrundsviden 

Formålet med spørgeskemaet og den uddybende spørgeskema var at identificere en eventuel forstå-

elses – eller forventningskløft hos pengeinstitutter i forhold til revisors udførte arbejde.  

De indledende spørgsmål i spørgeskemaet handler om, hvad en revisors arbejde sikrer, og de forvent-

ninger, der er til revisorerne. Ved case spørgsmålene bliver respondenterne præsenteret for et scena-

rie, hvor de så efterfølgende skal tage stilling til en række udsagn.  

 

5.2 Spørgsmål vedrørende general baggrundsviden 

Ud fra mit spørgsmål som er ”Hvad er dit køn?” kan konkluderes, at 82 % af de adspurgte var mænd 

og 18 % var kvinder.  

 

Figur 5.1:  Oversigt kønsfordeling af respondenter.101 

 

37 personer har svaret på dette spørgsmål, hvoraf 18 personer erhvervsrådgivere. Der var 6 erhvervs-

chef og resterende er alt fra erhvervsmedarbejdere til centerdirektør.  

Hvilken stilling har du på arbejdet? Antal 

Erhvervsrådgiver 18 

Afdelingsdirektør 1 

Erhvervschef 6 

Gruppeleder Support 1 

Landbrugsrådgiver 1 

                                                        
101 www.SurveyXact.dk   

 

http://www.surveyxact.dk/
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Leder, Erhvervscenter 3 

Erhvervsmedarbejder 1 

Senior Erhvervsrådgiver 1 

Centerdirektør 1 

Prokurist 1 

Senior Kreditkonsulent 1 

Leder, Landbrug 1 

Erhvervscenter direktør 1 

I alt 37 

Figur 5.2: Oversigt over respondenternes stillinger. 

 

Spørgsmål 3 er ”Med hensyn til, hvad en revisors arbejde går ud på føler jeg”. Jf. nedenstående figur 

kan vi se at 34 % af alle respondenterne ved meget om hvad en revisor laver. Hermed ved halvdelen 

en hel del og 16 % af dem kender til noget af det arbejde revisorer laver.  

 

Figur 5.3: Oversigt over kendskab til revisors arbejde 

 

Efter jeg havde stillet spørgsmålet om hvor meget respondenterne kendte til revisors arbejde stillede 

jeg dem det næste spørgsmål som var hvor meget de egentlig bruger årsrapporterne i deres dagligdag. 

Jf. nedenstående figur kan vi se at 76 % af respondenterne bruger årsrapporterne dagligt. Der er 22 

%, som bruger dem ugentligt samt er der 3 %, som bruger disse månedligt. Sammenholder vi dette 

spørgsmål med spørgsmål 4, så kan vi umiddelbart konkludere, at der ikke er en sammenhæng mel-

lem, hvad respondenterne ved om revisors arbejde sikrer og brugen af årsrapporter, da størstedelen 

af respondenterne bruger årsrapporter dagligt og der har været delte meninger i spørgsmål 4.  
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Figur 5.4: Oversigt over årsrapportens anvendelse. 

 

I henhold til ovenstående er størstedelen af den opfattelse, at revisorerne er fagligt opdaterede, mens 

13 % mener det modsatte. For sidstnævnte gruppe forklarede de at: 

 Det svinger meget, de store selskaber er opdaterede små ikke på samme niveau. 

 Statsaut.=JA. Reg.=De fleste Ureg.=halter 

 Nogle er mens andre halter 

 gælder nogle reg. revisorer 

 Mener du revisorer generelt? eller statsautorisede revisorer 102 

Overordnet set synes gennemsnittet at det halter med om revisorerne er opdaterede eller ikke er op-

daterede.  

 

 

Figur 5.5: Oversigt over revisors faglighed. 

 

I forhold til nedenstående spørgsmål har 76 % af respondenterne svaret ja til at det ville svække 

tilliden, hvis denne ikke er underlagt revisionspligt. Derimod er der 24 % der har svaret måske. Der 

er ingen af respondenterne, der har svaret nej.  

 

                                                        
102 Citater fra mit spørgeskema, spørgsmål 10.  
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Figur 5.6: Oversigt over tillid til årsrapport. 

 

I det uddybende spørgeskema havde respondenterne et spørgsmål 12, som lød på ”Når i kreditvurde-

rer en virksomhed har i så fokus på forbehold/supplerende oplysning eller på selve konklusionen i 

regnskabet? ” Hertil svarede Morten Gylling Jensen ”Vi har altid fokus på supplerende oplysninger, 

herunder evt. forbehold. Det er et faresignal.” Svaret fra Steen Jensen lød på ”Vi har fokus på andet 

end regnskabet, bløde oplysninger om ledelse og produkter er lige så vigtige”. En anonym respondent 

svarede ”Vi kigger på selve konklusionen”.  

Jf. ovenstående svar konkluderes det, at kreditcheferne ikke bruger påtegningen til kreditvurderingen. 

De ser mere på regnskabet som helhed. Dog mener jeg at Morten er en god regnskabslæser, da han 

har fokus på supplerende oplysninger samt forbehold. Det er vigtigt, da det er her revisor gør regn-

skabsbrugerne opmærksom på eventuelle bemærkninger, der skal tages i betragtning.  

 

Kreditcheferne fik spørgsmålet spørgsmål103 om ”Hvor meget kendskab har ansatte i kreditafdelingen 

til de erklæringer, der bliver givet i et regnskab og ved de hvad de forskellige erklæringer bruges til? 

Skriv de erklæringer i kender til og hvad de betyder for Jer” Morten Gylling Jensens svar på oven-

stående spørgsmål var ”Forstår ikke spørgsmålet. Vi fokusere på om revisor har givet blank påteg-

ning, supplerende oplysninger eller har taget forbehold.” Den anden respondent, Steen Jensen sva-

rede ”Revisionspåtegning, ledelsesberetning og revisionsprotokollat”. Den anonyme respondent sva-

rede ”Ja, nogenlunde”. Mortens svar var at han ikke forstod det stillede spørgsmål. Steen Jensen 

svarede på hvilke erklæringer de kender til, men derimod ikke hvor meget kendskab de ansatte i 

kreditafdelingen har. Den anonyme kreditchef svaret ikke rigtigt om han kendte til nogen erklæringer. 

Med al respekt for kreditcheferne ser det ud til, at de læser mellem linjerne. Enten overser de dele af 

spørgsmålet eller også glemmer de at svare på resterende.  

5.3 Spørgsmål vedr. forventningskløft 

Det fjerde spørgsmål angik ”Hvad forventer du at revisors arbejde sikrer? ” (figur 5.7) Responden-

terne havde muligheden for at vælge flere forskellige svar. Formålet var at sikre, at respondenterne 

                                                        
103 Spørgsmål 13 i den uddybende spørgeskema. 
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havde mulighed for at vælge det udsagn som var korrekt for dem, da revisors rolle er flertydigt, og at 

regnskaberne har flere formål. 

97 % er af denne overbevisning at revisors arbejde sikrer, at det pågældende selskabs årsregnskab er 

pålideligt. Samtidig er 97 % af respondenterne også enig, i at revisoren skal sikre, at ledelsen i sel-

skabet har overholdt lovgivningen vedrørende regnskabsaflæggelse.  

Som det fremgår af figur 5.3.1, er der en overvejende enighed om at revisors arbejde sikrer at det 

pågældende selskabs årsregnskab er pålideligt. Samtidig er der en overvejende enighed om at reviso-

ren skal sikre, at ledelsen i selskabet har overholdt lovgivningen vedrørende regnskabsaflæggelsen. 

Det vurderes, at respondenterne er klar over, hvad en revisors og henholdsvis ledelses ansvar er.  

 

Der er 66 % af respondenterne med den opfattelse, at en revisor skal sikre at en virksomheds le-

dende medarbejdere ikke har udført besvigelser.  Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre, 

at der er et effektivt kontrolmiljø mod besvigelser, og at ledelsen er ansvarlig for at oplyse revisor 

om disse kontrolmiljøer.  

 

68 % af respondenterne er af den opfattelse, at en revisor skal se fremad for et selskab og hermed 

give rådgivning på bedst mulig måde, så selskabet ikke går konkurs. For at vurdere virksomhedens 

going concern, skal den tidshorisont, der anvendes til vurdering, være den samme som den tidshori-

sont, som anvendes i forbindelse med ledelsens vurdering af going concern. Tidshorisonten skal end-

videre være på mindst 12 måneder fra balancedagen.104  

 

66 % af respondenterne er af den opfattelse, at en revisor ikke blot skal revidere men også give råd-

givning i forhold til driften af virksomheden.  50 % er af den opfattelse, at en revisor skal være til-

gængelig for banker eller andre, der skulle have behov for at få deres regnskab gennemgået. Under 

punktet ”andet” havde nogle skrevet, at ”spørgsmålet er om revisors rolle. De skal revidere regnska-

bet men også være en sparringspartner for selskabet” og ”Ovennævnte afhænger fuldstændig af i 

hvilket omfang, der udføres revision (jf. nye regler)”  og ”Kontrollere at selskabets arbejdsgange 

sikrer mod besvigelser m.v.”  De uddybende svar betyder, at respondenternes opfattelse af revisors 

arbejde er rimeligt.  

 

                                                        
104http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Going%20concern%20konkurs-

ramte%20selskaber%20og%20revisors%20ansvar%20artikel%202.ashx  

http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Going%20concern%20konkursramte%20selskaber%20og%20revisors%20ansvar%20artikel%202.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Going%20concern%20konkursramte%20selskaber%20og%20revisors%20ansvar%20artikel%202.ashx
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Figur 5.7: Spørgsmål 4 i spørgeskemaundersøgelsen 

 

I det uddybende spørgeskema blev der også spurgt til105 forventninger til revisors arbejde. Her sva-

rede en kreditchef (anonym)106: ”At de skal gøre deres arbejde så korrekt som muligt” 

Dertil svarede Steen Jensen, kreditchef i Nykredit at: ”Forventningen er at regnskabet, forpligtelser 

og aktiver er afstemt. Beretningen skal vise et sandfærdigt billede” Svaret fra Morten Gylling An-

dersen, Kreditchef hos Danske Andelskassers Bank A/S at: ”Revisor opstiller og trykprøver regn-

skabsposter og procedure, således man kan have tillid til regnskaber, når de revidere og erklærer sig 

om virksomhedernes regnskaber, er vi allerede der kommet langt med at nedbringe en forventnings-

kløft, der måtte være.”  

Forventninger til revisorer er jf. kreditchefer, at de skal udføre deres arbejde korrekt, samt at alt stem-

mer. Samtidig mener Morten, at revisorer skal opstille og trykprøve regnskabsposter og procedure, 

så man kan have tillid til regnskabet. Da det vil hjælpe med at nedbringe en kløft. Men revisorerne 

skal ikke opstille regnskab, det er noget ledelsen gør med mindre de bliver bedt om det. Derimod 

trykprøver revisorerne stikprøvevist regnskabsposterne. Jf. svarene tyder det på, at forventningerne 

til revisoren ikke er utilstrækkelige  

                                                        
105 Spørgsmål 1 i den uddybende spørgeskema. 
106 Se bilag 3 
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Figur 5.8: forventninger til årsrapport 

 

Ved ovenstående spørgsmål skulle respondenterne svare på, hvad de forventer en årsrapport indehol-

der af informationer.  92 % svarede, at der skulle være en revisionspåtegning og ledelsespåtegning. 

Det vurderes, at respondenterne vil se påtegninger på regnskabet. 95 % af respondenterne ville gerne 

have, at der i årsrapporten er oplysninger, der er relevante for vurdering af et selskabs økonomiske 

situation. Disse oplysninger kunne for eksempel være væsentlige aktiver, virksomhedens konkurren-

cemæssig situation m.fl. Der er 92 %, der forventer en resultatopgørelse og balancer, samt noter og 

en underskrift fra revisoren. 89 % vil gerne have, at der i årsrapporten oplyses, om de informationer, 

som årsregnskabsloven foreskriver. 87 % af respondenterne ville gerne have oplyst, om der er under-

skud eller overskud i årsregnskabet. 84 % vil gerne have oplysning om going concern i regnskabet. 

Derudover er der 66 %, der gerne vil have oplysning om relevante oplysninger, der skal til for at 

danne sig et billede af virksomheden.  

Til sidst havde respondenterne mulighed for at komme med egne udsagn, hvor et svar var: ”Værdi-

ansættelsesmetode for aktiver” en anden der svarede ”Vi beder altid om både årsrapport samt pro-

tokollat og specifikationer (alternativt skal nettoomsætning fremgå af det interne regnskab). Derved 

sikrer vi os fuldt regnskabsindblik og derfor er det ikke så afgørende om tingene står i årsrapporten 

eller i protokollat eller specifikationer.”  

Det vurderes ud fra respondenternes svar, at de fleste har brug for at se hele regnskabet, hvor de selv 

kan danne sig et overblik over, hvad en virksomheds årsrapport fortæller. Det virker ikke til at stør-

stedelen tillægger påtegningen nogen værdi.  
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Figur 5.9: Spørgsmål 6 

 

Spørgsmål 6 var casespørgsmål i forhold til, hvilke forventninger de har til revisor. Spørgsmålet an-

gik, hvor enige de er i, at de forventer at den statsautoriseret revisor aktivt varetager aktionærernes 

interesser, eksempelvis ved at tilse om ledelsens handlinger forekommer at være i aktionærernes in-

teresse. 16 % af respondenterne svarede, at de var helt uenige i dette udsagn. 11 % af dem var delvis 

uenige, 13 % af dem var lidt uenig, hvorimod 16 % var enige i udsagnet. Der var dog 26 % som var 

delvis enig. Og 18 % af dem var helt enig i udsagnet. Dette giver udtryk for en kløft, da det ikke er 

revisors opgave at varetage aktionærernes interesse.   

   

 

Figur 5.10: Spørgsmål 7 

 

Spørgsmål 7 er også et casespørgsmål, hvor respondenterne skulle svare på om, de er enige eller 

uenige i forventninger til revisor.  ”Det må forventes, at den statsautoriserede revisor har retten til at 

fastlægge den regnskabsmæssige behandling af selskabets økonomiske transaktioner”. Her er der en 

forskel mellem svarene fra respondenterne. Der er kun 3 %, der er uenig i ovenstående udsagn, mens 

26 % af respondenterne er delvise enige, og 11 % er helt enige. I henhold til lovgivningen er det 

ledelsen af virksomheden, som har ansvaret for regnskabsaflæggelsen og dermed også den regnskabs-

mæssige behandling af de økonomiske transaktioner. I henhold til teorien er dette et eksempel på en 

rimelighedskløft, da respondenternes forventninger overstiger, hvad der med rimelighed kan forven-

tes af en revisor i henhold til loven. 
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Figur 5.11: Revisors medlemskab. 

 

Respondenterne har svaret meget forskelligt i forhold til medlemsskabet af FSR. 26% har svaret ja, 

hvorimod 45 % af respondenterne har svaret nej. Ud over det er der 21% der har svaret måske og 8 

%, der har svaret ved ikke. Da der er en stor forskel på svarene på ovenstående spørgsmål vurderes 

det, at respondenterne har store forventninger til revisors kompetence, men de er bare ligeglade med 

revisors medlemskab. 

 

Figur 5.12: Formindske kløften ved brug af kommentar. 

 

Den næste spørgsmål havde til formål at undersøge, om respondenterne var af den opfattelse, at det 

ville formindske en evt. forventningskløft, hvis revisoren kom med en kommentar til revisionspåteg-

ningen, så denne ikke ”bare” var blank. 45 % af dem svarer måske, så de er hverken enige eller uenige 

om det ville gøre en forskel. 32 % af dem mener ikke, at det ville formindske en kløft, hvis der kom 

en kommentar på den blanke påtegning, hvorimod 15 % mener, at det ville formindske kløften. Her 

var de også blevet bedt om at komme med uddybende svar på, hvorfor de mente, at det ville formind-

ske en kløft. Hertil svarede respondenterne: 

 x 

 Der kan være forhold, som giver mening at påpege 

 Der er for mange standardpåtegninger 

 F.eks. revisors rådgivning om den måde virksomheden skal drives på. 

 Jo mere info jo bedre 107 

                                                        
107 Citat fra mit spørgeskema, spørgsmål 14.  
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Spørgsmålet ”hvordan kan en tilføjelse af en kommentar til revisionspåtegning om en virksomheds 

økonomiske situation reducere forståelses og forventningskløften” blev stillet til kreditcheferne. Her-

til svarede Morten Gylling Jensen ”Det signalere, at der er noget læseren skal være opmærksom på” 

Steen Jensen svarede at ”Det at der ikke næsten altid er rene påtegninger giver et mere sandfærdigt 

billede. Der skjules for meget i revisionsprotokollatet.” Det sidste svar fra den anonyme kreditsvar 

lød på: ”Jeg mener det ville kunne reducere en kløft væsentligt, da der så ikke vil være så meget man 

ikke kunne forstå. Samtidig ville det hjælpe os til at kunne kreditvurdere vores kunder præcist” Mor-

tens svar virker til at være, et svar på ”hvad vil en kommentar betyde” Han svarer ikke på, hvordan 

en kommentar vil formindske kløften. Steen Jensens svar lyder mere til, at være at han forstod spørgs-

målet og den anonyme svarer, at det ville hjælpe dem en del med en specifik kommentar. Det vurderes 

samlet at det vil hjælpe dem med en kommentar specifik for en virksomhed.  

Figur 5.13: Specifik kommentar i revisionspåtegningen 

Respondenterne blev bedt om at forholde sig til, om det ville formindske en forventningskløft, hvis 

revisoren brugte kommentarer specificeret for netop den enkelte virksomhed, men stadig skrevet på 

et forståeligt sprog. Her var det størstedelen af respondenterne der svarede ja, det ville hjælpe os en 

del. 21 % af respondenterne mener ikke, at det ville have den store betydning, 18 % har svaret måske 

og 5 % har svaret, at de ikke ved om det vil formindske en forventningskløft eller ikke.  

 

Kreditcheferne blev endvidere bedt om at forholde sig til, hvad de forstår ved en forventningskløft. 

Hertil svarede Morten Gylling Jensen at "Specielt ved udenlandske aktiver – har tidligere haft nogle 

negative oplevelser, hvor kravene til dokumentation var nærmest intet på varelager og debitorer, men 

det havde en kæmpe betydning for virksomheden, og banken tog derfor en forkert beslutning.” Kre-

ditchefen for Nykredit, Steen Jensen svarede hertil: At aktiver og passiver ikke i nødvendigt omfang 

er kontrolleret, samt indsigt i likviditet.” Svaret fra den anonyme respondent var: ”Der er en forvent-

ningskløft. Der er mange gange, hvor de ikke udtrykker sig helt 100 %, hvilket giver en forhindring i 

at forstå hvad det er de skriver. Samtidig er deres sprog os lidt for højt.”  
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Svarene fra kreditcheferne er, at de har oplevet en kløft, hvor aktiver passiver ikke var kontrolleret, 

ved udenlandske aktiver og at revisorernes sprog er lidt for højt. Jeg ville generelt gerne have at de 

svaret, hvad de forstod ved en forventningskløft. Ikke hvor de så en forventningskløft med reviso-

rerne. Det tyder lidt på at de ikke forstod spørgsmålet helt. Den anonyme kreditchef har dog svaret at 

der er mange gange, hvor de ikke udtrykker sig klart. Han virker mere til at forstå spørgsmålet.   

 

Spørgsmål 5 til kreditcheferne angik ”Hvilke tendenser ser du i forbindelse med forventningskløften 

– og for hvilke interessegrupper (som f.eks. politikere, banker, journalister m.v.) tror i, at forvent-

ningskløften er størst?” Svaret fra Morten Gylling Jensen lød på: ”Politiker forsøger løbende at mind-

ske kravene til revision. De har nok en større kløft set i forhold krav fra interessenter som f.eks. 

banker. Lempelserne gør at banker i sager beder om yderligere materiale eller revision”. Kreditche-

fen fra Nykredit, Steen Jensens svar til ovenstående spørgsmål ”Banker ser den største kløft. Journa-

lister jager kun sensationen og politikere stemmer ved at ”løse” situationen. Den anonyme kreditchef 

svarede: ”Jeg tror kløften er størst for journalister. Det er dem der bringer informationer ud til os 

brugere. Så i realiteten er det deres syn på revisors arbejde de kommer ud med”.  

Ovenstående svar fra kreditcheferne er med til at indikere at de alle tre mener, at kløften er hos de 

forskellige. Morten mener, at det er politikere, hvor den er størst. Dette mener han fordi politikerne 

kommer med lempelser til revisionen, hvilket så gør at de har behov for at se yderligere materiale fra 

virksomhederne. Steen mener, at det er banker der ser den største kløft og den anonyme kreditchef 

mener at det er journalisterne, da det er dem, der skriver om eventuelle konkurser, besvigelser og fejl 

i virksomhederne.  

 

Spørgsmål 6 handlede om, hvordan respondenterne ville mene, at man bedst muligt kan bekæmpe en 

forventningskløft. Hertil svarede Morten Gylling Jensen ”Forventningsafstemning fra start – i min 

egne dårlige oplevelser skulle vi måske have spurgt mere ind i udenlandsk varelager og debitorer. Vi 

havde tillid til revisor havde hensat, hvis der ikke blev betalt, men det var reelt ikke tilfældet. Svaret 

fra Søren Jensen lød så: ”Oplysning og bedre revision. Revisor skal være tættere på den daglige 

drift.” Svaret fra den anonyme kreditchef lød på: ”Man kunne evt. skrive specificeret om en kundes 

regnskab, i stedet for at have standardiserede påtegninger og konklusion”. Ovenstående svar fra 

kreditcheferne viser, at der er tale om en kløft. Da kreditcheferne kommer med de forbedringer de 

gerne vil have.  

5.4 Spørgsmål vedr. forståelseskløft 

I spørgsmål 11 svarede størstedelen 92 %, at de godt kan forstå revisors udførte arbejde. 8 % var af 

den opfattelse, at noget af revisors arbejde er vanskelligt at forstå.  
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Figur 5.14: Revisors sprog 

 

Da spørgsmålet ”Hvilke begreber eller noget generelt om revisors arbejde mener du som regnskabs-

bruger er vanskeligt at forstå” blev stillet til kreditcheferne i det uddybende spørgeskema var svaret 

fra Morten Gylling Jensen ”Ikke umiddelbart noget” Svaret fra den anonyme kreditchef var ”Nej, 

synes ikke der er noget, der er vanskelligt at forstå” Til sidst var svaret fra Steen Jensen ”Eventual 

forpligtelserne er ofte tyndt beskrevet. Rente swaps og valutaforretninger mv.” 

 

Figur 5.15: Spørgsmål 12. 

 

I forhold til at undersøge om der er forståelse for sammenhængen mellem ledelsens forpligtelse og 

revisors ansvar, var der hertil 16 % placeret på revisors ansvar., mens 84 % i forhold til, at det er 

ledelsens ansvar mht. årsregnskabet. Svarene indikerede at de fleste af respondenterne ved at det er 

ledelsens ansvar at aflægge en retvisende årsrapport. Der er tale om en forventningskløft for gruppen 

med de 16 %. Det antages at det er den gruppe, som ikke bruger årsrapporter jævnligt.   

 

Morten Gylling Jensen svarede, at ”Det er ledelsens ansvar at regnskabet er retvisende. Revisor tester 

nøgleting for at tjekke om oplysninger er korrekte og giver et vurdering på om det er retvisende”. 

Svaret fra Steen Jensen var ”Ledelsen har fuldt ansvar. Revisor afstemning og stikprøver. Svaret fra 

den anonyme besvarelse var ”Revisoren skal i samarbejde med ledelsen aflægge regnskabet efter de 

gældende love og regler. Men det er mest ledelsen, der har det endelige ansvar.  
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Figur 5.16: Revisors blanke påtegning.  

 

For at undersøge om, der var en forståelseskløft for revisors arbejde, stillede jeg banken spørgsmål 

vedr. revisors påtegning for at undersøge bankernes holdning hertil. 92 % af respondenterne svarede, 

at en blank påtegning betyder, at en revisor under revisionen af årsrapporten ikke har fundet anledning 

til forbehold eller supplerende oplysninger. Derimod er der også 71 % der mener at en blank påteg-

ning ”kun” er et øjebliksbillede, og at der sagtens kan komme pludselige begivenheder, der gør at 

forholdene i en virksomhed ændres markant. 74 % af respondenterne mener at årsrapporten giver et 

retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver. 76 % mener at en blank påtegning er når 

årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med gældende love og regler. Derimod er der 47 %, der 

mener at en blank påtegning ikke er lig med en købsanbefaling. 5 % af respondenterne mener at en 

blank påtegning er et grønt lys til investorer og andre om at det er en sund virksomhed. Til sidst var 

der 1 der havde valgt svarmuligheden andet. Her havde personen skrevet ”pas”.  Størstedelen af 

respondenterne har en forståelse for hvad en blank påtegning er. Det er vigtigt at gøre det klart, at en 

revisors påtegning ikke siger noget om virksomhedens tilstand. Påtegningen siger udelukkende noget 

om informationerne i regnskabet – om de er fyldestgørende og korrekte. Jf. svarene fra responden-

terne kan det konkluderes at størstedelen har kendskab til påtegningen.  

 

Morten Gylling Jensen svarede ”At revisor har tillid til de anførte værdier og opgørelser og at de har 

lavet test af værdierne, hvorfor man kan fatte lid til de anførte værdier og resultater.” Kreditchefen 

Steen Jensen svarede ”Det burde betyde at alt er godt, men analyser over flere årsregnskaber viser 
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ofte reelle problemer. Den anonyme besvarelse sagde ”At revisoren ikke har nogle bemærkninger til 

virksomheden” 

 

Hertil blev respondenterne i det uddybende spørgeskema bedt om at svare på hvilken grad for sikker-

hed de mener en blank påtegning er forbundet med. Morten Gylling Jensen svarede ”Høj sikkerhed” 

Steen Jensen svarede ”Sikkerheden er ca. 75 %, kunne være bedre med revisor tættere på drift og 

likviditet. Den anonyme besvarelse fra en kreditchef svarede ”Høj sikkerhed, da revisoren har været 

regnskabet igennem”. Svarene fra kreditcheferne lyder på at de giver alle en blank påtegning en høj 

grad for sikkerhed, men sammenlignet med hvor meget de bruger den giver ikke helt mening. Det 

virker underligt for mig, at de giver den blanke påtegning så høj sikkerhed, men når det kommer til 

at kreditvurdere en virksomhed så bruger de slet ikke denne.  

 

Respondenterne blev bedt om at forholde sig til, hvilke informationer de ville mene skulle være i en 

påtegning fra en revisor for at denne indeholdte, hvad de havde behov for at se for en virksomhed, 

for at kreditvurdere. Morten Gylling Jensen ”Ikke yderligere, hvis man modtager revisionsprotokol-

latet. Der står test og yderligere forhold.”  Svaret fra Steen Jensen lød på ”En analyse af driften og 

fremtiden i forhold til kontraktmæssige forpligtelser” 

Svaret fra den anonyme kreditchef lød på ”Jeg vil gerne se at der er en specifik konklusion kun for 

selve af kundens virksomheds situation. Samtidig burde de også nævne om virksomheden har en sund 

kredit historie med hensyn til hvordan deres gæld er osv.”  

At Morten Gylling Jensen har behov for at se protokollat virker interessant, da en protokol er et 

kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kommunikere med en virksomheds bestyrelse. 

Det er gennem en revisionsprotokollat at bestyrelsen kan holde sig opdateret med, om der er nogle 

indførsler i protokollen, som de skal varetage.  

Derfor virker det underligt at han vil se på protokollen i stedet for påtegningen. 
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Figur 5.17: kredit på baggrund af blank påtegning 

 

Dernæst stillede jeg dem et spørgsmål om de på baggrund af en blank påtegning ville give kredit til 

virksomheden. Hertil svarede 53 % af respondenterne at de ville tjekke årsrapporten igennem for at 

finde ud af om virksomheden er egnet til at optage lån, så de er sikre på at få deres penge retur. 39 % 

af respondenterne svarede nej, da en blank påtegning kun er et øjebliksbillede af virksomheden, som 

ikke strækker ud til fremtiden. Det vil sige, at denne ikke viser hvordan det kommer til at se ud for 

virksomheden i en længere periode. Derudover var der 8 % der svarede andet, hvor de kom med et 

uddybende svar. Her svarede de: 

 Herudover har påtegningen betydning for evt. forhold, der nedsætter kreditværdighed. Vi læ-

ser revisors påtegning, og forventer ikke den giver anledning til bemærkninger, men forholder 

os derudover primært til tallene i regnskabet. 

 Ved nye kunder vil vi ofte også anmode om revisionsprotokollat. 

 Vi giver aldrig lån udfra revisors påtegning - vi laver vores egen konklusion udfra det fore-

lagte regnskabsmateriale. Hvis påtegningen er negativ er det helt klart med i vores tanker, 

men igen, vi kigger på vores egen analyse. Derfor er svar 1 mest retvisende, men ville gerne 

uddybe, at vi ikke laver nogen konklusion udfra revisors påtegning 
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Figur 5.18: Spørgsmål 16 

 

I forhold til dette spørgsmål var der 8 %, der svarede, at en revisor burde have forudset denne konkurs, 

hvorimod der er 76 %, der mener, at en revisor ikke er garant for, at et selskab er sundt, men derimod 

at tallene var i orden, og regnskabsaflæggelsen følger de gældende regler. Der var også 29 % af 

respondenterne, der mente, at hvis virksomheden ikke kunne fortsætte, så burde revisoren have givet 

klar besked til virksomheden, så eventuelle kreditorer/leverandører ikke skulle lide et tab. 42 % har 

svaret på både at de ikke mener at en revisor er skyld i en konkurs og at det er ledelsens eget ansvar 

at aflægge årsrapporten korrekt og dermed at give korrekte oplysninger om virksomhedens fremgang. 

Til sidst var der 11% der svarede andet, hvor de kom med nedenstående svar:  

 Det kommer helt an på, hvorfor konkursen kommer. Hvis den kommer af svagheder fra før 

seneste regnskab (svag likviditet o.l.) så burde revisor have taget forbehold. 

 En revisor bør kunne ansvar pådrages hvis han ikke har gjort bemærkninger til regnskabet, 

der muligvis bevirker konkursen 

 I de fleste tilfælde er der store likviditetsproblemer inden en konkurs, så revisor burde have 

taget forbehold for going concern 

 Revisor "indestår" vel alene for at virksomheden har likviditetsberedskab til de næste 12 må-

neder. 

Kreditcheferne blev også stillet over for et lignende spørgsmål ” Når man hører at en virksomhed er 

gået konkurs, og det er en revisor, der får skylden for det, hvad er din holdning så dertil? Hvordan vil 

du mene at en revisor er skyld i konkursen? Hertil svarede Morten Gylling Jensen at ”Revisor er ikke 
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skyld i konkursen. Det har jeg svært ved at forstå, men revisor kan være skyld i at banker eller leve-

randører har ydet yderligere kredit og stolet på revisors påtegning af regnskaber eller lignende, og 

hvor det arbejde har været mangelfuldt.” Steen Jensens svar på ovenstående spørgsmål lød på ”Vi 

ser desværre nogle gange at revisor er for langt fra drift og likviditet. Overordnet set er det ledelsens 

ansvar. Svaret fra den anonyme kreditchef lød således ”Det er nok fordi det er dem, der har skrevet 

under på regnskabet. Hvis alt i årsrapporten var retvisende, ville virksomheden jo ikke gå konkurs.  

I forlængelse af ovenstående spørgsmål skulle respondenterne svare på ”Hvilket tidspunkt for en 

virksomheds konkurs vil du mene er et afgørende parameter for at en revisor har begået en fejl?” 

Morten Gylling Jensen svarede ”Se ovennævnte. Det er typisk, når virksomhedens resultater ikke er 

som forventet.” Steen Jensen svarede ”Vi ser at virksomheder kort efter at der er aflagt årsregnskab 

går konkurs. Her har revisor sovet i timen” Svaret fra den anonyme kreditchef lød på ”Hvis det sker 

efter aflæggelse af regnskab” 

 

 

Spørgsmål 5.19: spørgsmål 19 

 

I spørgsmål 19 var der en ligelig fordeling mellem at opdagelse af underslæb, bedrageri osv. er cen-

trale opgaver for den statsautoriserede revisor og at hvis man var i tvivl, burde man udføre en stik-

prøverevision og derefter vurdere, om revisor er medansvarlig. Der var dog 26 % af respondenterne, 

der var den opfattelse, at revisoren burde have handlet i overensstemmelse med god revisorskik. 12 

% af respondenterne havde valgt andet, hvor de så skulle skrive deres mening. Her skrev responden-

terne:  

 Revisor skal også vurdere selskabets sikkerhedsprocedurer/fuldmagtsforhold o.l. 

 Det er vel en sag for politiet. 

 At de interne kontroller har været utilstrækkelige. Det burde revisor måske have gjort op-

mærksom på. 
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 Drøfte selskabets kontrolsystemer/fuldmagtsforhold med revisor og ansvarlige ledelse 

Da der for klasse B virksomheder i dag er mulighed for at fravælge revision, havde jeg i mit uddy-

bende spørgeskema spurgt om ”Hvilke konsekvenser vil du mene, at en ikke revideret årsrapport vil 

medføre med hensyn til kreditvurdering? Morten Gylling Jensen at ”Det reelt kun ledelsen selv, og 

at man svært kan fatte tidlig til balanceposter m.v. Det byder yderligere undersøgelser fra bankens 

side.” Steen Jensens svar lød på ”Det at regnskabet alene er afstemt sker for de fleste personligt 

drevne virksomheder og det giver ikke dårligere regnskaber, men svindel kan opstå.” Svaret fra den 

anonyme kreditchef lød på ”Det har nok den konsekvens, at vi ikke kan stole på om alle oplysninger 

er korrekte eller ikke. Det vil derfor være svært for os at give den korrekte rådgivning i forbindelse 

med lån. Der skal så flere faktorer til fra vores side, for at vurdere kunden.”  
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Kapitel 6 - Diskussion 

6.1 Indledning 

I det følgende vurderes svarene fra spørgeskemaet og det uddybende spørgeskema i forhold til de 

opstillede underspørgsmål i relation til problemformuleringen i afsnit 1.3. Formålet er at be- eller 

afkræfte de opstillede hypoteser under hvert underspørgsmål, hvorved det bliver muligt at identificere 

en eventuel forståelses- og forventningskløft, herunder også at undersøge muligheden for at formind-

ske denne.  

Ved en nærmere analysere af svarene fra respondenterne i henholdsvis spørgeskema og det uddy-

bende spørgeskema kan det hermed konkluderes, at der har været mange forskellige holdninger blandt 

respondenterne. Endvidere kan det konkluderes, at størstedelen har kendskab til revisors arbejde, 

hvorved de har forholdt sig kritisk til spørgsmålene. Sammenfattende er det tilfredsstillende for af-

handlingens kvalitet, at respondenterne har haft indsigt i den revisionsmæssige verden, da det har 

betydning for repræsentativiteten i bankverdenen.  

 

6.1.1 Har stilling og kendskab til revisors arbejde en afgørende betydning for, om der eksisterer en 

forståelses- og forventningskløft? 

På baggrund af analysen af demografien for respondentgruppen opstilledes en forventning om, at 

respondenterne har forståelse for regnskab og revision grundet deres profession i bankverdenen. I 

forhold til kreditcheferne var der 34 %, der vidste meget om revisors arbejde, mens 50 % ved en del 

og 16 % ikke har nærmere kendskab. På baggrund af dette ved størstedelen af respondenterne meget 

om revision, hvilket understøttes af, at 76 % af respondenterne anvender årsrapporter dagligt. Der er 

22 % af respondenterne, der ikke anvender årsregnskabet mere end ugentligt. I forhold til denne re-

spondentgruppe har de formentligt forskellig opfattelse af, hvem der er underlagt ansvaret for revisi-

onspåtegningen. Denne formodning er opstillet på baggrund af, at en manglende erfaring og beskæf-

tigelse indenfor revisionsområdet naturligvis også har betydning for forståelsen af revisionsområdet 

herunder revisionspåtegningen jf., den relevante teori.   

Vurderingen er, at der tilsyneladende er en forventningskløft i forhold til, hvad formålet med revisors 

arbejde er ved nogle af underspørgsmålene.  

Svarene fra spørgeskemaet ligger ikke alt for langt fra hinanden, men nogle steder opstår der uenighed 

mht. ansvarsfordelingen. 16 % af respondenterne, der svarede på spørgeskemaet, er dog af den over-

bevisning, at det er revisorens arbejde at sikre, at det pågældende selskabs årsregnskab er pålideligt. 

84 % af respondenterne er af den opfattelse, at det er ledelsens ansvar at aflægge et retvisende regn-
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skab. Den anonyme kreditchef svarede dog ”Revisoren skal i samarbejde med ledelsen aflægge regn-

skabet efter de gældende love og regler. Men det er mest ledelsen, der har det endelige ansvar. Le-

delsens og revisors ansvar er beskrevet i revisionspåtegningen for at undgå misforståelse. Vurderin-

gen er, at det er udtryk for en forventningskløft, at 16 % af respondenternes er af den opfattelse, at 

det er revisor, som har ansvaret for regnskabsaflæggelsen. Umiddelbart virker det heller ikke til, at 

den anonyme kreditchef er helt afklaret med ansvarsfordelingen. 84 % udgør en stor andel, men der 

er indikationer på en eksisterende forventningskløft.  Respondenternes vurdering af ledelsens og re-

visors ansvarsområder kan forklares med, at revisor ofte er tæt inde over regnskabsudarbejdelse, 

hvorved det kan være besværligt for den enkelte regnskabsbrugere at forstå forskellen, hvis den 

gruppe samtidig repræsenterer den gruppe, der ikke anvender årsrapporten ugentligt. Sammenfat-

tende tillægger regnskabsbrugeren revisor mere ansvar end, hvad der reelt er korrekt lovmæssigt.  

Revisionens formål er jf., afsnit 3.3, at revisoren skal identificere eventuelle fejl og mangler og kon-

trollere at ledelsen har aflagt regnskabet i forhold til gældende lovgivning.  

I den forbindelse er det 68 % af respondenterne med den opfattelse, at en revisor skal se fremad for 

et selskab og hermed give rådgivning på bedst mulig måde. Formålet er her at sikre, at selskabet ikke 

går konkurs. Vurderingen er, at dette er udtryk for et højt procentniveau for regnskabsbrugere i bank-

verdenen, da dette alt andet lige ligger meget langt fra revisionens egentlige formål. Samtidig anven-

der nogle af disse regnskabsbrugere påtegningen som beslutningsgrundlag, hvorved de burde være 

mere oplyste. Det vurderes at, hvis bankverdenens opfattelse er som ovenstående må det for den 

almindelige offentlighed betyde, at de alt andet lige må forventes mere af revisor.  

 

Dette udgør en konflikt i forhold til, hvad revisor er underlagt lovgivningsmæssigt. I forhold til ÅRL 

§ 8, der fastlægger, at det er virksomhedens ledelse, der skal aflægge regnskabet. Det bør bemærkes 

at hverken revisor eller virksomhedens ledelse kan spå om fremtiden. Ledelsen har naturligvis et 

ansvar for at vurdere fremtidsudsigterne på baggrund af de forrige regnskabsår, forventninger til mar-

kedet mv., hvilket understøtter at de har den egentlige beslutningskompetence. Sammenfattende bør 

regnskabsbrugeren derfor være opmærksom på, at nogle af tallene i årsregnskabet kan være af-

hængige af begivenheder, der ligger ude i fremtiden. Tallene i regnskabet kan være behæftet med en 

større eller mindre risiko. Eksempel på dette kunne være at man har nogle penge til gode hos en 

kunde, når så regnskabet er aflagt, og kunden derefter går konkurs og tilgodehavendet er gået tabt. 

Ledelsen har som bekendt også mulighed for at udtrykke sine forventninger mv. i ledelsesberetningen 

i forhold til de kommende dispositioner for næste regnskabsperiode.  
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Analysen af ovenstående besvarelser behandler den første hypotese mht. ”Det er revisors ansvar at 

aflægge et retvisende regnskab”. Behandlingen illustrerede, at størstedelen af regnskabsbrugerne i 

en væsentlig grad er bekendt med, at ledelsen har ansvaret for årsrapporten og sikre, at denne retvi-

sende. Sammenfattende er det ikke revisors ansvar i henhold til gældende lovgivning. I begge under-

søgelser understøtter, at det kun er 16 % af respondenterne der forventede at revisor er underlagt dette 

ansvaret. Hypotesen blev derfor ikke bekræftet, men da 16 % svarede, at det var revisors ansvar at 

aflægge en retvisende årsrapport for virksomheden, må det konkluderes, at hypotesen alligevel til 

dels er sand.  

 

Det andet formål med afsnittet var at identificere om manglende kendskab til revisors arbejde var et 

af parametrene, som danner grundlag for forståelses- og forventningskløften.  

 

I henhold til behandlingen er forskel på, om regnskabsbrugeren anvender revisors arbejde til dagligt 

eller ej. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at dem, der anvender revisors arbejde 

dagligt eller ugentligt, har mere kendskab til begreberne. Dette bekræfter derfor, at viden udgør et 

væsentligt parameter i forhold til, om forståelses- og forventningskløften opstår.  

 

6.1.2. Hvilke forhold i en virksomheds regnskab, gør at det bliver vanskeligt for regnskabsbrugeren 

at forstå den?  

Forståelsen af regnskabet er væsentligt, da erhvervsrådgivere og kreditchefer defineret som regn-

skabsbrugere med fordel kan anvende årsrapporter i deres kreditvurdering. Det er ikke alle erhvervs-

rådgivere, der anvender revisionspåtegning, selvom den har til formål at give et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af virksomhedens aktiviteter 

for regnskabsåret. 

 

Vurderingen er, at regnskabsbrugerne har en god forståelse for formålet med revisionspåtegningen, 

men den anvendes ikke i kreditvurderingen. Dette giver anledning til undring, da en revisor i en på-

tegning altid vil påpege: 1 - at det er ledelsen, der har aflagt regnskabet, 2 - redegørelse for hvad der 

er revisors ansvar, og hvad revisionen omfatter, 3 - redegørelse for eventuelle forbehold for oplys-

ningerne i regnskabet, 4 – konklusion på om regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med 

loven og give eventuelle supplerende oplysninger om informationerne i regnskabet. Efter revisors 

gennemarbejdelse af regnskabet mht. de pågældende revisionshandlinger, som udmøntes i en revisi-

onspåtegning, undrer det mig, at kreditgiverne ikke anvender revisionspåtegningen. 
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Der opstår en mindre forventningskløft, da der er 22 %, der anvender årsrapport ugentligt, og 3 %, 

der anvender den månedligt. Det kan være, at det ikke er alle regnskabsburgere, der har forståelse for 

formålet med revisionspåtegningen. De kender formentligt til påtegningen, men det er ikke naturligt 

for dem at anvende den. Sammenfattende har dem, der anvender årsrapport jævnligt, formentligt 

større forståelse for, hvad påtegningen betyder.  

Ovenstående kan bekræftes ved at respondenterne blev bedt om at tage stilling til spørgsmål 15, vedr. 

om de på baggrund af en blank påtegning ville give en virksomhed kredit/lån eller mere tjekke års-

rapporten igennem. Hele 53 % svarede, at de mere ville tjekke årsrapporten igennem for at finde ud 

af om virksomheden er egnet til at optage lån og 39 % svarede nej, da en blank påtegning kun har et 

øjebliksbillede af virksomheden. Det undres at ovenstående svar er modtaget. Ud af de 8 %, der 

svarede ”andet” på spørgsmålet er de af den opfattelse, at de aldrig giver kredit ud fra revisors påteg-

ning. Den ene skrev, at de laver deres egen konklusion af virksomhedens forelagte regnskab, hvor-

imod en anden sagde, at de ved nye kunder anmoder om revisionsprotokollatet108. Sammenfattende 

tyder det på, at der er en stor del af respondenterne, der ikke tillægger revisionspåtegningen særlig 

stor værdi. Formodningen er, at der har været sager, hvor revisor har afgivet en blank påtegning på 

et årsregnskab med væsentligt fejlinformation, hvorved virksomheden gik konkurs. Det har f.eks. 

været sager om banker, som gik konkurs, selvom de havde fået en blank påtegning. Jf. en artikel viste 

det sig at 8 ud af 10 banker fik godkendt regnskabet uden nogen forbehold.   

 

Vurderingen er, at regnskabsbrugerne dermed ikke har tilstrækkelig tillid til revisors arbejde.  

Regnskabsbrugeren risikerer således, at overse den værdifulde information fra revisor om for eksem-

pel et forbehold for dele af regnskabet eller regnskabet som helhed og vil således læse regnskabet på 

et forkert grundlag. Sammenfattende er der risiko for, at regnskabsbrugeren ikke forstår årsrapporten 

i henhold til dens formål. Den største risiko er naturligvis, at regnskabsbrugerne slet ikke forholder 

sig til revisionspåtegningen, hvorved formålet med udarbejdelse af denne bliver udvandet.   

 

Respondenternes svar stemmer ikke helt med den uddybende svar fra Morten Gylling Jensen, som 

siger ”Vi har altid fokus på supplerende oplysninger, herunder et forbehold. Det er et faresignal” og 

svaret fra Steen Jensen ”Vi har fokus på andet end regnskabet. Bløde oplysninger om ledelse og 

produkter er lige så vigtig” Svaret fra den anonyme kreditchef lød på ”Vi kigger på selve konklusio-

nen af regnskabet”.  

                                                        
108 Revisorloven § 20-21 
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Ovenstående er udtryk fra kreditcheferne om, hvorfor kommunikation med kunden er vigtig for at 

opretholde et godt samarbejde med banken. Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen giver der-

med udtryk for, at kreditvurderingen af en kunde bygger på en helhedsvurdering af kunden, hvorimod 

kreditcheferne vil se på supplerende oplysninger, forbehold, konklusion og andre bløde oplysninger.  

Der vurderes, at kreditcheferne anvender revisors påtegning, mens spørgeskemaundersøgelsens re-

spondenter ikke rigtigt bruger den.  Dette er meget interessant, især Mortens svar er fyldestgørende, 

da det viser en indgående forståelse for årsregnskabet og hvad man kan bruge supplerende oplysnin-

ger og forbehold til – nemlig den dybere forståelse af virksomhedens finansielle status. Konklusionen 

er, at han er en god regnskabslæser. I den samfundspolitiske optik er det vigtigt med nogle gode 

regnskabslæsere, fordi forventningerne alt andet lige må være mere i overensstemmelse med adskil-

lelsen mellem revisor og ledelsesansvar etc.  

 

Spørgsmålet om hvad en forventningskløft mellem bank og revisor består af svarede Morten Gylling 

Jensen han at ” "Specielt ved udenlandske aktiver – har tidligere haft nogle negative oplevelser, hvor 

kravene til dokumentation var nærmest intet på varelager og debitorer, men det havde en kæmpe 

betydning for virksomheden, og banken tog derfor en forkert beslutning.” Den anonyme kreditchef 

udtalte, at ”Der er en forventningskløft, fordi der er mange gange, hvor en revisor ikke udtrykker sig 

100 %, hvilket så giver en forhindring i at forstå hvad det er de skriver. Samtidig er deres sprog lidt 

for højt. Steen Jensen svarede ”At aktiver og passiver ikke i nødvendigt omfang er kontrolleret, samt 

indsigt i likviditet” 

Det konkluderes, at der er uoverensstemmelse mellem revisor og regnskabsbrugerne, hvilket under-

støttes af Bent Warming Rasmussens teori om, at forventningskløften formindskes igennem et godt 

erfaringsgrundlag. Uoverensstemmelsen opstår da, regnskabsbrugerne gerne vil have nogle speci-

fikke oplysninger vedrørende en virksomhed i stedet for et helhedsbillede. Steen Jensens udtalelse, 

om at aktiver og passiver ikke er kontrolleret, må fortolkes som de tilfælde, hvor revisoren ikke har 

udført sit arbejde korrekt.  

 

Gennem ovenstående analyse af kendskab til revisors påtegning er der fremkommet indikationer på, 

at der er grundlag for både forventnings- og forståelseskløft med hensyn til forventningerne til revi-

sionspåtegningerne.  

 

Det er i analysen undersøgt, i hvor stor omfang regnskabsbrugerne anvender årsrapporter i deres 

dagligdag. Hele 76 % af respondenterne anvender disse dagligt, hvorimod 22 % anvender dem ugent-

ligt og 3 % anvender den månedligt. Dette indikerer, at regnskabsbrugernes begrænsede anvendelse, 
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danner risiko for en forståelses- og forventningskløft. Begrundelsen er, at regnskabsbrugeren ikke har 

tilstrækkelig erfaring, indsigt og indblik sammenlignet med de regnskabsbrugere, der anvender års-

rapporter dagligt.  

Regnskabsbrugerne blev bedt om at forholde sig til, hvad de forstod ved revisors blanke påtegning. 

92 % af respondenterne svarede, at en blank påtegning betyder, at en revisor under revisionen af 

årsrapporten ikke har fundet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Svaret var her 

foruddefineret, hvorved det må antages, at en del af regnskabsbrugerne kan have udelukket, at dette 

er det korrekte svar i forhold til øvrige svar. Dette understøttes også af, at de uddybende svar er mere 

tvetydige.  

 

Som sammenfatningen på den ovenstående analyse, kan det konkluderes, at afhængigt af hvilken 

gruppe regnskabsbrugere, der vurderes, så er der forskellige indikationer på, hvad de finder er vigtigt, 

vurderingen af de enkelte komponenter i årsrapporten og vigtigheden heraf. Det vurderes, at der er 

indikationer på både en forventnings- og forståelseskløft, og den anførte hypotese kan bekræftes, da 

regnskabsbrugeren ikke altid tillægger påtegningen den rette opmærksomhed. Dette skal sammen-

kobles med den manglende forståelse for revisionspåtegningen i den gruppe, der ikke anvender den 

tit.  

 

6.1.3. Hvordan vil en tilføjelse af revisors kommentar til revisionspåtegningen reducere forståelses- 

og forventningskløften? 

Respondenternes svar på om en kommentar på en blank påtegning ville reducere en forståelses- og 

forventningskløft har været meget svingende. Størstedelen af dem udtalte, at det måske ville reducere 

en kløft, hvorimod 22 % mente, at det ikke vil gøre nogen forskel. 16 % sagde ja, det ville formindske 

en kløft. Disse blev bedt om at tage stilling til, hvorfor det ville formindske en kløft. Svarene hertil 

var, at der kan være forhold, som giver mening at påpege, da der er for mange standard påtegninger 

herunder f.eks. en kommentar om revisors rådgivning og om den måde virksomheden skal drives på. 

Svarene var udtryk for, at jo mere info jo bedre.  

For ar vurdere hvorvidt en kommentar på en blank påtegning effektivt reducerer forventningskløften, 

er følgende nøgleelementer i revisionsprocessen interessante: risikovurderingshandlinger, revisions-

handlinger, væsentlighedsniveau samt betydelig risici er absolutte essentielle dele af revisionsproces-

sen, hvis man ønsker at opnå forståelse for revisors arbejde. Det vurderes, at et tiltag for at formindske 

forventningskløften kunne være, at disse elementer burde indgå i revisionspåtegningen med det for-

mål at give regnskabsbrugeren en bedre forståelse.  
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IAASB har udsendt nye ajourførte standarder vedrørende revisors rapportering. Formålet med de nye 

standarder er at forbedre revisors kommunikation med investorer såvel som andre brugere af virk-

somhedernes regnskaber. Herunder er det formålet at skabe større transparens om revisors arbejde.109 

IASB har derimod valgt ikke at inddrage disse elementer i revisors kommentarer, på trods af at for-

målet ved ISA 700’s revision var at reducere forventningskløften. Derimod har IAASB valgt, at re-

visors kommentarer skal være et udtryk for forhold som revisor vurderer vigtigst for regnskabsbru-

gerne. Det vil indebære, at revisoren får en konsulentrolle, som skal henvise regnskabsbrugeren til 

forhold i årsrapporten, der bør indgå i regnskabsbrugers økonomiske beslutninger.  

Svarene fra den uddybende analyse er ikke meningsfyldt, da vurderingen er, at de ikke svarer på 

spørgsmålet. I spørgsmål 7110 i den uddybende undersøgelse svarer Steen Jensen at ”Det at der ikke 

næsten altid er rene påtegninger giver et mere sandfærdigt billede. Der skjules for meget i revisions-

protokollatet.” Samtidig har Morten Gylling Jensen svaret ”Det signalere at der er noget, som læser 

skal være opmærksom på.” Den anonyme besvarelse har dog svaret på spørgsmålet ”Jeg mener det 

ville kunne reducere en kløft væsentligt, da der så ikke vil være så meget man ikke kunne forstå. 

Samtidig vil det hjælpe os til at kunne kreditvurdere vores kunder præcist” I ovenstående giver 2 ud 

af 3 udtryk for, at regnskabsbrugerne har svært ved at forstå, hvad revisor anfører. Denne påstand kan 

ikke udelukkende baseres på et spørgsmål, som de ikke har kunnet forstå. Vurderingen er, at når 

simpelt spørgsmål er svært for dem at forstå, så er der risiko for, at de ikke kan forstå revisors sprog-

brug.  

 

6.1.4. Er tidspunktet for en virksomheds konkurs et afgørende parameter for hvornår regnskabsbru-

geren mener at en revisor har begået fejl? 

Når en virksomhed pludselig går konkurs, konstaterer fejl i årsrapporten eller besvigelser efter aflæg-

gelsen af årsrapporten, opstår der en tvivl hos regnskabsbrugerne, om en revisor har gjort sit arbejde 

godt nok.111 Det kan derimod ikke helt udelukkes, at revisorer ikke kan fejle i deres revision112 og når 

man så hører at nogle af de konkurser, der sker i en virksomhed er pga. en revisor, har det negativ 

betydning for revisoren.  

Jf. Bent Waming Rasmussens undersøgelse i hans PhD. afhandling havde flertallet i alle tre bruger-

grupper den opfattelse, at revisoren uden tvivl har fejlet, hvis en virksomhed gik konkurs mindre end 

                                                        
109 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/ISAer%20afven-
ter%20ikraftraedelse/ISA%20700%20med%20flere%20_%20januar%202015_aaben  
110 Hvordan kan en tilføjelse af en kommentar til revisionspåtegning om en virksomheds økonomiske situation reducere for-
ventningskløften? 
111 http://www.ri.dk/media/RI-nov08.pdf  
112 http://finans.dk/live/opinion/debatindlaeg/ECE7422135/%C2%BBVi-anerkender-ikke-at-branchen-generelt-har-fej-
let.%C2%AB/?ctxref=ext  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/ISAer%20afventer%20ikraftraedelse/ISA%20700%20med%20flere%20_%20januar%202015_aaben
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/ISAer%20afventer%20ikraftraedelse/ISA%20700%20med%20flere%20_%20januar%202015_aaben
http://www.ri.dk/media/RI-nov08.pdf
http://finans.dk/live/opinion/debatindlaeg/ECE7422135/%C2%BBVi-anerkender-ikke-at-branchen-generelt-har-fejlet.%C2%AB/?ctxref=ext
http://finans.dk/live/opinion/debatindlaeg/ECE7422135/%C2%BBVi-anerkender-ikke-at-branchen-generelt-har-fejlet.%C2%AB/?ctxref=ext
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6 måneder efter, at der er blevet afgivet en revisionspåtegning uden forbehold. 113 Dette kan sammen-

lignes med svarene fra spørgeskema undersøgelsen, da 66 % af respondenterne er af den opfattelse, 

at en revisor skal se fremad for et selskab og hermed give rådgivning på bedst mulig måde, så selska-

bet ikke går konkurs.  

I spørgsmål 14114 har Steen Jensen svaret ”Vi ser desværre at nogle gange at revisor er for langt fra 

drift og likviditet. Overordnet set er det ledelsens ansvar.” Morten Gylling Jensen svarede ”Revisor 

er ikke skyld i konkursen. Det har jeg svært ved at forstå, men revisor kan være skyld i at banker eller 

leverandører har ydet yderligere kredit og stolet på revisors påtegning af regnskaber eller lignende, 

og hvor det arbejde har været mangelfuldt. ” 

Svaret fra den anonyme besvarelse var ”Det er nok fordi det er dem, der har skrevet under på regn-

skabet. Hvis alt i årsrapporten var retvisende, ville virksomheden jo ikke gå konkurs.” I forlængelse 

af ovenstående besvarelse kan spørgsmål 15115 sammenlignes, hvor den anonyme kreditchef svarer 

”Hvis det sket efter aflæggelse af regnskab” Morten Gylling Jensens svar lød på ”Se ovennævnte 

(svar spg. 14). Det er typisk når virksomhedens resultater ikke er som forventet.” Steen Jensens svar 

på spørgsmålet var ”Vi ser at virksomheden kort tid efter at der er aflagt årsregnskab går konkurs. 

Her har revisors sovet i timen”.   

Ovenstående svar fra kreditcheferne kan sammenfattes med svarene fra spørgeskema undersøgelsen, 

da de ligger meget op af hinanden. Det konkluderes, at respondenterne et eller andet sted har det i 

bagtankerne, at det er en revisor, der kan ifalde ansvar, hvis en virksomhed går konkurs efter regn-

skabsaflæggelsen.  

En revisor kan ikke stå inde for, at en virksomhed ikke går konkurs. For at vurdere virksomhedens 

going concern, skal den tidshorisont, der anvendes til vurdering være den samme som den tidshori-

sont, som anvendes i forbindelse med ledelsens vurdering af going concern. Tidshorisonten skal også 

være på mindst 12 måneder fra balancedagen.116 Det er dog en revisor, der skal forespørge virksom-

hedens ledelse, om den har kendskab til eventuelle begivenheder eller forhold, der ligger efter ledel-

sens vurderingsperiode, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften 

ud over den periode, som ledelsens vurdering dækker.  

                                                        
113 Bent Warming-Rasmussen ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede 

revisor”,. 
114 Når man hører, at en virksomhed er gået konkurs og det er en revisor, der får skylden for det. Hvad er din holdning hertil? Hvor-

dan vil du mene at en revisor er skyld i konkursen?  
115 Hvilket tidspunktet for en virksomheds konkurs vil du mene er et afgørende parameter for at en revisor har begået en fejl?  
116http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Going%20concern%20konkurs-

ramte%20selskaber%20og%20revisors%20ansvar%20artikel%202.ashx  

http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Going%20concern%20konkursramte%20selskaber%20og%20revisors%20ansvar%20artikel%202.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Going%20concern%20konkursramte%20selskaber%20og%20revisors%20ansvar%20artikel%202.ashx


 
 

81 

I spørgsmål 16117 i spørgeskema undersøgelsen, hvor de blev stillet over for et scenarie, hvor de skulle 

svare, om revisoren havde fejlet i sin revision, siden selskabet gik konkurs efter 6 måneder efter 

regnskabets aflæggelsen. Hertil var der stadig 8 %, der svarede, at en revisor burde have forudset 

denne konkurs. Endvidere var der 29 %, der svarede, at hvis virksomheden ikke kunne fortsætte, så 

burde revisoren have givet klar besked til virksomheden, så eventuelle kreditorer/leverandører ikke 

skulle lide et tab.  

Empirien herunder besvarelserne viser, at på trods af revisor har givet en blank påtegning, så er regn-

skabsbrugerne af den opfattelse, at revisor kan ifalde ansvar ved virksomhedens konkurs. Samlet set 

er regnskabsbrugerne af den opfattelse, at revisor har et ansvar for virksomheden ikke går konkurs, 

hvorfor det vurderes, at der er en forståelses- og forventningskløft tilstede.  

 

 

  

                                                        
117 En revisor har givet en påtegning uden særlige bemærkninger eller forbehold for en virksomhed og denne går efter 6 måneder 

efter regnskabsafslutningen konkurs. Når der er så kort en afstand mellem seneste regnskab og konkursen, mener du så at det er revi-

soren, der uden tvivl har fejlet i sin revision? (flere svar muligheder – Se bilag 2) 
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Kapitel 7 – Konklusion 

Formålet med afhandlingen er, på baggrund af teorien og den indsamlede empiri, at undersøge hvor-

vidt der er en forståelses- og forventningskløft mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisors 

arbejde, og hvordan man kan få reduceret kløften mellem disse.  

 

Årsregnskaber aflægges for at give et retvisende billede af en virksomhed, og denne skal udarbejdes 

i overensstemmelse med ordentlighed og forsigtig forretningsbrug og under hensyntagen til tilstede-

værende værdier og forretningsforpligtelser. Formålet med revisionen er at identificere eventuelle 

fejl eller mangler i den ledelses aflagte årsrapport.  

Et af de væsentligste krav til årsrapporten er ÅRL §11 i forhold til, at årsrapporten skal give et retvi-

sende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Sammenfattende 

er det ikke revisors ansvar at udarbejde årsrapporten. Revisors fornemste opgave er at kontrollere, at 

ledelsens ansvar herunder at denne har rapporteret korrekt til regnskabsbrugeren og aflægge regnskab 

i overensstemmelse med ÅRL § 1.118 Det er væsentligt, at en regnskabsbruger har samme forståelse 

for revisors rolle og ansvar, da det ellers let kan føre til forventningskløft mellem revisor og regn-

skabsbrugeren.  

 

Brenda Porters teori om forventningskløften blev gennemgået og dannede dermed baggrunden for 

spørgeskemaets opbygning. Generelt kan forventningskløften ifølge denne teori udvikles som følge 

af revisorernes mangelfulde arbejde, regnskabsbrugernes urimelige forventninger til revisors arbejde 

eller ved mangelfuld lovgivning af revisors pligter på det pågældende område.   

Som supplement til Brenda Porters teori blev Bent Warming Rasmussens teori anvendt til udarbej-

delsen af spørgeskema. Teorien forholder sig til, hvorledes regnskabsbrugerne ajourfører forventnin-

ger til revisor over tid. Regnskabsbrugernes erfaringsgrundlag, opfattelse af revisors normsæt samt 

aktuelle oplevelser er ifølge teorien afgørende for den pågældende regnskabsbrugers forventninger 

til revisor, hvorfor disse faktorer blev forsøgt indarbejdet i spørgeskema undersøgelsen.  

 

Analysen viste, at der er en afgrænsning af ansvarsfordeling mellem en revisor og ledelsen i forbin-

delse med aflæggelsen af virksomhedens årsrapport. Det er i Årsregnskabsloven § 8 anført, at det er 

ledelsens ansvar at udarbejde årsregnskabet, efter gældende bestemmelser.  

 

                                                        
118 ÅRL § 8, hvor det er bestemt at det er virksomhedens ledelse, der skal aflægge regnskab.  
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Når en virksomheds ledelse har aflagt årsrapport har de jf. Årsregnskabsloven § 135 pligt, til at få 

denne revideret af en revisor. Revisor er underlagt revisorlovens bestemmelser herunder at, at revisor 

er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udføre revisionen i overensstemmelse med god revisor-

skik. Sammenfattende skal revisor tilføre årsrapporten troværdighed med det formål, at regnskabs-

brugerne kan stole på det.  

 

Den indsamlede empiri viste, at størstedelen af respondenterne har en forventning om, at det er ledel-

sens ansvar at udarbejde et retvisende årsregnskab. Hele 84 % var af denne opfattelse, hvorfor ho-

vedparten af regnskabsbrugerne har en tilstrækkelig viden omkring dette.  

Analysen beviser eksistensen af forståelses- og forventningskløften og at omfanget i høj grad afhæn-

ger af regnskabsbrugernes kendskab til årsrapporter samt erfaring og viden fra revisionsbranchen. 

 

I henhold til analysen vurderes det, at kendskab til revisors arbejde har en betydning for, om der 

eksisterer en forståelses- og forventningskløft. Sammenfattende har viden og erfaring om revisors 

arbejde afgørende betydning for omfanget af forståelses- og forventningskløften.  

 

Den empiriske analyse viste, at hovedparten af regnskabsbrugerne har kendskab til ansvarsfordelin-

gen ved aflæggelse af virksomhedens årsrapport. Der er 16 %, som bekræfter, at den første hypotese 

stadig er aktuel, idet de svarede, at det er revisors ansvar. Det konkluderes derfor at en del af regn-

skabsbrugerne forventer, at revisor har ansvaret for at aflægge årsrapport.  

 

92 % svarede, at definition på en påtegning er, når en revisor ikke har haft nogle forbehold eller 

supplerende oplysninger til regnskabet, hvilket er udtryk for høj sikkerhed. Dette vurderes tilfreds-

stillende, men samtidig svarede størstedelen, at revisionspåtegningen ikke anvendes ved kreditvurde-

ring. Kreditvurderingen sker på baggrund af årsrapporten som en helhed, og regnskabsbrugernes egen 

konklusion af årsrapporten. Dette er interessant i forhold til, at det er modstridende med revisionspå-

tegningens formål etc.  Hypotesen bekræftes, da regnskabsbrugerne forstår definitionen på en blank 

påtegning, men den tillægges ikke værdi, idet den ikke anvendes i kreditvurdering.  

 

Det er ikke forventeligt, at der skal ske en fuldstændig reducering af forventningskløften mellem 

regnskabsbruger og revisor. Det vil dog være muligt at reducere denne til et mere acceptabelt niveau 

for begge parter. En identifikation af henholdsvis forventnings- og forståelseskløften kan hjælpe re-

visorprofessionen i forhold til udvikling af metoder og værktøjer, der skal reducere den samlede for-

ventningskløft. Forventnings- og forståelseskløften kan opdeles i: 
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 Forventningskløften  

 For at opnå en reduktion i denne del er det nødvendigt at tilpasse den lovkrævet revi-

sionsydelse til regnskabsbrugernes forventningsniveau. Dette kan ske ved, at revisors 

arbejde bliver gjort mere gennemsigtigt for regnskabsbrugeren. Revisionsydelsen skal 

naturligvis stadig leve op til god revisorskik.  

 Forståelseskløften 

 For denne del vil det være nødvendigt igennem uddannelse og generel information til 

regnskabsbrugerne at oplyse omkring revisors rolle ved udarbejdelse af going concern 

vurderingen, samt vurderingens effekt på revisionspåtegningen.  

 

Vurderingen er, at god kommunikation er medvirkende til at reducere på både forståelses- og for-

ventningskløften. Revisor kan f.eks. få nogle værktøjer til at kunne opnå en bedre kommunikation 

med regnskabsbrugerne vedrørende væsentlige områder, såsom going concern. For at kommunikati-

onen kan blive bedre, skal revisionspåtegningen gøres mere individuel og tilpasses regnskabsbruger-

nes forståelsesniveau samt behov. Det kan herudover forventes, at hvis revisionspåtegningen bliver 

mere informativ og er tilpasset den enkelte kunde, er der større sandsynlighed for, at regnskabsbru-

geren vil vælge at anvende disse i deres kreditvurdering.  

 

Såfremt en revisor ønsker at minimere forventningskløften, kan dette gøres ved at ændre utilstrække-

ligt præsentation og udføre yderligere handlinger. Forventningskløften vedrørende utilstrækkelig re-

gulering kan kun minimeres ved, at lovgivningen bliver tilrettelagt, således at standarderne stemmer 

overens med regnskabsbrugernes behov. Sammenlagt kan den samlede forventningskløft generelt 

minimeres ved, at der er en god dialog mellem den udførende revisor og regnskabsbrugeren. Dette 

vil som tidligere skrevet kræve, at påtegningen bliver tilrettelagt den enkelte virksomhed så, det kan 

hjælpe dem, der skal kreditvurdere. Dette vil være tidskrævende i forhold til implementering og gen-

etablering af tillid, og formodningen er, at afhandlingens regnskabsbrugere ikke har så meget tillid til 

revisionspåtegningen som ønsket. Dette skyldes bl.a. de sager, der har været fremme i medierne, hvor 

en virksomhed med blank påtegning er gået konkurs.  

Ulemperne ved en mere tilpasset revisionspåtegning er, at det kan være tidskrævende i forhold til 

udarbejdelse af individuelle påtegninger fremfor at anvende en standard.  

Jf. den nye ISA 700 – er det lige nu kun for PIE-kunder, at kravene til erklæringen er blevet ændret. 

Formålet med disse er at forbedre revisors kommunikation og skabe større transparens om revisors 

arbejde.  
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På baggrund af teorien og de empiriske data kan det konkluderes, at forståelses- og forventningskløf-

ten fortsat er til stede, ved kommunikation mellem revisor og regnskabsbruger. Analysen beviser 

eksistensen af forståelses- og forventningskløften og at omfanget i høj grad afhænger af regnskabs-

brugernes kendskab til årsrapporter samt erfaring og viden af revisors arbejde.  
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Kapitel 8 – Perspektivering 

Gennem udarbejdelsen af denne opgave er det min overbevisning, at der i forbindelse med forståel-

ses- og forventningskløften stadig er flere interessante problemstillinger som bør undersøges og løst. 

Jeg har i denne afhandling haft fokus på, om der eksisterer en forståelses- og forventningskløft mel-

lem kreditgivere og revisorer, og hvordan det er muligt at kunne reducere denne.  

 

På baggrund af den foretaget analyse vurderes det, at forståelses- og forventningskløften stadig er 

aktuel. Det interessante er, hvordan kløften kan mindskes. En forståelse- og forventningskløft kan 

sagtens formindskes, men jeg tror ikke på, at denne kan elimineres helt. I konklusionen blev det 

konkluderet, at viden var med til hvorfor, der opstår en forståelses- og forventningskløft. Derfor 

vurderes det, at svaret på en formindskelse af kløften må ske gennem oplysning til regnskabsbru-

gerne. Det kan dog siges, at man gennem den store diversifikation af regnskabsbrugere, samt deres 

interesse og baggrund sige, at der er en stor forskel på, hvilket behov for information, de forskellige 

har.  

 

For at foretage den nødvendige vidensdeling med regnskabsbrugerne bør revisorbranchen gøre brug 

af de erfaringer, de har fået i løbet af finanskrisen. Derigennem vil revisorbranchen kunne skabe 

den nødvendige forståelse hos regnskabsbruger af, hvad en revisionspåtegning betydning og hvad 

de kan bruge denne til. For at imødegå regnskabsbrugernes behov for yderligere viden på dette om-

råde, kan revisionsbranchen udarbejde let overskuelige vejledninger og pjecer for de væsentligste 

revisionsområder, så regnskabsbrugerne der igennem vil kunne få den nødvendige information.  
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89 

B 

Bilag 1 
 
Bilag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 Væsentlige poster 
 

 - Poster, der ofte er væsentlige, men uden risici 

  - Værdipapirer 

  - Bankindeståender og bankgæld samt prioritetsgæld 

  - Leverandørgæld (nok sjældent helt uden risici ved alle revisi-
onsmål) 

   

 - Poster, der ofte er væsentlige og med risici (eventuelt betydelige ri-
sici) 

  - Materielle og immaterielle anlægsaktiver 

  - Debitorer 

  - Varebeholdninger 

 - Post, der oftest er væsentlig og med betydelige risici 

  - Nettoomsætning 

   

Egenkapital – er residual! 

  
Dog revisionshandlinger om specifikationen af egenkapitalen (selskabska-

pital, reserver og overførsel) 
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Bilag 2 
 

En analyse af bankernes forventninger til revisor 

1. Hvad er dit køn?  

Mand 

Kvinde 

 

2. Hvad er din stilling på arbejdet? (general) 
 

3. Med hensyn til, hvad en revisors arbejde går ud på føler jeg: (General) 

At jeg ved meget 

Ved en hel del 

Kender til noget af det arbejde de udfører 

Kender kun lidt af det 

Har ikke noget kendskab til deres arbejde 

4. Hvad forventer du at en statsautoriseret revisors arbejde sikrer? 
(vælg venligst flere svar) (Forventning) 

Det er revisorens arbejde at sikre at det pågældende selskabs årsregnskab 

er pålideligt 

Revisoren skal sikre at selskabets ledende medarbejder ikke har be-
gået besvigelser 

Revisoren skal sikre at ledelsen i selskabet har overholdt lovgivnin-
gen vedførende regnskabsaflæggelse 

Revisoren skal underskrive på at selskabet er finansielt sund 

At revisoren skal skrive på et forståeligt sprog, så regnskabsbrugerne 

kan forstå det 

At en revisor skal se fremad for et selskab og hermed give rådgivning på 
bedst mulig måde, så selskabet ikke går konkurs 

En revisor skal ikke "bare" revidere et årsregnskab for et selskab, men de 
skal også vejlede selskabet i den måde de skal drive deres virksomhed på. 

Revisoren skal være tilgængelig, hvis banker eller andre har behov for at 

få hjælp til at gennemgå en virksomheds regnskab. 

Andet (skriv venligst) 

5. I hvilket omfang anvender du årsrapporter i din dagligdag? (general) 

Dagligt 

Ugentligt 

Månedligt 

Bruger dem næsten ikke 

Aldrig 
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6. Hvor enig er du i dette udsagn "Du forventer at den statsautori-
serede revisor aktivt varetager aktionærernes interesser, eksem-
pelvis ved at tilse om ledelsens handlinger forekommer at være i 
aktionærernes interesse (Forventning) 

Helt uenig 

Delvis 

uenig 

Lidt 

uenig 

Enig 

Delvis 

enig Helt 

enig 

7. Hvor enig er du i dette "Det må forventes at den 
statsautoriserede revisor har retten til at fastlægge den 
regnskabsmæssige behandling af selskabets økonomi-
ske transaktioner" (Forventning) 

Helt uenig 

Delvis 

uenig 

Lidt 

uenig 

Enig 

Delvis 

enig Helt 

enig 

8. Forventer du at den statsautoriserede revisors medlemskab 
af Foreningen af statsautoriseret Revisorer er bevis for deres 
kompetence? (Forventning) 

Ja  

Nej  

                      Måske 

                         Ved ikke 

9. Hvilke informationer forventer du, at en årsrapport indehol-
der? (Vælg flere svarmuligheder) (Forventning) 
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Relevante oplysninger, der skal til for at danne sig et billede af virksomheden 

Oplysninger, der er relevante for vurdering af et selskabs økonomiske situa-

tion De informationer som årsregnskabsloven foreskriver 

Virksomhedens going concern 

Om en virksomhed har underskud eller over-

skud Revisionspåtegning/ledelsespåtegning 

Resultatopgørelsen og balancer, samt noter og en underskrift fra revisoren 

Andet (skriv venligst) ________   

10. Mener du at revisorerne er fagligt opdaterede? (General) 

Ja 

Nej (skriv venligst, hvorfor) 

 
       Måske 

11. Synes du at fagsproget udfordrer forståelsen i revisors ud-
førte arbejde? (Forståelses) 

Nej, jeg kan godt forstå det arbejde de laver 

Ja, der er en del jeg ikke forsår (Skriv venligst, hvorfor) 

Noget af det arbejde de udarbejder er vanskeligt at for-

stå Alt det arbejde de udfører er vanskelligt at forstå for 

os 

Andet (Skriv venligst) _________   

 

 

 

 

 

12. Hvilke af nedenstående mener du er korrekt? (Forståelse) 

Det er revisorens ansvar at aflægge et retvisende årsregnskab 

Det er virksomhedens ledelses ansvar at aflægge et retvisende årsregn-

skab Ingen af ovenstående 

13. Hvad forstår du ved når en revisor giver en blank påteg-
ning? (Vælg venligst flere svarmuligheder) (Forståelse) 

At der er grønt lys til investorer og andre om at det er en sund virksomhed 

At en revisor under revisionen af årsrapporten ikke har fundet anledning 
til forbehold eller supplerende oplysninger i årsrapporten 

At årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med gældende love 

og standarder 

At der i årsrapporten er fundet fejl, men at disse ikke er væsentlige 
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At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passi-

ver En blank påtegning er ikke lig med en købsanbefaling 

En blank påtegning er "kun" et øjebliksbillede, og der kan sagtens 

komme pludselige begivenheder, der gør at forholdene i en virksomhed 

ændres markant 

Andet (skriv venligst) 

14. Vil du mene at det ville formindske en forventningskløft (Dvs. 
når der er en kløft mellem, hvad den ene forventer af den an-
den), hvis revisoren tilføjede en kommentar til revisionspåtegnin-
gen - så denne ikke "bare" var blank? (forventning) 

Ja (Skriv venligst, hvorfor) 

Nej 

Måske 

Ved 

ikke 

15. Ville du på baggrund af en blank påtegning give en virksom-
hed kredit/lån, eller ville du mere tjekke årsrapporten igennem for 
at se om det er en sund virksomhed? (Forståelse) 

Jeg ville tjekke årsrapporten igennem for at finde ud af om denne virksomhed 

er egnet til at optage et lån/kredit, så jeg er sikker på at vi kan få vores penge 

retur 

 
 

Jeg ville tjekke revisors påtegning, da jeg mener at det er denne, der giver et 
udtryk for virksomhedens situation 

Hvis revisionspåtegningen er blank og uden nogle kommentarer til 

årsrapporten/virksomheden ville jeg uden tvivl give virksomheden lån/kredit 

Nej, da en blank påtegning kun er et øjebliksbillede af virksomhede, som ikke 
strækker ud til fremtiden. Dvs. den viser ikke, hvordan det kommer til at se 
ud for virksomheden i en længere periode 

Andet (angiv venligst) 

 

 

 

 

 

 

16. En revsisor har givet en påtegning uden særlige bemærknin-
ger eller forbehold for en virksomhed og denne går efter 6 måne-
der efter regnskabsafslutningen konkurs. Når der er så kort en af-
stand mellem seneste regnkskab og konkursen, mener du så at 

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentPri... 01-
12-2015 

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentPri..
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det er revisoren, der uden tvivl har fejlet i sin revision? (vælg dem 
du mener) (Forståelse) 

Ja, revisoren burde have forudset denne konkurs 

Hvis virksomheden ikke kunne fortsætte, så burde revisoren have givet klar 
besked til virksomheden, så eventuelle kreditorer/leverandører ikke skulle få 

tab 

Nej, jeg mener ikke at en revisor er skyld i at en virksomhed går konkurs 

Det er ledelsens eget ansvar at aflægge årsrapporten korrekts og dermed at 

give korrekte oplysninger og virksomhedens fremgang 

En revisor er ikke garant for, at et selskab er sundt, men derimod at tallene er 
i orden og regnskabsaflæggelsen følger de gældende regler 

Andet (angiv venligst) 

17. Ville det fra jeres side svække tilliden til årsrapporten, 
hvis denne ikke er underlagt revisionspligt? (general) 

J a  

Nej 

Måske 

Ved 

ikke 

18. Mener du at det ville formindske en forventningskløft, hvis 
revisoren brugte kommentarer specificeret for netop den en-
kelte virksomhed, selvfølgelig skrevet på et forståeligt sprog? 
(Forventning) 

Ja, det ville hjælpe os en del 

Nej, det vil ikke have den store betydning 

Måske 

Ved 

ikke 

19. Hvis i fra medierne havde hørt, at en regnskabschef fra en 
større virksomhed med omkring 200 ansatte var blevet afsløret for 
i over tre år at have begået underslæb ved at udbetale lønninger til 
to tidligere kvindelige ansatte pga. medlidenhed, hvad ville du 
tænke? (forståelse) 

Opdagelse af underslæb, bedrageri osv er centrale opgaver for 

den statsautoriserede revisor 

Den statsautoriserede revisor bør pålægges erstatning for selskabets tab, 

da det var ham der burde have opdaget det 

Revisoren burde have handlet i overensstemmelse med god revisionsskik 

Hvis man var i tvivl, burde man udføre en stikprøverevision og derefter vur-
dere om revisor er medansvarlig 
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Andet (skriv venligst) _________   

Du er nu færdig med at besvare spørge-

skemaet! Jeg vil gerne 

sige mange tak for din 

tid og hjælp! Det betyder rigtig meget for 

mig :-)   

  

** 
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Bilag 3  
 
Svar fra den anonyme kreditchef 
 
Interview – Forventningskløft mellem revisor og bank 
Forventningskløften er bredt tilstede i samfundet. Det er både politikere, rådgivere, embeds-
mænd, journalister og hele den danske befolkning, der har urealiserede forventninger til, 
hvad revisorerne skal løfte af opgaver. Derfor er det en meget svær sag at trænge igennem 
med. Der er mange fortolkninger af revisors arbejde. Men hvis vi som revisorer tydeliggøre, 
hvad der rent faktisk er revisors opgaver, når de revidere og erklærer sig om virksomheder-
nes regnskaber, er vi allerede der kommet langt med at nedbringe en forventningskløft, der 
måtte være.  
 
Spørgsmål 1 
Hvad er dine forventninger til revisors arbejde? 

At de skal gøre deres arbejde så korrekt som muligt.  

 

 
Spørgsmål 2 
Hvilket ansvar tror du henholdsvis en revisor og en ledelse har i forbindelse med regnskabs-
aflæggelse? 

 

Revisoren skal aflægge regnskabet efter de gældende regler og love. Revisoren skal i samar-
bejde med ledelsen aflægge regskabet efter de gældende love og regler. Men det er mest ledel-
sen, der har det endelige ansvar.  

 
Spørgsmål 3 
Hvilke begreber eller noget generelt om revisors arbejde mener du som regnskabsbruger er 
vanskeligt at forstå?  

 

Nej, synes ikke der er noget der er vanskelligt.  

 
 
Spørgsmål 4 
Hvad mener du at en forventningskløft mellem bank og revisor består af?  

 

Der er en forventningskløft. Der er mange gange, hvor de ikke udtrykker sig helt 100 %, hvil-
ket giver en forhindring i at forstå hvad det er de skriver. Samtidig er deres sprog os lidt for 
højt.  
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Spørgsmål 5 
Hvilke tendenser ser du i forbindelse med forventningskløften – og for hvilke interessegrup-
per (som f.eks. politikere, banker, journalister m.v.) tror i, at forventningskløften er størst?  
 

Jeg tror den er størst for journalister. Det er dem, der bringer informationer ud til os brugere. 
Så i realiteten er det deres syn på revisors arbejde de kommer ud med.  

 

 
 
Spørgsmål 6 
Hvordan vil i mene, at man bedst muligt kan bekæmpe en forventningskløft? 
 

Man kunne evt. skrive specificeret om en kundes regnskab, i stedet for at have standardise-
rede påtegninger og konklusion.  

 

 
 
Spørgsmål 7 
Hvordan kan en tilføjelse af en kommentar til revisionspåtegning om en virksomheds økono-
miske situation reducere forventningskløften? 
 

Jeg mener det ville kunne reducere en kløft væsentligt, da der så ikke vil være så meget man 
ikke kunne forstå. Samtidig vil det hjælpe os til at kunne kreditvudere vores kunder præcist.  

 

 
Spørgsmål 8 
Hvad betyder en blank påtegning for dig i forhold til din vurdering af årsrapporten for en virk-
somhed? 
 

At revisoren ikke har nogle bemærkninger til virksomheden.  

 

 
Spørgsmål 9 (fortsættelse af spørgsmål 8) 
Hvilken grad for sikkerhed mener du så at denne er forbundet med?  
 

Højt sikkerhed, da revisoren har været regnskabet igennem. 

 

 
Spørgsmål 10 
Hvilke informationer vil du mene skulle være i en påtegning fra revisor for at denne inde-
holdte, hvad i har behov for at se for en virksomhed? 
 

Jeg ville gerne se at der var en specifik konklusion kun for selve kundens virksomheds situa-
tion. Samtidig burde de også nævne om virksomheden har en sund kredit historie med hensyn 
til hvordan deres gæld er osv.  
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Spørgsmål 11 
Hvilke konsekvenser vil du mene en ikke revideret årsrapport vil medføre med hensyn til kre-
ditvurdering?  

Det har nok den konsekvens, at vi ikke kan stole på om alle oplysninger er korrekte eller ikke. 
Det vil derfor være svært for os at give den korrekte rådgivning i forbindelse med lån. Der 
skal så flere faktorer til fra vores side, for at vurdere kunden.  

 

 
Spørgsmål 12 
Når i kreditvurderer en virksomhed har i så fokus på forbehold/supplerende oplysning eller 
på selve konklusionen i regnskabet?  

 

Vi kigger på selve konklusionen af regnskabet.  

 
Spørgsmål 13 
Hvor meget kendskab har ansatte i kreditafdelingen til de erklæringer, der bliver givet i et 
regnskab og ved de hvad de forskellige erklæringer bruges til? Skriv de erklæringer i kender 
til og hvad de betyder for Jer. 

Ja nogenlunde.  

 
 
 
Spørgsmål 14 
Når man hører, at en virksomhed er gået konkurs og det er en revisor, der får skylden for det. 
Hvad er din holdning hertil? Hvordan vil du mene at en revisor er skyld i konkursen?  

 

Det er nok fordi det er dem der har skrevet under på regnskabet. Hvis alt i årsrapporten var 
retvisende, ville virksomheden jo ikke gå konkurs.  
 

Spørgsmål 15 
Hvilket tidspunktet for en virksomheds konkurs vil du mene er et afgørende parameter for at 
en revisor har begået en fejl?  

 

Hvis det sket efter aflæggelse af regnskab. 
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Svar fra Morten Gylling Jensen 
 
Interview – Forventningskløft mellem revisor og bank 
Forventningskløften er bredt tilstede i samfundet. Det er både politikere, rådgivere, embeds-
mænd, journalister og hele den danske befolkning, der har urealiserede forventninger til, 
hvad revisorerne skal løfte af opgaver. Derfor er det en meget svær sag at trænge igennem 
med. Der er mange fortolkninger af revisors arbejde. Men hvis vi som revisorer tydeliggøre, 
hvad der rent faktisk er revisors opgaver, når de revidere og erklærer sig om virksomheder-
nes regnskaber, er vi allerede der kommet langt med at nedbringe en forventningskløft, der 
måtte være.  
 
Spørgsmål 1 
Hvad er dine forventninger til revisors arbejde? (Forventning) 

At revisor opstiller og trykprøver regnskabsposter og procedure, således man kan have tillid 
til regnskaber og evt. periodebalancer, herunder at revisor giver kunden konstruktiv sparring. 

 

 
Spørgsmål 2 (Forståelses) 
Hvilket ansvar tror du henholdsvis en revisor og en ledelse har i forbindelse med regnskabs-
aflæggelse? 

Det er ledelsens ansvar at regnskabet er retvisende. Revisor tester nøgleting for at tjekke om 
oplysninger er korrekte og giver et vurdering på om det er retvisende. 

 

 
Spørgsmål 3 (Forståelse) 
Hvilke begreber eller noget generelt om revisors arbejde mener du som regnskabsbruger er 
vanskeligt at forstå?  

Ikke umiddelbart noget. 

 

 
 
Spørgsmål 4 (forventning) 
Hvad mener du at en forventningskløft mellem bank og revisor består af?  

Specielt ved udenlandske aktiver – har tidligere haft nogle negative oplevelser, hvor kravene 
til dokumentation var nærmest intet på varelager og debitorer, men det havde en kæmpe be-
tydning for virksomheden, og banken tog derfor en forkert beslutning.  

 

 

 
 
 
 
Spørgsmål 5 (Forventning) 
Hvilke tendenser ser du i forbindelse med forventningskløften – og for hvilke interessegrup-
per (som f.eks. politikere, banker, journalister m.v.) tror i, at forventningskløften er størst?  
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Politiker forsøger løbende at mindske kravene til revision. De har nok en større kløft set i for-
hold krav fra interessenter som f.eks. banker. Lempelserne gør at banker i sager beder om 
yderligere materiale eller revision.  

 

 

 
 
 
Spørgsmål 6 (Forventning) 
Hvordan vil i mene, at man bedst muligt kan bekæmpe en forventningskløft? 
Forventningsafstemning fra start – i min egne dårlige oplevelser skulle vi måske have spurgt 
mere ind i udenlandsk varelager og debitorer. Vi havde tillid til revisor havde hensat, hvis der 
ikke blev betalt, men det var reelt ikke tilfældet.  

 

 

 
 
 
Spørgsmål 7 (Samlet) 
Hvordan kan en tilføjelse af en kommentar til revisionspåtegning om en virksomheds økono-
miske situation reducere forståelses eller forventningskløften? 
Det signalere at der er noget, som læser skal være opmærksom på. 

15  1 

 

 
Spørgsmål 8 (Forståelse) 
Hvad betyder en blank påtegning for dig i forhold til din vurdering af årsrapporten for en virk-
somhed? 
At revisor har tillid til de anførte værdier og opgørelser og at de har lavet test af værdierne, 
hvorfor man kan fatte lid til de anførte værdier og resultater. 

 

 

 
Spørgsmål 9 (fortsættelse af spørgsmål 8) (Forståelse) 
Hvilken grad for sikkerhed mener du så at denne er forbundet med?  
 

Høj sikkerhed. 

 

 
 
 
Spørgsmål 10 (Forståelse) 
Hvilke informationer vil du mene skulle være i en påtegning fra revisor for at denne inde-
holdte, hvad i har behov for at se for en virksomhed? 
Ikke yderligere, hvis man modtager revisionsprotokollatet. Der står test og yderligere forhold. 
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Spørgsmål 11 (forståelse) 
Hvilke konsekvenser vil du mene en ikke revideret årsrapport vil medføre med hensyn til kre-
ditvurdering?  

Det reelt kun er ledelsen selv, og at man svært kan fatte tidlig til balanceposter m.v. Det bety-
der yderligere undersøgelser fra bankens side. 

 

 
Spørgsmål 12 (general) 
Når i kreditvurderer en virksomhed har i så fokus på forbehold/supplerende oplysning eller 
på selve konklusionen i regnskabet?  

Vi har altid fokus på supplerende oplysninger, herunder evt. forbehold. Det er et faresignal. 

 

 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 13 (general) 
Hvor meget kendskab har ansatte i kreditafdelingen til de erklæringer, der bliver givet i et 
regnskab og ved de hvad de forskellige erklæringer bruges til? Skriv de erklæringer i kender 
til og hvad de betyder for Jer. 

Forstår ikke spørgsmålet. Vi fokusere på om revisor har givet blank påtegning, supplerende 
oplysninger eller har taget forbehold. 

 
 
Spørgsmål 14 (forståelse) 
Når man hører, at en virksomhed er gået konkurs og det er en revisor, der får skylden for det. 
Hvad er din holdning hertil? Hvordan vil du mene at en revisor er skyld i konkursen?  

Revisor er ikke skyld i konkursen. Det har jeg svært ved at forstå, men revisor kan være skyld 
at banker eller leverandører har ydet yderligere kredit og stolet på revisors påtegning af regn-
skaber eller lignende, og hvor det arbejde har været mangelfuldt. 

 

 
 

Spørgsmål 15 (forståelse) 
Hvilket tidspunktet for en virksomheds konkurs vil du mene er et afgørende parameter for at 
en revisor har begået en fejl?  

Se ovennævnte. Det er typisk, når virksomhedens resultater ikke er som forventet. 
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Svar fra Steen Jensen 
 
Interview – Forventningskløft mellem revisor og bank 
Forventningskløften er bredt tilstede i samfundet. Det er både politikere, rådgivere, embeds-
mænd, journalister og hele den danske befolkning, der har urealiserede forventninger til, 
hvad revisorerne skal løfte af opgaver. Derfor er det en meget svær sag at trænge igennem 
med. Der er mange fortolkninger af revisors arbejde. Men hvis vi som revisorer tydeliggøre, 
hvad der rent faktisk er revisors opgaver, når de revidere og erklærer sig om virksomheder-
nes regnskaber, er vi allerede der kommet langt med at nedbringe en forventningskløft, der 
måtte være.  
 
Spørgsmål 1 
Hvad er dine forventninger til revisors arbejde? 

Forventningen er at regnskabet stemmer, forpligtelser og aktiver er afstemt. 

Beretningen skal vise et sandfærdigt billede 

 
Spørgsmål 2 
Hvilket ansvar tror du henholdsvis en revisor og en ledelse har i forbindelse med regnskabs-
aflæggelse? 

Ledelsen har fuldt ansvar. Revisor afstemning og stikprøver. 

 

 
Spørgsmål 3 
Hvilke begreber eller noget generelt om revisors arbejde mener du som regnskabsbruger er 
vanskeligt at forstå?  

Eventual forpligtelser er ofte tyndt beskrevet. Rente swaps og valutaforretninger mv.  

 

 
 
Spørgsmål 4 
Hvad mener du at en forventningskløft mellem bank og revisor består af?  

At aktiver og passiver ikke i nødvendigt omfang er kontrolleret, samt indsigt i likviditet 

 

 
 
Spørgsmål 5 
Hvilke tendenser ser du i forbindelse med forventningskløften – og for hvilke interessegrup-
per (som f.eks. politikere, banker, journalister m.v.) tror i, at forventningskløften er størst?  
Banker ser den største kløft. Journalister jager kun sensationen og politikere stemmer ved at 
”løse” situationen 
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Spørgsmål 6 
Hvordan vil i mene, at man bedst muligt kan bekæmpe en forventningskløft? 
Oplysning og bedre revision. Revisor skal være tættere på den daglige drift. 

 

 

 
 
 
 
Spørgsmål 7 
Hvordan kan en tilføjelse af en kommentar til revisionspåtegning om en virksomheds økono-
miske situation reducere forventningskløften? 
Det at der ikke næsten altid er rene påtegninger giver et mere sandfærdigt billede. Der skjules 
for meget i revisionsprotokollatet. 

 

 

 
Spørgsmål 8 
Hvad betyder en blank påtegning for dig i forhold til din vurdering af årsrapporten for en virk-
somhed? 
Det burde betyde at alt er godt, men analyser over flere årsregnskaber viser ofte reelle pro-
blemer  

 

 

 
Spørgsmål 9 (fortsættelse af spørgsmål 8) 
Hvilken grad for sikkerhed mener du så at denne er forbundet med?  
Sikkerheden er ca 75 % kunne være bedre med revisor tættere på drift og likviditet 

 

 

 
Spørgsmål 10 
Hvilke informationer vil du mene skulle være i en påtegning fra revisor for at denne inde-
holdte, hvad i har behov for at se for en virksomhed? 
 

En analyse af driften og fremtiden i forhold til kontraktmæssige forpligtelser 
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Spørgsmål 11 
Hvilke konsekvenser vil du mene en ikke revideret årsrapport vil medføre med hensyn til kre-
ditvurdering?  

Det at regnskabet alene er afstemt sker for de fleste personligt drevne virksomheder og det 
giver ikke   

Dårligere regnskaber, men svindel kan opstå 

 
Spørgsmål 12 
Når i kreditvurderer en virksomhed har i så fokus på forbehold/supplerende oplysning eller 
på selve konklusionen i regnskabet?  

Vi har fokus på andet end regnskabet. Bløde oplysninger om ledelse og produkter er lige så 
vigtig 

 

 
Spørgsmål 13 
Hvor meget kendskab har ansatte i kreditafdelingen til de erklæringer, der bliver givet i et 
regnskab og ved de hvad de forskellige erklæringer bruges til? Skriv de erklæringer i kender 
til og hvad de betyder for Jer.  
 
Revisionspåtegning, ledelsesberetning og revisionsprotokollat 

 

 
 
 
Spørgsmål 14 
Når man hører, at en virksomhed er gået konkurs og det er en revisor, der får skylden for det. 
Hvad er din holdning hertil? Hvordan vil du mene at en revisor er skyld i konkursen?  

Vi ser desværre at nogle gange at revisor er for langt fra drift og likviditet. Overordnet set er 
det ledelsens ansvar 

 

 
 

Spørgsmål 15 
Hvilket tidspunktet for en virksomheds konkurs vil du mene er et afgørende parameter for at 
en revisor har begået en fejl?  

Vi ser at virksomheder kort tid efter at der er aflagt årsregnskab går konkurs. Her har revisor 
sovet i timen.  

 

 
 


