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Executive summary 
Since the financial crisis occurred in 2008, the audit profession has been criticised; especially the work of 

auditors and the value of their reports. The auditor is a representative of the public, thus it is important that 

there is no doubt about the quality of the work conducted by the auditor. An auditor is no guarantee of the 

company thriving, and a blank endorsement does not necessarily mean that the financial statements are 

completely flawless, however, some users still have these expectations. 

Many users of the financial statements have signalled that they want the auditor reports to be more 

informative and relevant. Several regulators have been trying to meet the users demands, including the 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), by revising the auditor reporting standards, 

and supplementing the new standard, ISA 701, with a new section, Key Audit Matters (KAM), in the reports. 

The aim is to improve the communication between auditors and users of the reports. They are aware of the 

demand from the users, and to close the expectation and information gap, the auditors have to give insights 

about the audit from the auditors’ perspective. This also entails information about the company and its 

financial situation.  

This thesis takes on a phenomenological perspective, where subjectivity and interpretation plays a crucial 

role at the ontological and epistemological level. The aim is to investigate whether the addition of KAM in 

the audit report will increase the quality of the audit, and whether it will meet the users’ expectation of a 

more informative report, which reduces the expectation and information gap. Since we cannot measure the 

impact of KAM in Denmark, this thesis looks at the effect of the improved auditor’s report in the UK with 

the assumption that the outcome in UK will be the same in Denmark. The Financial Reporting Council 

(FRC), which is the UK’s independent regulator in UK, has also released a revised ISA 700, which requires 

of the auditor to report about assessed risks of material misstatement, materiality and a summary of the audit 

scope, with the purpose of meeting the users’ expectations. The basic similarity within these two standards is 

KAM and “assessed-risks of material misstatements” in which the auditors in both cases have to identify and 

describe the risks that the respective auditor has found challenging. The main difference is that FRC requires 

of the auditor to include a description of how the auditor applied the concepts of materiality and a summary 

of the audit scope. This is also includes an explanation on how the scope was responsive to the assessed risks 

of material misstatement and the concepts of materiality.  

  

.  
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Kapitel 1: Introduktion 

1.1 Indledning 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant efter Revisorloven §16, stk. 1, hvorfor det mest afgørende for 

revisionsbranchen er, at der ikke hersker tvivl omkring kvaliteten af revisors arbejde. Kvaliteten udgør netop 

grundelementet i opbygningen af den tillid og troværdighed, som er forudsætningen for branchens legitimitet 

og kundetilfredshed. Men hvem er det egentlig, der definerer kvaliteten af revisors arbejde? En undersøgelse 

foretaget af FSR viser, at der ikke findes én fælles definition af revisionskvalitet. 1  Politikere og 

myndighederne har deres egen tilgang til kvalitetsvurdering, mens regnskabsaflæggere har andre kriterier. 

Regnskabsbrugerne og medierne (herigennem offentligheden) har ligeledes andre forventninger til og 

opfattelse af kvalitet. 

 

Revisionsbranchen har i de seneste år været udsat for en del kritik, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn 

ved kvaliteten af revisors arbejde og revisors ansvar. KILDE. Kritikken er bl.a. opstået som følge af 

finanskrisen, der har resulteret i en turbulent tid præget af økonomisk tilbagegang og svækket tillid til 

markedet.2 Det er derfor vigtigere som aldrig før, at offentligheden kan stole på, at virksomhedernes 

årsregnskab er retvisende.  

 

Revisor udfører sit arbejde med udgangspunkt i lovgivning og standarder, dvs. kravene til revisionen er 

fastsat, dog har regnskabsbrugerne andre og større forventninger til revisor. På baggrund af disse 

forventninger, opstår der en kløft mellem revisor og offentligheden, som i litteraturen og inden for 

revisorbranchen betegnes som ”forventningskløften”. Den opstår, hvis regnskabsbrugernes forventninger til 

revisor ikke opfyldes og tilliden til revisor derigennem svækkes. 

Der er mange årsager til forventningskløftens eksistens, og hvorfor denne er blevet større over tid. 

Der er ingen tvivl om, at revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant er kommet i søgelyset på 

kølvandet af finanskrisen. Medierne har øget deres fokus på konkurssager, og hvem der har været ansvarlig 

for disse. De ser revisorerne som medansvarlige til finanskrisen, idet hovedparten af de krakkede banker 

havde en blank påtegning fra revisor på det seneste årsregnskab.  

 

Det er bl.a. på baggrund af kritikken, at EU-Kommissionen, de internationale standardsættere og andre 

internationale organer, har påbegyndt initiativer til at forbedre revisionspåtegningen, herunder 

kommunikationen mellem revisor og regnskabsbrugere. Financial Reporting Council (FRC) i England har 

																																																								
1 Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR; ”Styrket kvalitet i revisorbranchen; 2013; 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%20web.ashx, s. 4 
2 FSR, ”Nr. 7: Finanskrisen har kostet på tillidskontoen hos virksomhederne” 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr_7-
Finanskrisen_har_kostet_paa_tillidskontoen_hos_virksomhederne  
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vedtaget ændringer i revisors påtegning for at imødekomme regnskabsbrugernes forventninger. Den 

forbedrede standard ISA 700 (UK & Irland) er trådt i kraft i juni 2013. International Federation of 

Accountants (IFAC) har ligeledes gennem deres uafhængige standardsætter enhed International Auditing and 

Assurance Standards Boards (IAASB) foretaget en række undersøgelser om revisors rapportering, som 

tydeliggøre, at der er et behov for en ændring af revisionspåtegningen. Undersøgelsens resultater viser bl.a., 

at regnskabsbrugerne finder revisionspåtegningen mangelfuld, da denne er tavs i forhold til revisors udførte 

arbejde. Kritikken af revisors påtegning er medvirkende til, at IAASB ajourfører gældende 

revisionsstandarder, samt udsteder en helt ny standard, ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the 

independent Auditor’s Report. Formålet med den nye standard er at imødekomme regnskabsbrugernes 

forventninger gennem en mere informativ og gennemsigtig påtegning. Standarden vil belyse de forhold, der 

efter revisors professionelle vurdering,  har været de mest betydningsfulde i revisionen af regnskabet.  

 

1.2 Problemformulering 

Som omtalt i indledning finder regnskabsbrugerne den nuværende revisionspåtegning mangelfuld, hvilket vil 

påvirke deres opfattelse af revisionskvaliteten. De ønsker flere informationer om og større indsigt i revisors 

arbejde. Som følge af denne utilfredshed, er der blevet foretaget ændringer i revisionspåtegningen. En 

markant ændring er bl.a. tilføjelsen af Key Audit Matters, som påkræver revisor at formidle de forhold. På 

denne måde sigter IAASB at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov i regnskabspåtegningen 

og herunder skabe større informationsværdi og revisionskvalitet. 

Denne afhandling har til formål at undersøge, hvorvidt tilføjelsen af Key Audit Matters i 

revisionspåtegningen øger kvaliteten af revisionen, og hvorvidt det imødekommer regnskabsbrugernes ønske 

om en mere informativ revisionspåtegning. For at undersøge dette har vi valgt at se på effekten af den 

forbedrede revisionspåtegning i UK med den antagelse om, at udfaldet vil være den samme i Danmark. Vi 

vil herunder undersøge hvorvidt tilføjelsen af ISA 701 vil resultere i en formindskning af forventnings- og 

informationskløften.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling, er afhandlingens problemformuleringen følgende: 

Hvorvidt vil tilføjelsen af Key Audit Matters i revisionspåtegningen have en indflydelse på 

revisionskvaliteten samt imødekomme regnskabsbrugernes forventninger? 
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For at besvare afhandlingens problemformulering, har vi udarbejdet følgende underspørgsmål: 

 

• Hvad består forventningskløften af og hvordan kan denne reduceres? 

Med udgangspunkt i Brenda Porters teori om forventningskløften vil vi undersøge de elementer, som 

forventningskløften består af, samt IAASB tiltag på området. Dette vil give os en forståelse af 

regnskabsbrugernes forventninger, som vil gøre det muligt for os at vurdere om Key Audit Matters vil have 

en indflydelse på forventningskløften. 

• Hvordan defineres revisionskvalitet? 

Der findes ikke en egentlig definition af kvalitet. Det er derfor afgørende at se på de respektive parters 

definition af revisionskvalitet, herunder IAASB’s kvalitetsramme, for dermed at kunne vurdere, hvorvidt 

kvaliteten kan forbedres med tilføjelsen af Key Audit Matters i revisionspåtegningen. 

• Hvad er baggrunden for og formålet med IAABS’s ændringer i revisionspåtegningen, herunder 

tilføjelsen af Key Audit Matters?  

Der vil blive foretaget en kronologisk gennemgang af de undersøgelser og tiltag IAASB har foretaget op til 

den endelige ISA 701, for at få kendskab til årsagerne til ændringerne. Formålet er bl.a. at belyse, hvorvidt 

IAASB har handlet i overensstemmelse med regnskabsbrugernes ønsker og forventninger ved udarbejdelsen 

af ISA 701. 

• Hvilke grundlæggende forskelle er der mellem FRC’s og IAASB’s tiltag til en forbedret 

revisionspåtegning med fokus på Key Audit Matters? 

Både FRC og IAASB kommer med tiltag til en udvidet og forbedret revisionspåtegning med det formål, at 

den bliver mere gennemsigtig og informativ. Vi vil fremhæve de grundlæggende ligheder og forskelle der er, 

for at se på, om det er muligt at foretage en sammenligning af de to tiltag. 

• Hvordan vil Key Audit Matters opfylde regnskabsbrugernes forventninger til en mere informativ 

revisionspåtegning, og hvilken indflydelse vil det have på revisionskvaliteten?  

Da vi ikke kan foretage en effektmåling af Key Audit Matters i Danmark, vælger vi at se på effekten af den 

forbedrede revisionspåtegning i UK med den antagelse om, at udfaldet vil være den samme i Danmark. Vi 

vil herunder undersøge hvorvidt ISA 701 vil reducere forventnings- og informationskløften, samt øge 

revisionskvaliteten. 
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1.3 Afgrænsning 

Vi har valgt at fokusere på IAASB’s arbejde, når baggrunden for ændringerne i påtegningen skal belyses, og 

afgrænser os fra at uddybe de andre aktørers tiltag i processen. Vi har dog kort strejfet Europa 

Kommissionens forslag i grønbogen, for at belyse optakten til de nye påtegninger. Dette for primært at 

afgrænse omfanget af afhandlingen, og for at beholde fokusset udelukkende på IAASB’s standard. 

 

IAASB har foretaget flere ændringer i revisionspåtegningen i form af ajourførte standarder og tilføjelsen en 

ny standard, ISA 701. Afhandlingen har alene til formål at belyse effekten af ISA 701 på revisionskvaliteten 

og forventningskløften. De øvrige ændrede standarder vil kort blive præsenteret uden at der foretages en 

yderligere forklaring.  

 

IAASB har foretaget flere ændringer i revisionspåtegningen i form af ajourførte standarder og tilføjelsen en 

ny standard, ISA 701. Afhandlingen har alene til formål at belyse effekten af ISA 701 på revisionskvaliteten 

og forventningskløften. De øvrige ændrede standarder vil kort blive præsenteret uden at der foretages en 

yderligere uddybning.  

 

I afhandlingen har vi inddraget elementer af ISA 700 (UK & Irland) udstedt af FRC, som på mange områder 

ligner ISA 701. Dette for at se om der kan drages en sammenhæng mellem de to standarder. USA og Holland 

har ligeledes udstedt nye standarder for revisionspåtegninger, men vi har valgt at tage udgangspunkt i FRC 

standarden, da IAASB bl.a. nævner standarden i deres høringsudsendelser, og FRC har selv aktivt deltaget i 

udviklingen af ISA 701 gennem deres høringssvar til IAASB. Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt 

at drage en endelig konklusion på baggrund af denne sammenligning, da de juridiske og lovgivningsmæssige 

regler på, hvad og hvordan revisor skal rapportere, og kulturerne er forskellige fra land til land, hvorfor 

effekten vil sandsynligvis variere. Vi afgrænser os fra at uddybe denne problemstilling yderligere og antager, 

at så længe standarderne er sammenlignelige, vil effekten af ISA 701 i Danmark være den samme som ISA 

700 (UK&I). 

 

Da afhandlingens formål er at belyse effekten af ISA 701 i Danmark, har vi udelukkende valgt at tage 

kontakt til de danske interessenter, herunder FSR, Novo Nordisk og danske aktieanalytikere.  
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1.4 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er opdelt i en beskrivende, analyserende og et diskussionsafsnit. Afslutningsvis vil der blive 

foretaget en perspektivering af den samlede afhandlingen. Bilag 10 giver en oversigt over de anvendte 

figurer, tabeller og bilag i afhandlingen. Afhandlingens struktur er illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 1: Afhandlingens struktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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1.5 Metode 

I dette afsnit vil afhandlingens metodiske tilgang, som ligger til grund for afhandlingen, blive præsenteret 

med en redegørelse for vores valg af teorier og kvalitative og kvantitative materialer i afhandlingen. Herefter 

følger en gennemgang af afhandlingens disposition.  

 

Nærværende afhandling tager udgangspunkt i et fænomenologisk perspektiv, hvor subjektivitet og 

fortolkning spiller en afgørende rolle på det ontologiske3 og epistomologiske4 plan, og hvor der ikke er 

adgang til virkeligheden uden om vores erkendelse og fortolkning af den. Der fokuseres således på 

tilsynekomsten af den konkrete menneskelige erfaring af det undersøgte fænomen, som i vores tilfælde er 

Key Audit Matters (Herefter KAM).5 Vi vil i den anledning tilstræbe på at forstå KAM, som den opleves og 

erfares af aktørerne inddraget i afhandlingen, dvs. fokusset er vendt mod aktørernes egne perspektiver af 

KAM. Det er således ikke den objektive ”sandhed”, der er relevant at belyse, men snarer den subjektive 

oplevelse af fænomenet, hvorfor der kan forekomme nuancerede opfattelser af KAM.(Ibid.)  

 

De mest oplagte undersøgelser, der passer til perspektivet, er kvalitative undersøgelser, såsom interview, 

dokumentstudier, observationsstudier mv., da vi netop ønsker at opnå beskrivelser af konkret, subjektiv 

erfaring. Det er derfor hensigtsløs at operere med et kriterium om generaliserbarhed.(Ibid.: s. 26) 

 

Vi har valgt en hermeneutisk tilgang til at forstå, hvorfor individer vælger, som de gør. Vores observationer i 

afhandlingsprocessen vil være præget af vores egen forståelse af det observerede (KAM), for derigennem at 

fortolke det, der allerede er fortolket og dermed konstruere en ny forståelse.6  

 

For at belyse afhandlingens problemformulering ud fra et fænomenologisk perspektiv og hermeneutisk 

tilgang, har vi indsamlet data fra diverse kilder. Vi har bl.a. gjort brug af interview, som er en kvalitativ 

undersøgelse, der er velegnet til at undersøge fænomenet i sin kontekst, og som gennem fortolkning vil give 

en øget forståelse af fænomenet.7 Vi har interviewet Lars Kiertzner, chefkonsulent i FSR, da han har en bred 

viden inden for området. Kiertzner har været med til udarbejde flere artikler om den nye standard og har 

været medvirkende til at skrive høringssvar til IAASB, hvorfor han er vurderet relevant for afhandlingens 

problemstilling. Formålet med interviewet er at forstå fænomenet snarer end at forklare det, dvs. opnå en 

forståelse af KAM ud fra Kiertzners egne perspektiver og oplevelser af KAM set i lyset af revisionskvalitet.  

 
																																																								
3 Ontologi: Viden om det værende. Hvordan vi opfatter verdens beskaffenhed. Hvordan fænomenet er i ”virkeligheden”.  
4 Epistomologi: Erkendelsesteori. Vores mulighed for at tilvejebringe viden om fænomenet. 
5 Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna; ”Kvalitative metoder – i organisationer- og ledelsesstudier”, 1. Udgave, Forlaget Hans 
Reitzels, 2011, s. 23 
6 Videnskab.dk; ”Hvad er hermeneutik?”; http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik (25.05.2016) 
7 Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna; ”Kvalitative metoder – i organisationer- og ledelsesstudier”, 1. Udgave, Forlaget Hans 
Reitzels, 2011, s. 17 
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Det er således ikke vores opgave at bedømme om svarene er rigtige eller ej. Set ud fra fænomenologien 

afspejler den viden, vi får fra interviewet, ikke blot en enkelt persons erfaringer, men kan ses som et 

eksempel på en viden, der findes i det kollektive, da viden skabes og udvikles mellem mennesker og kan 

derfor både knyttes til den fællesverden, som personen tilhører, og til personens personlige oplevelser.(Ibid.: 

s. 65-66) Vi er ikke interesseret i at lave en statistisk undersøgelse, da det ikke er formålet med vores 

problemformulering. Dog vil vi modsat vores kvalitative undersøgelser inddrage en kvantitativ undersøgelse 

i form af et spørgeskemaundersøgelse sendt til aktieanalytikere. Formålet er at få regnskabsbrugernes 

holdninger til revisionspåtegningen, KAM og revisionskvalitet.  

 

Vi har herudover anvendt andre kvalitative materialer i form af relevante dokumenter til at besvare 

problemformulering. Disse materialer har eksisteret forud for vores undersøgelse, som de bliver en del af, 

hvilket ikke er ensbetydende med, at de alle er objektive og neutrale.(Ibid.: s. 123) Disse materialer er hhv. 

IAASB’s høringsudsendelser og de tilhørende høringssvar, revisionsstandarderne, rapporter, undersøgelser, 

og faglitteratur. Høringsudsendelserne fra IAASB, herunder Consultation Paper, Invitation To Comment og 

Exposure Draft, og de tilhørende høringssvar er inddraget i afhandlingen for at belyse dialogen mellem 

standardudstederen og interessenterne, herunder regnskabsbrugere og revisorer, for dernæst at udføre en 

forventningsafstemning ud fra interessenternes reaktion på høringsudsendelserne. Disse materialer er valgt, 

da IAASB er den primære kilde til standarden, og fordi høringssvarene har spillet en afgørende rolle i 

udformningen af standarden.  

 

Vi har udvalgt høringssvarene på baggrund af deres relevans, således at de danske respondenter, herunder 

FSR og Novo Nordisk, har været første prioritet, da formålet med afhandlingen er at måle effekten af KAM i 

Danmark. Dernæst har vi valgt CFA institute, som er et samlepunkt for professionelle investorer, da de 

overordnet set repræsenterer investorerne og kan derfor bidrage til en bredere forståelse af KAM. FRC’s 

høringssvar er medtaget, da det er fundet relevant i forhold til de råd, FRC giver IAASB på baggrund af de 

erfaringer, der er opnået i forbindelse ISA 700 (UK&I). Som det sidste har vi valgt at inddrage høringssvar 

fra revisionsfirmaerne, EY, PwC, Deloitte og KPMG, da det er afgørende for afhandlingen at få en indsigt i 

revisorernes forståelse af KAM, da forskellige fortolkninger af KAM kan føre til forskellige resultater. 

 

To rapporter udarbejdet af FRC bliver inddraget i afhandlingen for at belyse effekten af ISA 700 (UK&I) i 

England gennem to års erfaring. Disse rapporter har stor relevans og høj validitet, da det er selve 

standardudstederen, FRC, der udarbejder rapporten. 

 

Vi har endvidere brugt to rapporter fra hhv. FSR og IAASB, der hver især definerer revisionskvaliteten. 

Disse er udvalgt blandt mange andre undersøgelser og rapporter om kvalitet, da disse er fundet relevante i 
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forhold til, at IAASB er udstederen af standarden, hvorfor deres definition og vejledningsramme er 

afgørende for at forstå, hvordan KAM kan have en indflydelse på revisionskvaliteten. FSR har på det seneste 

fokuseret på at fremme kvaliteten i revisors arbejde og foretaget flere undersøgelser herom, og har derfor et 

større indsigt i området, hvorfor deres definition af kvalitet vil være relevant og brugbart i besvarelsen af 

problemformuleringen. 

 

Ydermere har vi anvendt PwC’s rapporter, der omhandler PwC’s egne erfaringer i forbindelse med 

rapportering efter ISA 700 (UK&I) og den feedback, de har fået fra regnskabsbrugerne. Dette for at se på 

ISA 700 (UK&I) ud fra revisors perspektiv, og se på hvordan revisionsfirmaet har udviklet sig efter 

regnskabsbrugernes ønsker i andet år. På denne måde forventer vi at belyse revisorernes forståelse af 

standarden samt regnskabsbrugernes reaktioner på denne. 

 

Det afgørende for materialerne er ikke, at de er repræsentative, men derimod at de er særligt betydningsfulde 

for de aktører, der forholder sig til og fortolker materialet. Dette er årsagen til at vi supplerer 

dokumentstudiet med interview og spørgeskema, da det væsentlige netop er at analysere, hvordan subjekter 

opfatter, fortolker og anvender dokumenterne, og ikke hvad disse dokumenter i sig selv fortæller.8 

 

1.5.1 Disposition 

I det beskrivende afsnit vil vi gennemgå de relevante teorier, herunder principal/agent og 

forventningskløften, samt give en beskrivelse af revisors rolle, regnskabsbrugernes forventninger til og 

opfattelse af revisors arbejde (forventningskløften) og revisionskvaliteten. Analyse afsnittet vil bestå af en 

gennemgang af hhv. ISA 701 og ISA 700 (UK&I) for dernæst at sammenligne de to standarder. 

Diskussionsafsnittet vil med udgangspunkt i effekten af ISA 700 (UK&I) omhandle en vurdering af hvorvidt 

effekten af ISA 700 (UK&I) vil være den samme med ISA 700 i Danmark. 

 

Kapitel 2: Teori 

Teori afsnittet vil hjælpe os med at formulere, definere og præcisere de anvendte begreber, hvilket er 

nødvendigt for at kommunikere budskabet i afhandlingen korrekt.9 Vi har taget udgangspunkt i to relevante 

revisionsteorier, henholdsvis principal agent teori og forventningskløften, som skal bidrage med at forklare 

revisors rolle i samfundet, herunder god revisor skik, revisors uafhængighed, revisors professionelle skepsis. 

Dernæst gives en klar beskrivelse af hvem regnskabsbrugerne er, for at identificere hvem det omfatter. 

  

 

																																																								
8 Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna; ”Kvalitative metoder – i organisationer- og ledelsesstudier”, 1. Udgave, Forlaget Hans 
Reitzels, 2011, s. 133 
9 Andersen, Ib, ”Den skinbarlige virkelighed”, 4. Udgave, Forlaget Samfundslitteratur, 2010, s. 74. 
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Kapitel 3, 4 og 5:  

Det beskrivende afsnit i afhandlingen indeholder en gennemgang af forventningskløften og 

revisionskvaliteten, hvilket er de to hovedemner i problemformuleringen, vi ønsker at belyse. Afsnittet om 

forventningskløften forklarer regnskabsbrugernes manglende kendskab til revisors arbejde på baggrund af 

Brenda Porter’s undersøgelse, som understøttes af respondenternes høringssvar til IAASB. Dette for at 

understrege eksistensen af forventningskløften efterfulgt af IAASB’s løsning på problemet med ISA 701 

Key Audit Matter. Afsnittet om revisionskvaliteten baseres på to rapporter fra henholdsvis IAASB og FSR, 

der begge kommer med hver deres definition af revisionskvalitet og fremgangsmåde til, hvordan kvaliteten 

af revisionen kan forbedres. Derudover foretages en kronologisk gennemgang af baggrunden for IAASB’s 

tiltag der resulterer i en ændring af revisionspåtegningen. Den beskrivende del i afhandlingen vil være et 

hjørnesten i den senere analyse- og diskussionsdel. 

 

Kapitel 6: 

Kapitlet er starten på analyseafsnittet, hvor indholdet af den nye standard ISA 701 Key Audit Matters 

gennemgås, og der foretages en vurdering af, hvorvidt Key Audit Matters i teorien kan imødegå 

regnskabsbrugernes forventninger til revisor samt øge revisionskvaliteten. Dette formidles dels på baggrund 

af den beskrivende del og dels med inddragelse af eksisterende materiale, herunder IAASB’s Consultation 

Paper, Invitation to Comment, Exposure Draft og de respektive høringssvar, samt egne undersøgelser, 

herunder interviewet med chefkonsulent Lars Kiertzner i FSR og spørgeskema.  

 

Kapitel 7: 

Analyse afsnittet fortsætter med en kort gennemgang af indholdet af ISA 700 (UK&I), herunder en 

sammenligning af standarden med ISA 701 Key Audit Matters, hvor ligheder og forskelle fastlægges. Dette 

gøres ved at stille de to standarder op imod hinanden. Vi vil dernæst se på effekten af standarden i England 

ud fra to rapporter udarbejdet af FRC, der omhandler de opnåede erfaringerne i de to år, standarden har været 

gældende, og PwC’s egne rapporter omkring deres erfaringer i de respektive to år.  

 

Kapitel 8 

Dette kapitel vil omfatte en diskussion af, hvorvidt ISA 701 vil have en effekt på revisionskvaliteten og 

imødekomme regnskabsbrugernes forventninger om en mere informativ påtegning. Vi vil i denne anledning 

sætte forventningerne til ISA 701 op imod den praktiske erfaring af ISA 700 (UK&I) i England, og på 

baggrund af dette diskutere, hvorvidt resultaterne i England ligeledes kan opnås i Danmark, herunder effekt 

på revisionskvalitet og forventningsafstemning.  
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1.5.2 Teori  

Dette afsnit har til formål at kort introducere de anvendte teorier efterfulgt af en forklaring på, hvorfor netop 

disse teorier er valgt til at belyse afhandlingens problemformulering. 

 

Principal-agent teori  

Agentteorien er teorien om en relation mellem to parter, hvor den ene (principalen) uddelegerer udførelsen af 

en opgave til en anden part (agent). Principalen har et ønske om, at opgaven bliver udført tilfredsstillende. 

Principalen og agenten er i økonomiske sammenhænge en virksomhedsejer og virksomhedsledelse. Grundet 

ejerens manglende kontrol af ledelsen, ansætter ejeren en revisor til at føre tilsyn og kontrol over den 

finansielle rapportering. Principal-agent teorien benyttes i denne sammenhæng til at belyse behovet for en 

revisor, og hvad revisors rolle er.  Dette er relevant i forhold til at vurdere hvorvidt offentlighedens kritik af 

revisors arbejde er rimelig, samt hvorvidt ISA 701 kan påvirke ansvarsfordelingen. 

 

Forventningskløften 

Teorien om forventningskløften belyser forskellen mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisor og 

revisors egentlige arbejde. Vi finder det relevant at tage udgangspunkt i Brenda Porters teori for at besvare 

afhandlingens problemformulering, da teorien giver en omfattende beskrivelse af, hvad der forårsager den 

eksisterende forventningskløft og udvidelsen heraf. Vi vil ud fra teorien og andre analyser og rapporter 

vurdere, hvorvidt IAASB med indførelsen af ISA 701 kan reducere forventningskløften og dermed imødegå 

regnskabsbrugernes forventninger.  

 

1.6 Empiri 

Vi vil i dette afsnit beskrive vores undersøgelsesdesign, som er den måde vi har valgt at undersøge vores 

problemstilling på. Vi har valgt at besvare afhandlingens problemstilling ved brug af både primær og 

sekundær empiri. Den primære empiri består af interview og spørgeskema, mens den sekundære empiri bl.a. 

består af høringsudsendelser, høringssvar, rapporter, undersøgelser og andet offentlig tilgængeligt materiale i 

form af artikler og lovgivning på området. Nedenstående tabel, samt bilag 9 giver et overblik over den 

anvendte empiri.  
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Tabel 1: Den anvendte empiri 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

 

1.6.1 Primær empiri 

Primære data indhentes ved brug af kvalitativ interview af personer og et spørgeskema til danske C20 

selskabers aktieanalytikere for at høre deres mening om revisionspåtegningen, KAM og revisionskvalitet, 

som vil blive indsamlet ved brug af et standardiseret spørgeskema. 

 

Vi vil interviewe Lars Kiertzner, chefkonsulent i FSR, hvor vi benytter en delvist strukturerede interview. 

Interviewmetoden er en god måde at få indblik i en anden parts holdning til et eller flere emner. Vi har valgt 

at benytte os af et delvist strukturerede interview, som er karakteriseret ved, at der er en række forhold vi 

gerne vil have belyst, ud fra den viden vi har om fænomenet. Vi vil på forhånd udarbejde en interviewguide 
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med stikord til de emner, vi gerne vil have belyst af interviewpersonen, men vil også anvende åbne 

spørgsmål i situationer, hvor vi skal have interviewpersonens holdninger og reaktioner til et bestemt emne.10 

Grunden til at vi vælger netop denne form for interview er, at vi på forhånd har en vis teoretisk viden om 

emnet, men har en række bestemte forhold vi gerne vil have belyst af respondenten. Interviewet er 

struktureret således, at den ene interviewer stiller spørgsmålene efter interviewguiden og sikrer, at alle emner 

bliver belyst, og den anden interviewer skriver noter undervejs og supplerer med spørgsmål. Der har været 

plads til at stille respondenten spørgsmål udenom interviewguiden, som dermed skaber plads til nye 

synsvinkler og informationer om emnet. Respondenten vil ikke få tilsendt interviewguiden på forhånd, da 

han ikke selv ønsker det.  

 

Det transskriberede interview, jf. bilag 1, er analyseret og organiseret således, at vi har opdelt det i fire 

kategorier; (1) ISA 701, (2) ISA 700 (UK&I), (3) forventningskløften, og (4) revisionskvalitet. For at skabe 

overblik, og som hjælp til at drage sammenhænge, har vi tildelt kategorierne følgende tilfældige farver; 

orange, grøn, blå og rød. I afhandlingen er der blevet brugt citater fra interviewet, som før anvendelse er 

blevet godkendt af respondenten, jf. bilag 2.  

 

Udover interview, har vi valgt at benytte os af et spørgeskema, som vi sender ud til et udvalg af personer, for 

at få deres mening om et givet emne. Vi er interesseret i den enkeltes synspunkt, hvorfor vi vil anvende et 

standardiserede postspørgeskema,11 hvor respondenterne får stillet samme spørgsmål, i samme rækkefølge. 

Der er tale om multiple choice, hvor respondenterne har mulighed for at vælge mellem flere svarmuligheder, 

samt mulighed for at besvare frit. Spørgeskemaerne er henvendt de danske C20 selskabers aktieanalytikere, 

som sendes via www.surveymonkey.com, der stiller online-spørgeskemaer til rådighed. Oversigt over C20 

selskaberne har vi fundet på www.euroinvestor.dk, og navne og kontaktoplysninger på analytikerne har vi 

fundet på diverse hjemmesider, bl.a. www.borsen.dk12, se bilag 3 med oversigt over spørgsmålene og deres 

kontaktoplysninger. Vi har adspurgt 54 aktieanalytikere, om deres holdning til revisionspåtegningen, ISA 

701 og revisionskvalitet, og fået to svar, som vi vil anvende som citater i afhandlingen.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
10 Andersen, Ib, ”Den skinbarlige virkelighed”, 4. Udgave, Forlaget Samfundslitteratur, 2010, s. 169 
11 Andersen, Ib, ”Den skinbarlige virkelighed”, 4. Udgave, Forlaget Samfundslitteratur, 2010, s. 174 
12 Ritzau; Børsen; ”Danskes Grønborg bedste aktieanalytiker rating”; 2014; 
http://penge.borsen.dk/artikel/1/277857/danskes_groenborg_bedste_aktieanalytiker_i_rating.html, (24.05.2016)  
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1.6.2 Sekundær empiri 

Der bliver anvendt forskellige sekundær empiri i afhandlingen, som består af allerede eksisterende, offentlig 

tilgængelige oplysninger i form af hørringsudsendelser, hørringssvar, standarder, rapporter, undersøgelser og 

artikler, som anvendes i både det beskrivende, analyserende og vurderende afsnit. Høringsudsendelser 

udarbejdet af IAASB, i form af Consultation Paper, Invitation to Comment og Exposure Draft, bruges ved 

gennemgang af  ISA 701. Vi har udelukket de dele af høringsudsendelserne som ikke omhandler ISA 701, 

KAM. IAASB har modtaget høringssvar fra flere forskellige interessenter, men vi har udvalgt de svar som vi 

mener har relevans i forhold til afhandlingen. I den forbindelse har vi taget brug af høringssvar fra FRC, FSR 

og Novo Nordisk, som afspejler en hhv. positiv og kritisk tilgang til KAM. Deres meninger bruges til at 

finde ud af om KAM, som det ser ud nu, skaber værdi for dem, og hvilke forventninger de har. Ydermere har 

vi anvendt høringssvar fra Big 4 revisionsfirmaerne EY, PwC, Deloitte, og KPMG, i det omfang det 

omhandler deres forståelse og anvendelse af KAM. Vi har udelukkende fokuseret på de enkelte institutters 

svar til spørgsmålene om KAM, og det der har relevans i forhold til revisionskvalitet og forventningskløften.  

 

Udover høringsudsendelser og høringssvar, har vi anvendt rapporter og undersøgelser fra FRC, IAASB, 

FSR, og PwC. Rapporterne fra PwC er anvendt i forbindelse med ISA 700 (UK&I) ved at inddrage deres 

undersøgelse om standarden og deres reaktion på den feedback de har fået fra regnskabsbrugerne.  

FRC’s rapporter omhandler en to års gennemgang af revisionspåtegninger i England, som er udstedt efter 

ISA 700 (UK&I). Disse anvendes til at analysere indholdet og omfanget af ISA 700 (UK&I), samt 

regnskabsbrugernes holdninger til den.  

Rapporterne har ligeledes været midlet til at kunne føre en diskussion om de forhold i ISA 700 (UK&I), som 

regnskabsbrugerne har fundet interessant, og som kan have en betydning for implementering af ISA 701.   

IAASB’s rapporter om en kvalitetsramme har vi brugt til at få indsigt i, hvilke forhold IAASB mener, der 

bidrager til revisionskvalitet. Denne bruges når vi skal redegøre for revisionskvalitet i forhold til 

standarderne, og om ændringer i revisionspåtegningen kan have en indflydelse på revisionskvalitet. For at 

definere revisionskvalitet ud fra et dansk perspektiv, har vi anvendt FSR’s rapport: ”Styrket kvalitet i 

revisionsbranchen”.  

 

For at skabe et overblik over vores datamateriale, og til at udvælge relevante data til besvarelse af vores 

problemformulering, har vi benyttet os af kategoriseringsmetoden.13 Denne er blevet anvendt til at opdele 

data i kategorier, som skal give os indsigt til at kunne drage sammenhænge og forbindelser i mellem de 

forskellige kategorier, herunder ISA 701, ISA 700, forventningskløft og revisionskvalitet. Vi har præsenteret 

det visuelt in plenum, hvor vi har tegnet og skrevet på papir og tavle, jf. bilag 4.  

																																																								
13 Værktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen; ”Kategorisering af datamateriale (clustering)”; 
https://innovation.sites.ku.dk/metode/kategorisering-af-data-materiale/ (24.05.2016) 
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1.7 Kildekritik 

Vi har løbende i afhandlingens forløb forholdt os kritiske til de anvendte kilder. De er nøje udvalgt på 

baggrund af deres troværdighed, objektivitet og relevans.  

 

1.7.1 Teori 

Teori afsnittet bygger på anerkendte teoretikeres undersøgelser og udsagn, som har været anvendt i en 

årrække, hvorfor validiteten i dette afsnit vurderes til at være relativ høj og som valid. Brenda Porters teori 

om forventningskløften bygger bl.a. på undersøgelse udført i 1989. Teorien er taget med for at belyse 

eksistensen af elementerne i forventningskløften, samt deres fordeling. Da det er en gammel undersøgelse er 

vi bekendte med, at denne fordeling kan være anderledes  i dag, hvorfor undersøgelsen blot er medtaget for 

at give en forståelse for forventningskløftens eksistens. 

 

1.7.2 Primær empiri   

Det har været en udfordring at finde respondenter til at interviewe og til at besvare vores spørgeskema. 

Respondenterne skal være bruger af regnskabet og påtegningen, og have relativt kendskab til de nye regler 

for revisionspåtegningen. Det er lykkedes at interviewe en person og sendt spørgeskema ud til 54 

aktieanalytikere. Vi vil herunder kort gennemgå de personer vi har interviewet og sendt spørgeskema til, 

med en begrundelse for hvorfor de er fundet relevante.  

 

Vi var meget interesseret i FSRs holdning, da de både er på forkant med politikken på revisionsområdet, 

både på nationalt og internationalt plan, men også fordi de har været aktive i implementeringen af den nye 

revisionsstandard. Vi sendte derfor en forespørgsel til et interview til Lars Kiertzner, som til daglig sidder 

som chefkonsulent i FSR. Vi udvælger ham til et interview på baggrund af hans brede indsigt i IAASB’s nye 

standard og processen op til. Han har nært kendskab til revisionsbranchen, og har ligeledes været med til at 

udarbejde høringssvar til IAASB, heriblandt Exposure Draft. Kiertzner gør dog klart inden interviewet, at 

han ikke taler på vegne af FSR, men udtrykker sine egne holdninger. Dette var ikke hensigten, da interessen 

var FSRs holdning til emnet. Det skal dog bemærkes, at Kiertzner ofte refererer til FSRs holdning til 

standarden i interviewet, hvilket er i overensstemmelse med hans egne holdninger, og derfor anser vi 

validiteten for at være forholdsvis høj.  

 

Vi tog derudover kontakt til Novo Nordisk, da de var den eneste danske regnskabsaflægger, der havde 

indsendt hørringssvar til IAASB’s Exposure Draft. De havde en kritisk indgangsvinkel til Key Audit 

Matters, hvorfor vi mente det kunne være interessant at få deres synsvinkel på reglerne, set fra en 

regnskabsaflæggers synsvinkel. Det var dog ikke muligt at komme i kontakt med en ledig person, til trods 

for at vi tilbød dem at gøre det pr. telefon eller som et spørgeskema. Se bilag 5 for mailkorrespondancen.  



	
	

Side 19 af 164	

I starten af afhandlingsprocessen sender vi et standardiseret spørgeskema ud til en række aktieanalytikere for 

børsnoterede selskaber, da vi er interesseret i at få den enkelte regnskabsbrugers mening til kende. Vi 

kontakter tilfældige aktieanalytikere af indeks C20 selskaber, som vi finder på forskellige hjemmesider. 

Nogle af dem er vurderet til at være de bedste aktieanalytikere i Børsens Økonomiske Ugebrev i 2014.14 Det 

var dog desværre ikke muligt at få flere svar end to ud af 54.  

 

1.7.3 Sekundær empiri   

Under indsamling af vores empiri har vi haft en objektiv tilgang til kilderne for at bevare en neutral holdning 

til emnet. Vi vurderer kilderne for værende pålidelige, da vi benytter international lov og regulering, samt 

videnskabelige undersøgelser og faglitteratur, som antages til at have en høj grad af troværdighed. De 

videnskabelige undersøgelser vi tager med i afhandlingen er refereret i FRC’s og IAASB’s egne rapporter, 

som er troværdige organisationer, hvorfor vi vurderer dem til at være valide. Det gælder også rapporter fra 

FSR og PwC, som alle er anerkendte indenfor revisionsbranchen. 

Til at besvare vores problemformulering har vi anvendt to rapporter fra FRC, som via egne undersøgelser af 

engelske revisionspåtegninger gennemgår reaktioner fra regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere. Det er 

vigtigt at bemærke, at der udelukkende er tale om en to års erfaring, som vi måler effekterne ud fra, hvorfor 

der ikke kan gives en endelig konklusion på, om de nye krav har haft en effekt.  

 

Derudover har vi inddraget høringssvar til IAASB’s høringsudsendelser, herunder Consultation Paper, 

Invitation to Comment og Exposure draft, og dertilhørende høringssvar. Høringssvarene vil ofte have en 

subjektiv karakter, der understøtter egne interesser, og vil være mindre saglige, hvorfor der ikke kan 

konkluderes alene på baggrund af disse.  

 

Artikler fra forskellige kilder, herunder FSR og diverse dagblade, er også anvendt til at belyse problemfeltet. 

Disse artikler kan have en tendens til at udtrykke subjektive holdninger, hvilket vi vil forholde os kritiske til 

inden inddragelsen af indholdet. Især artikler fra FSR må antages at være udgivet af kompetente personer, da 

disse repræsenterer FSR, og må derfor vurderes til at have en høj grad af validitet.  

 

De eksterne data er indsamlet fra diverse hjemmesider for standardudstedere, herunder IFAC og FRC, 

revisionsfirmaer, såsom PwC, KPMG og EY, og andre organisationer, der har udtalt sig om den nye 

påtegning, herunder de nye standard ISA 701. Flere forskellige kilder er valgt for at sikre validiteten i 

dataene. Dette har desuden givet os mulighed for at se på problemformuleringen fra forskellig synsvinkler.  

																																																								
14 Ritzau; Børsen; ”Danskes Grønborg bedste aktieanalytiker rating”; 2014; 
http://penge.borsen.dk/artikel/1/277857/danskes_groenborg_bedste_aktieanalytiker_i_rating.html, (24.05.2016) 
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Kapitel 2: Teori 

2.1 Revisionsteori 

For at forstå baggrunden for revisors påtegning og behovet for denne, er det nødvendigt at klargøre behovet 

for en revisor, og hvad dens rolle er i samfundet. Det skal danne grundlag for den senere analyse og udfaldet 

af afhandlingen. For at forstå revisionens eksistens, tages der udgangspunkt i principal-agent teorien.  

2.1.1 Principal Agent Teori 

Agentteorien er teorien om en relation mellem to parter; en principal og en agent. Forholdet mellem 

principalen og agenten finder sted, når principalen ansætter en agent til at udføre en service eller opgave på 

principalens vegne. Principal-agent forholdet er defineret af Rolf Elm Larsen som følgende: ”En relation 

mellem en person, principalen, som antager en anden person, agenten, til at udføre en  service eller et 

arbejde på principalens vegne”.15 

 

Principalen er i teorien synonymt med en ejer, og agenten er ofte ledelsen. Årsagen til at principalen vælger 

at ansætte en agent, skyldes principalens manglende 

kompetencer eller tid til at varetage den daglige ledelse, og 

delegerer derfor opgaverne til en agent, der har 

egenskaberne til at passe disse. Det er således ejeren af en 

virksomhed, der ansætter en direktør til at varetage 

styringen og ledelsen af virksomheden, hvorfor det er 

afgørende, at agenten tjener ejerens mål og interesser. 

Teorien antager netop, at individerne altid handler på egen 

interesse, og da principalen og agenten nødvendigvis ikke 

altid har samme interesse, kan der opstå en interessekonflikt. 

Både før og under principal-agent forholdet eksisterer der et 

såkaldt asymmetrisk informationsforhold mellem de to aktører, som skaber et behov for kontrol. I teorien er 

der to centrale begreber, som beskriver denne asymmetri; moral hazard og adverse selection.16  For 

principalen er det ikke muligt at foretage kontrol eller overvåge agenten 100 pct., da denne forudsættes frit at 

disponere uden principalens accept og viden, dvs. ejeren har ikke fuldstændig kontrol over ledelsens 

handlinger. Det giver ledelsen en større viden og indsigt i virksomhedens drift, da denne fungerer som den 

daglige ledelse. Det er en viden, som ejeren nødvendigvis ikke er i besiddelse af. Hvis ikke dette var 

tilfældet, ville ejeren ikke ansætte en agent i første omgang. For principalen er der tale om skjulte handlinger, 

																																																								
15 Larsen, Rolf Elm: ”Revisions i agentteoretisk belysning”, I Revision: Funktion og Vision (Materialesamling revision), s. 219  
16 Kenneth J. Arrow: ”Agency and Market”, i Revision: Funktion og Vision (Materialesamling revision) s. 212 

Kilde: www.wikipedia.com 

Figur 2: Principal-agent model  
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som i agentteorien udtrykkes som moral hazard.17 Før agentforholdet bliver indgået, har principalen ikke et 

fuldstændigt kendskab til agentens faglige kvalifikationer ved ansættelsen. Agenten har en række 

observationer og viden, som principalen ikke har kendskab til. Dette udtrykkes i teorien som adverse 

selection, dvs. skjulte informationer.18  Der opstår derved et asymmetrisk informationsforhold mellem 

principalen og agenten, som er tilfældet når parterne ikke har samme viden eller information om 

virksomheden. Det kan være problematisk, hvis agenten vælger at udnytte situationen til egen fordel.19 

 

Ud over ovenstående model, som er den klassiske agentteoretiske model, hvor der er én principal og én 

agent, findes der en udvidet model bestående af én principal og to agenter.(Ibid.) Man får i denne 

sammenhæng reelt set et ekstra principal-agent forhold, som opstår når virksomhedsejeren hyre en revisor til 

at føre tilsyn og sikre, at den finansielle rapporteringer fra ledelsen er retvisende og i overensstemmelse med 

gældende love og regler.(Ibid.: s. 222) Der opstår dermed en sikkerhed for, at ledelsen overholder sine 

forpligtelser over for ejeren, og grundet denne mulige interessekonflikt, der kan finde sted, opstår der et 

behov for en kontrollant, som i dette tilfælde er revisor. Revisionen skal sikre, at agenten handler i 

overensstemmelse med kontrakten og i principalens interesser. Ligesom ledelsen er ansat af ejeren, er revisor 

også ansat af ejeren, og der opstår derfor to agentforhold, jf. figur 2, som er en grafisk illustration af den 

agentteoretiske model.  

 

Figur 2: Den agentteoretiske model 

 
Kilde: Larsen, Rolf Elm: ”Revision i agentteoretisk belysning; Revision: Funktion og vision, s. 215.  

Den agentteoretiske model består således af tre aktører. Principalen er ejeren af virksomheden, og to agenter, 

hvoraf den ene er ledelsen med ansvar for den finansielle rapportering, og den anden er revisor med ansvar 

for at verificere den finansielle rapportering. Begge har økonomiske interesser og vil forsøge at maksimere 

deres nytte. Formålet med at principalen ansætter en revisor er at få sin risiko minimeret.20 Den reviderede 

finansielle rapportering skal give en korrekt billede af virksomhedens finansielle situation, og minimere 

																																																								
17 ”Hidden action”: Kenneth J. Arrow: Agency and Market, i Revision: Funktion og Vision (Materialesamling revision) s. 212 
18 ”Hidden information”: Kenneth J. Arrow: Agency and Market, i Revision: Funktion og Vision (Materialesamling revision) s. 212 
19 Larsen, Rolf Elm: ”Revisions i agentteoretisk belysning”, I Revision: Funktion og Vision (Materialesamling revision), s. 220 
20 Larsen, Rolf Elm: ”Revisions i agentteoretisk belysning”, I Revision: Funktion og Vision (Materialesamling revision), s. 226 
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ledelsens mulighed for at handle i egen interesse. I og med at principalen ansætter to agenter til at varetage 

sine opgaver, kan der opstå en risiko for, at revisor og ledelse vil indgå i en koalition, hvor de tilsidesætter 

principalens interesser.(Ibid.)  

 

Denne antagelse bygger på, at begge forventes at maksimere deres udbytte og minimere deres omkostninger 

eller indsats.(Ibid.: s. 218) Revisor optræder som en økonomisk agent med egne økonomiske interesser, som 

driver forretning på langt sigt, og har derfor en naturlig interesse i at bevare sin forretning og værdi på 

markedet. Denne antagelse vil derfor ikke være særlig realistisk. Ejeren har ligeledes mulighed for at sikre, 

at revisor gennemfører det aftalte revisionsarbejde ved at holde sig informeret om revisionsprocessen, og vil 

til enhver tid kunne følge op på om dette er udført.(Ibid.: s. 217) 

 

Ejeren har ikke den nødvendige faglige viden og indsigt i revisors arbejde, hvilket også er et udtryk for 

moral hazard og adverse selection. Der er således også et asymmetrisk informationsforhold mellem ejer og 

revisor. Løsning til dette problem vil være at holde revisors aflønning uafhængig af virksomhedens 

pengestrøm og indholdet af revisors rapportering. Når revisor er sikker på, at aflønningen ikke har betydning 

for virksomhedens resultat, vil revisor ikke have incitament til at arbejde imod principalen.(Ibid.: s. 218) 

 

2.1.2 Forventningskløft  

I følgende afsnit vil vi definere forventningskløften og forklare elementerne, der forårsager denne. Flere 

teoretikeres definition af forventningskløften er inddraget, dog er det Brenda Porters definition vi tager 

udgangspunkt i. Forventningskløften opstår, hvis regnskabsbrugernes forventninger til revisor ikke bliver 

opfyldt, og tilliden til revisor derigennem svækkes. Begrebet er i dag et meget omdiskuteret emne i blandt 

revisorer og offentligheden, især efter finanskrisen og de medfølgende store skandaler. Det er derfor et 

vigtigt element at få afklaret, da afhandlingens emne udspringer af denne kløft, der er mellem revisor og 

regnskabsbrugerne. 

 

Definition af forventningskløften 

På nuværende tidspunkt er der ingen generel accepteret definition af forventningskløften. Adskillige forskere 

inden for faglige regnskabsmæssige organer har tilbudt deres definition af begrebet. 

Forventningskløften bliver første gang anvendt og defineret af Liggio i 1974, som værende forskellen 

mellem den uafhængige revisors og regnskabsbrugernes forventninger til det arbejde, revisor skal udføre.21 

Senere hen er der bygget videre på definitionen af begrebet, bl.a. af The Cohen Commission, der i 1978 

inddrager yderligere forhold til begrebet, der går ud på, at forventningskløften eksisterer på baggrund af, 

																																																								
21 Porter, Brenda 1993: An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap s. 50 
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hvad offentligheden forventer eller har behov for at forvente, sammenlignet med, hvad der med rimelighed 

kan og bør forventes af revisorerne.(Ibid.) 

En anden definition af forventningskløften er udarbejdet af Bent Warming Rasmussen i 1989, som beskriver 

forventningskløften som værende forskellen mellem, hvad regnskabsbrugerne forventer af en statsautoriseret 

revisor og dennes ydelser, og hvad revisor selv tillægger sin profession og rent faktisk leverer.22  

 

Den hollandske professor Theodore Limperg har i 1933 udviklet en teori kaldet ”Theory of inspired 

confidence” 23 ,  som omhandler både udbud og efterspørgsel af revisionsydelser. Ifølge Limperg er 

efterspørgsel efter revisionsydelser et resultat af regnskabsbrugeres interesse i virksomheden. Til gengæld 

for regnskabsbrugernes bidrag i virksomheden kræver de, at ledelsen handler ansvarligt. De har således et 

behov for at vurdere, hvor godt ledelsen forvalter sit ansvar. Da oplysninger fra ledelsen kan indeholde bias 

på grund af en mulig afvigelse mellem ledelsens og regnskabsbrugeres interesser, er en revision af disse 

oplysninger nødvendigt, jf. principal-agent teorien. Revisor skal ifølge Limperg handle på en sådan måde, at 

han ikke skuffer regnskabsbrugernes forventninger, og på den anden side skal han ikke skabe større 

forventninger end revisionsarbejdet kan retfærdiggøre.  

 

I 1993 kritiserer Brenda Porter de tidligere definitioner af forventningskløften og redefinerer begrebet, da 

hun finder definitionen af begrebet for snævert formuleret og mener ikke, at der er blevet overvejet, hvorvidt 

revisorerne i nogle tilfælde ikke lever op til, hvad der egentlig forventes af dem, eller hvad de kan eller bør 

udføre.24 Hun definerer forventningskløften påny og giver begrebet en tilpasset titel; ”The audit expectation 

– performance gap is the gap between society’s expectations, of auditors and auditors’ performance as 

perceived by society” – Forventningskløften opstår som følge af forskellen mellem samfundets forventninger 

til revisors arbejde og revisors præstation vurderet af samfundet. Porter mener ikke, at ansvaret for 

forventningskløften udelukkende bør tillægges revisor, men også regnskabsbrugerne har en del af ansvaret, 

da de kan have urimelige forventninger til revisors arbejde.(Ibid.) 

 

På baggrund af disse undersøgelser udvikler Porter en model til at forklare, hvilke elementer der indgår i 

forventningskløften: 

 

 

 

 

																																																								
22 Warming-Rasmussen, Bent, ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede 
revisor”, Udgiver HHS, 1991 
23 Limperg, Th., 1932, Theory of Inspired Confidence, University of Amsterdam, 1932/1933; 
http://www.ikiu.ac.ir/public_files/profiles/items/090ad_1424503223.pdf, s. 18 
24 Porter, Brenda 1993: An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap s. 50 
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Figur 4: Brenda Porter 

           
Kilde: Porter, Brenda: “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, 1993 

 

Porter vælger at dele forventningskløften op i en rimelighedskløft og en præstationskløft. 

Rimelighedskløften forklarer hun som værende forskellen mellem, hvad samfundet forventer, at revisor 

opnår, og hvad der med rimelighed kan forventes af revisor. Kendetegnet ved denne kløft er de urimelige 

forventninger, som regnskabsbrugerne har til revisors arbejde. Det kan være forventninger om, at revisor 

kontrollerer samtlige transaktioner, der finder sted i virksomheden, f.eks. at revisor retter alle fundne fejl. 

Disse er ikke rimelige forventninger, da det på ingen måde er effektivt ud fra en cost-benefit betragtning, ej 

heller på baggrund af den tid, der er sat af til revisionen.(Ibid.) 

 

Præstationskløften opdeler Porter i yderligere to undergrupper: mangelfulde ydelser og mangelfulde 

standarder. Mangelfulde ydelser kan beskrives, som forskellen mellem det samfundet med rimelighed kan 

forvente, at revisor udretter, og det samfundet opfatter, at revisor udretter. Revisionsydelsen opfattes således 

mangelfuld, når samfundet ud fra lovgivningens udformning vurderer, at revisors arbejde er 

utilfredsstillende. Mangelfulde standarder kendetegnes ved forskellen mellem, hvad samfundet med 

rimelighed kan forvente af revisor, og hvad der ifølge loven, diverse standarder og praksis kræves af revisor. 

Revisor kan udføre revisionen tilfredsstillende ud fra lovgivningen, men hvis lovgivningen ikke 

imødekommer de forventninger, som samfundet med rimelighed kan have, er der tale om mangelfulde 

standarder.25 

2.2 Revision 
I forsøg på at reducere forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor, er det nødvendigt at 

klarlægge revisors rolle og ansvar i forhold til virksomheden og årsregnskabet, herunder god revisorskik, 

revisors uafhængighed og professionelle skepsis.  

																																																								
25 Porter, Brenda: “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, 1993, s. 50 
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2.2.1 Revisors rolle  

Formålet med en revision er at revisor opnår tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne afgive en udtalelse 

om, hvorvidt regnskabet er retvisende eller ej. Revisor har til opgave at skabe større tillid og troværdighed til 

det årsregnskab, som virksomhedens ledelse har udarbejdet, ved at kontrollere om oplysningerne i 

årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation.  

 

Årsregnskabet er for mange regnskabsbrugere en vigtig informationskilde. Det gælder både banker, 

investorer, kreditorer, offentlige myndigheder og andre interessenter, som alle har en interesse i at få 

kendskab til virksomhedens finansielle situation, jf. nedenstående afsnit om regnskabsbrugere. Da 

regnskabet er udarbejdet af virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for at oplysningerne i regnskabet er 

korrekte, kan der være et behov for at få oplysningerne i årsregnskabet kontrolleret af en revisor, der 

fungerer som en uafhængig tredjemand og offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor tjener således 

offentlighedens interesse, hvorfor det afgørende faktor i revisors stilling er netop, at offentligheden har tillid 

til revisors arbejde. Hvis tilliden til revisor svækkes, vil revisors position i samfundet blive truet, da 

offentligheden ikke længere vil anse revisor for værende en nyttig repræsentant. Revisor vil derfor, som en 

rationel agent, agere forsvarligt i forhold til sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant uden at handle i 

egeninteresse, jf. principal-Agent teorien i afsnit 2.1.1.  

 

Revisor er forpligtet til at planlægge en målrettet revision af virksomheden, så revisor kan opnå tilstrækkelig 

revisionsbevis på, at regnskabet er retvisende, dvs. fri for væsentlige fejlinformationer. For at understøtte 

dette anvender revisor stikprøver og risikovurdering undervejs i revisionsprocessen, som giver indsigt i 

virksomheden og revisionsbeviset. 26  Konstaterer revisor, at virksomheden ikke lever op til de 

lovgivningsmæssige krav til regnskabsaflæggelse, og at der er fejl eller mangler i årsrapporten, vil dette 

fremgå i påtegning, enten som en supplerende oplysning eller et forbehold. Revisor kan aldrig opnå 

fuldstændig sikkerhed for at regnskabet er retvisende, da en revision ikke er en fuldstændig kontrol af alle 

virksomhedens handlinger. Hvis revisor konkluderer, at regnskabet er retvisende med ingen yderligere 

kommentarer, vil revisor give en blank påtegning, som ikke er ensbetydende med, at der er opnået 

fuldstændigt sikkerhed for, at regnskabet er absolut fejlfrit, som mange regnskabsbrugere fejlagtigt antager.27  

2.2.2 God revisorskik 

Revisionen udføres efter god revisionsskik, som i henhold til revisorloven §16, stk. 1 indebærer, at revisor 

udviser den nøjagtighed og hurtighed som opgavens beskaffenhed tillader. Revisor skal udvise integritet, 

																																																								
26 Den store danske leksikon; http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision  
(24.05.2016)  
 
27 Pressemeddelelse; FSR-danske revisorer; ”Revision i en krisetid”; 2012; (24.03.2016) 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/Revision%20i%20en%20krisetid  
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objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af 

opgaverne.28  Udfører revisor ikke opgaverne i overensstemmelse med god revisionsskik, ved ikke at udvise 

den nøjagtighed og fornøden omhu, som det er påkrævet, kan revisor og revisionsvirksomhed ifalde ansvar, 

som kan være i form af bødestraf.29 Revisornævnet, som er en uafhængig klageinstans, behandler klager over 

revisorer, som under udførelsen af revisionsopgaver ikke har handlet i overensstemmelse med god 

revisorskik.(Ibid.) 

2.2.3 Revisors uafhængighed 

Revisor er lovmæssigt angivet som offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. revisorloven §6a, stk. 3, hvor det 

meningsmæssigt fremgår, at en statsautoriseret revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved en revision 

og ved afgivelse af erklæringer og rapporter. Det betyder, at revisor skal varetage offentlighedens interesser 

og ikke virksomhedens. Til det er der opstillet en række krav til revisors uafhængighed, som også skal sikre, 

at revisor ikke blive indblandet i interessekonflikter. Revisor må bl.a. ikke være involveret i virksomhedens 

beslutningstagen, og de må heller ikke have nogen former for økonomisk interesse i virksomheden, de 

reviderer.30 De overordnede rammer for revisors uafhængighed, herunder hvornår revisor ikke længere anses 

for uafhængig, findes i revisorlovens §24, stk. 1-6. En revisor må blandt andet ikke udføre opgaver, hvis der 

er tale om selvrevision eller egeninteresse. Det er revisionsvirksomhedens ansvar at opstille retningslinjer, 

som skal sikre, at der for en tredjemand ikke hersker tvivl om revisors uafhængighed. Dette skal gøres inden 

revisor påtager sig revisionsopgaver.(Ibid.) Uafhængighed udgør en hjørnesten i revisorerhvervet, da tilliden 

til revisor netop afhænger af, at revisor er uafhængig. Principal-agent teorien bygger netop op omkring 

revisors uafhængighed, da principalen ansætter en agent, en revisor, som skal kontrollere troværdigheden af 

årsregnskabet, hvilket forudsætter at revisor er uafhængig og ikke handler i egeninteresse. 

 

2.2.4 Revisors professionelle skepsis 

Professionel skepsis er en holdning, der er nødvendig for revisor at have for at opnå et tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. Det omfatter en spørgende tankegang ved gyldigheden af det opnåede revisionsbevis og en 

erkendelse af, at der kan være forhold, der kan medføre fejlinformationer. Endvidere omfatter professionel 

skepsis, at revisor udfører en kritisk vurdering af det opnåede revisionsbevis og sikrer en tilstrækkelig og 

egnet bevis.31 ISA’erne definerer professionel skepsis som: “an attitude that includes a questioning mind, 

being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical 

assessment of audit evidence”.32 I denne henseende er professionel skepsis uløseligt forbundet med de 

																																																								
28 Retsinformation; ”Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)”, kapitel 3. (24.03.2016)  
29 Erhvervsstyrelsen; ”Om revisornævnet”; https://erhvervsstyrelsen.dk/om-revisornaevnet (24.05.2016) 
30 Retsinformation; ”Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)”,  kapitel 5 
31 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146315, afs. A7  
32 IAASB; Staff questions and answers; ”Professional skepticism in an audit of financial statements”; 2012, s. 3 
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grundlæggende etiske principper om objektivitet og uafhængighed. Revisors uafhængighed forbedrer 

revisors evne til at handle med integritet, være objektiv og bibeholde den professionelle skepsis.(Ibid.) 

Offentligheden værdsætter den uafhængige revisors revidering af regnskabet, fordi det øger tilliden til 

regnskabet hos regnskabsbrugerne. En revision af høj kvalitet er et resultat af revisors professionel skepsis, 

der omfatter en kritisk tankegang og holdning under hele planlægningen og udførelsen af revisionen.(Ibid.: s. 

1) Denne holdning er væsentlig, da det øger revisors evne til at identificere og reagere på forhold i 

regnskabet, der kan indikere mulige fejlinformationer. Den omfatter også, at revisor stiller spørgsmålstegn 

ved pålideligheden af oplysninger fra den daglige og øverste ledelse. Denne kritiske vurdering er nødvendig 

for at revisor kan afgive en passende konklusion.(Ibid.)  

 

2.3 Hvem er regnskabsbrugere 

 

For at kunne forstå forventningskløften mellem regnskabsbrugerne og 

revisorer er det nødvendigt at identificere, hvem regnskabsbrugerne er og 

hvilke forventninger de har til revisor. Regnskabsbrugerne er defineret 

bredt, og omfatter mange forskellige interessenter. I ÅRL §12, stk. 2 

defineres begrebet som værende personer, virksomheder og offentlige 

myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger kan påvirkes af en 

årsrapport, herunder nuværende og potentielle virksomhedsdeltagere, 

kreditorer, medarbejdere, lokalsamfundet m.fl. Der findes både interne og 

eksterne regnskabsbrugere, som figur 5 giver et overblik over.33  

 

De interne regnskabsbrugere består af virksomhedens ledelse, ejeren og de ansatte.  

Ledelsen benytter regnskabet til at analysere virksomhedens resultater og stilling, og træffe passende 

foranstaltninger til at forbedre virksomhedens resultater.  

 

Ejeren bruger det reviderede regnskab til at analysere bæredygtigheden og rentabiliteten af virksomhedens 

investeringer, og bestemmer fremtidige forløb. 

 

De ansatte bruger regnskabet til at vurdere virksomhedens rentabilitet, og dens konsekvens på deres 

fremtidige løn og jobsikkerhed. 

 

 

																																																								
33 Accounting-Simplified; ”Introduction to Accounting”; http://accounting-simplified.com/financial/users-of-accounting-
information.html  (24.03.2016) 

Kilde: Egen tilvirkning 

	

Figur 5: Regnskabsbrugere 
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De eksterne regnskabsbrugere består af kreditorer, skattemyndigheder, investorer, kunder og regulerende 

myndigheder. 

Kreditorer bestemmer virksomhedens kreditværdighed, ud fra oplysningerne i regnskabet. Kredit 

betingelserne fastsættes af kreditorerne i henhold til vurderingen af deres kunders finansielle sundhed. 

Kreditorer omfatter både leverandører og finansielle långivere, såsom banker. 

 

Skattemyndigheder bruger regnskabet til at vurdere troværdigheden af de indsendte selvangivelser på vegne 

af virksomheden.  

 

Investorer analyserer muligheden for, at investere i virksomheden ud fra de oplysninger, der er givet i 

årsregnskabet. Investorerne vil sikre, at de kan tjene et rimeligt afkast af deres investering, før de investerer i 

virksomheden. 

 

Kunderne bedømmer deres leverandørers økonomiske stilling på baggrund af regnskabet, hvilket er 

nødvendigt for at opretholde en stabil forsyningskilde på lang sigt. 

De regulerende myndigheder sikrer på baggrund af regnskabet, at virksomhedens regnskabsoplysninger er i 

overensstemmelse med de love og regler, som beskytter regnskabsbrugernes interesser, der er afhængige af 

sådanne oplysninger til at træffe beslutninger.  

 

Som det fremgår af listen over regnskabsbrugere samt definitionen i ÅRL, kan det konkluderes, at 

forventningerne til revisors arbejde og behovet for information vil være forskellige alt efter hvilke 

interessegrupper der er tale om. Afhandlingens formål er ikke at identificere forventningerne til hver gruppe, 

men at se på de generelle forventninger til revisor.  
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2.4 Aktørerne i processen  

IFAC: International Federation of Accountants (IFAC) er en global uafhængig organisation har til formål at 

varetage revisionsprofessionens globale interesser, herunder at udvikle internationale standarder. IFAC har 

etableret flere uafhængige organer, som skal fastsætte standarder indenfor specifikke områder indenfor 

regnskab og revision, herunder IAASB.34  

 

IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har til formål at udvikle og udgive 

standarder om revision og andre erklæringsopgaver. De har fokus på at udvikle, vedtage og gennemføre 

internationale standarder henrettet mod revision, kvalitetskontrol og andet. Formålet er øge kvaliteten i 

revisors arbejde gennem standarder, og styrke offentlighedens tillid til revisor og revisionserhvervet.35 

 

FRC: Financial Reporting Council (FRC) er Storbritanniens uafhængige tilsynsmyndighed som tjener 

offentlighedens interesse. De har til formål at fastlægge og sætte standarder for virksomhedens rapportering 

og revision, samt overvåge og håndhæve regnskabs- og revisionsstandarder.    

 

ACCA: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) er en førende global organ for 

professionelle revisorer. De arbejder i offentlighedens interesse og fungerer som en slags drivkraft i 

revisionsbranchen, hvor de bl.a. fremmer passende reguleringer og standarder indenfor regnskab og revision. 

De udfører relevant forskning og undersøgelser for at sikre, at revisionsbranchens omdømme bevares og 

fortsætter med at vokse, samt sikre at branchen bevarer den offentlige værdi i samfundet.36  

 

FSR – danske revisorer: FSR er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen 

varetager revisorernes interesser fagligt og politisk, og er repræsentant for revisorbranchen.37 

 

																																																								
34 IFAC; https://www.ifac.org  
35 IAASB; http://www.iaasb.org  
36 ACCA; http://www.accaglobal.com/gb/en.html  
37 FSR – danske revisorer; http://www.fsr.dk/  
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Kapitel 3: Forventningskløften  
Revisors eneste måde at kommunikere med omverdenen på er gennem revisionspåtegningen. Dette er i sig 

selv nok til at understrege vigtigheden af god kommunikation. Alle revisors handlinger bag påtegningen er 

derimod usynlige for offentligheden, dog ikke mindre væsentlig af den grund. Regnskabsbrugerne ved godt, 

at revisor besidder flere informationer om virksomhedens regnskab, end hvad der bliver oplyst om i 

påtegningen. Det er informationer, der muligvis kan gavne regnskabsbrugerne i deres vurdering af 

regnskabet. Dette resulterer i den såkaldte informationskløft. 

 

Historisk set har revisionsbranchen ikke haft tradition for at være udadvendt og kommunikerende. Branchen 

er kendt for at have en lukket kultur med fokus på relationen til den enkelte kunde, snarere end den bredere 

offentlighed. Denne lukkede kultur har ført til, at offentligheden har haft større forventninger til revisor, end 

der er grundlag for.38  Flere studier, herunder Rangvid-udvalgets rapport om finanskrisen, viser, at en mere 

entydig kommunikation og forventningsafstemning i forhold til revisors rolle og opgave er nødvendig, idet 

der tilsyneladende er en kløft mellem det, som offentligheden tillægger revisor af opgaver og ansvar, og det, 

som revisor i realiteten udfører af opgaver og har som ansvar.39 Revisorerne står således overfor en 

kommunikationsopgave, hvilket er en udfordring i sig selv, da netop kommunikation ikke har været en 

kompetence, revisor har lagt vægt på. Revisor har altid været validatoren, som man kun hører fra, hvis der er 

fejl i regnskabet, eller forhold, som kræver læserens særlige opmærksomhed. Revisor skal dog ikke længere 

kun validere, men skal også kunne forklare, hvad revisionspåtegningen er værd, og hvad den kan bruges til.40 

 

Dette kapitel vil omhandle forventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugere med udgangspunkt i 

Brenda Porters teori om forventningskløften. Teorien understøttes af Porters undersøgelse om 

regnskabsbrugernes kendskab til revisors arbejde, for netop at bevise forventningskløftens eksistens, og hvad 

der primært er årsagen til denne. Derudover vil elementerne i informationskløften blive beskrevet, samt hvad 

der forårsager denne kløft. IAASB’s tiltag til at minimere forventnings- og informationskløften, og 

respondenternes svar til IAASB’s ED vil blive inddraget undervejs i forsøg på at afklare, hvad der kan 

minimere forventnings- og informationskløften. Kapitlet er relevant i forhold til besvarelsen af afhandlingens 

problemformulering, og vil derfor indgå i den senere diskussion om, hvorvidt KAM vil imødekomme 

regnskabsbrugernes forventninger.  

 

																																																								
38 Jepsen, Charlotte; FSR-danske revisorer; ”Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation og handling; 2013; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-
september; (18.04.2016) 
39 Lau, Andersen & Jepsen, Charlotte; FSR-danske revisorer; ”Rangvid-udvalget rapport om finanskrisen; 2013; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202013/Rangvid-udvalgets-rapport-om-
finanskrisen (18.04.2016) 
40 Pressemeddelelse; FSR-danske revisorer; ”Alternativ til revision for mindre virksomheder ser dagens lys”; 2012; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/lovforslag-smv-standard (18.04.2016) 
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Brenda Porters forventningskløft 

Som nævnt under teoriafsnittet inddeler Brenda Porter forventningskløften op i en rimelighedskløft og en 

præstationskløft. Rimelighedskløften er forskellen mellem, hvad samfundet forventer, at revisor opnår, og 

hvad der med rimelighed kan forventes af revisor. Det er således de urimelige forventninger, som 

regnskabsbrugerne har til revisor, der forårsager denne del af forventningskløften, jf. afsnit 2.1.2. 

Regnskabsbrugerne kan med rimelighed forvente, at revisor afgiver en erklæring om, at regnskaberne for de 

reviderede virksomheder giver et retvisende billede, da de via lovgivningen har fået overdraget en 

samfundsrolle, der pålægger dem, at de skal udføre en lovpligtig revision og være uafhængig af de 

reviderede virksomheder og regnskaber. Der er dog visse interessenter, som er uvidende om de 

begrænsninger, der er i en revision, herunder stikprøveteknik, revisors rolle, når det gælder besvigelser, og 

ledelsens ansvar. 41 Det skaber forskellige forventninger til revisor, hvilket i teorien er urimelige 

forventninger, da revisors rolle ifølge standarderne ikke er at foretage en fuldstændig kontrol af regnskabet 

eller opspore svig. Det er forventninger, der ikke er muligt at imødekomme, grundet den tidsmæssige og 

økonomiske begrænsning.  

 

Porter opdeler præstationskløften i yderligere to undergrupper: mangelfulde ydelser og mangelfulde 

standarder. Ved mangelfulde ydelser er det forskellen mellem det samfundet med rimelighed kan forvente, at 

revisor udretter, og det samfundet opfatter, at revisor udretter. Morten Speitzer, tidligere formand for FSR, 

og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR, har i debatten om værdien af revision, berørt revisors rolle, og om 

revisor løser revisionsopgaven tilfredsstillende. De mener ikke, at der er tale om en mangelfuld ydelse fra 

revisors side, men at offentlighedens forventninger ikke stemmer med den virkelighed, revisor arbejder i.42 

Ifølge dem udfører revisor sit arbejde tilfredsstillende og i overensstemmelse med de krav lovgivningen 

pålægger revisor. I en analyse, de henviser til, viser, at revisor lever op til sin rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant: I syv ud af 10 regnskaber retter revisor op på væsentlige fejl, og i seks ud af 10 

regnskaber, der i 2011 gik konkurs mindre end et år efter balancedatoen, har revisor taget forbehold eller 

afgivet supplerende oplysninger om going concern. Det er ifølge dem et tilfredsstillende resultatet, taget 

volaliteten i de finansielle markeder i betragtning.(Ibid.) De understreger, at offentligheden skal forstå, at en 

blank påtegning ikke betyder perfekt, men bestået mht., at regnskabet er retvisende og revideret i 

overensstemmelse med god revisionsskik. Offentlighedens manglende forståelse til en blank påtegning er et 

tegn på ringe kommunikation mellem revisor og offentligheden.(Ibid.) 

 

																																																								
41 EU-Kommissionen; Grønbog; ”Revisionspolitik: Læren af krisen”; 2010; 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_da.pdf, s. 3 (19.04.2016)  
42 Speitzer, Morten & Jepsen, Charlotte, ”Nr. 2: Værdien af revision; 2013; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr%202-
Varrdien-af-revision (18.04.2016) 
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Mangelfulde standarder er kendetegnet ved forskellen mellem, hvad samfundet med rimelighed kan forvente 

af revisor, og hvad der ifølge loven kræves af revisor. Hvis lovgivningen ikke imødekommer de 

forventninger samfundet med rimelighed kan have, er der tale om mangelfulde standarder.43 At IAASB 

reviderer standarderne kan være et udtryk for, at standarderne har været mangelfulde. Hensigten er at 

forbedre den mangelfulde regulering og dermed reducere den forventningskløft, der er mellem revisor og 

regnskabsbrugerne. EU-Kommissionen giver i grønbogen udtryk for, at der er behov for en revurdering af 

standarden, efter at flere interessenter har givet udtryk for at revisionen i dens nuværende form ikke har 

relevans i det aktuelle komplekse erhvervsmiljø.44 En revurdering af revisionspåtegningen skal forbedre 

kommunikationen med henblik på at styrke opfattelsen af værdien af revisionen og gøre dem mere 

informative.(Ibid.: s. 9) IAASB forsøger at løse problemet ved at revidere og tilføje standarder, som skal 

forbedre kommunikationen mellem revisor og regnskabsbruger, og gøre ledelsens og revisors rolle mere 

tydelig for regnskabsbrugeren. FSR er positive over for de tiltag IAASB har gjort, da de mener det er vigtigt 

at der bliver skabt mere dialog og gennemsigtighed i revisors arbejde. Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR, 

siger i en pressemeddelelse, at revisors kommunikation i påtegningen bør være mere tydelig, da det eneste 

offentligheden ser, er revisors påtegning af regnskabet, og støtter af den grund de tiltag IAASB har gjort.45 

 

Porters undersøgelse 

I 1989 gennemfører Porter en spørgeskemaundersøgelse i New Zealand om forventningskløftens eksistens.46 

Der bliver sendt et spørgeskema ud til ca. 1.700 tilfældigt udvalgte personer i forskellige interessegrupper, 

herunder revisorer, regnskabsbrugere og reviderede virksomhede, som påvirkes af den eksterne revisors 

arbejde. Formålet med spørgeskemaet er at afdække interessenternes viden omkring revisors arbejde, 

kvaliteten i udførelsen af opgaverne, samt deres holdning om hvilke opgaver revisor bør udføre.(Ibid.: s. 53) 

Hensigten er bl.a. at finde ud af, hvor forventningskløften er dybest. Resultatet af undersøgelsen viser, at 

revisorerne og de reviderede virksomheder i høj grad (virksomhederne i lidt mindre grad) er klar over, hvilke 

arbejdsopgaver revisor påtager sig og udfører. Den store forskel er at finde blandt offentligheden, hvor op til 

60 pct. har et meget begrænset kendskab til revisors arbejdsopgaver.(Ibid.) Porter finder desuden frem til, at 

arbejdsopgaver, hvor uenighederne, dvs. kløften, er størst, relaterer sig til oplysninger eller mangel på 

oplysninger i revisionspåtegningen, hvilket er et klart opråb fra interessenterne om, at de føler sig 

utilstrækkeligt informeret. Dette er betegnet som informationskløften i litteraturen, jf. afsnit 3.1.  

Interessenterne har en forventning om, at revisor sikrer, at regnskabet er fuldstændigt korrekt ved, at de 

verificerer hver enkelt transaktion, at hvert enkelt fejl bliver rettet, og at tyveri af virksomhedens aktiver 
																																																								
43 Porter, Brenda: “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, 1993, s. 50 
44 EU-Kommissionen; Grønbog; ”Revisionspolitik: Læren af krisen”; 2010; 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_da.pdf, s. 3  
45 Pressemeddelelse; FSR-danske revisorer; ”Revision i en krisetid”; 2012; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/Revision%20i%20en%20krisetid 
(19.04.2016)  
46 Porter, Brenda: “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, 1993 
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meldes til myndighederne og medtages i påtegningen. 47  Det er opgaver som revisor har taget afstand fra, da 

de ikke mener, at de er forpligtet til at verificere hver enkelt transaktion, jf. afsnit 2.2.1 om revisors rolle. 

Disse uoverensstemmelser mellem interessenterne og revisor understreger eksistensen af 

forventningskløften, idet interessenterne ikke har den fornødne og tilstrækkelige kendskab til revisors 

arbejde.  

 

Ifølge Humphrey (1997) er “Auditing is not regarded as an exact science, designed to specify to 100 per cent 

accuracy the information contained in the financial statements. It is more a process of judgment, concerned 

to ensure that the information is reasonably accurate, true and fair, not true and correct, sufficient rather 

than absolute”.48 Det vil sige, at revisionen ikke er designet til at præcisere, at oplysningerne i regnskabet er 

100 pct. korrekte. Det er mere en vurderingsproces til at sikre, at oplysningerne er rimelig præcise, 

retvisende og tilstrækkelige snarere end absolutte. Ifølge FSRs adm. direktør, Charlotte Jepsen, skyldes 

uoverensstemmelserne en generel opfattelse i offentligheden om, at en blank påtegning er ensbetydende med 

en blåstempling af regnskabet og en blåstempling af, at virksomheden er sund og god at investere i.49 En 

revisor er ikke en garant for, at selskabet er sundt, men afgiver blot en bekræftelse på, at tallene er i orden og 

regnskabsaflæggelsen følger de gældende standarder og regler. Jepsen understreger, at en blank påtegning er 

et øjebliksbillede, og der kan derfor forekomme uforudsete begivenheder, der ændrer billedet markant.50 

Regnskabsbrugernes ønske om fuldstændig nøjagtighed i regnskabet og revisors afsløring af besvigelser er 

formentlig årsagen til forventningskløften mellem offentlighedens forventninger til revisors arbejde, og det 

arbejde revisor rent faktisk er forpligtet til at udføre.  

 

Ud fra en analyse af undersøgelsens udfald, laver Porter en opgørelse over, hvor meget de forskellige 

elementer i forventningskløften fylder i undersøgelsen. Hun finder frem til, at præstationskløften bidrager 

med hele 69 pct. til forventningskløften, herunder 11 pct. som følge af mangelfulde ydelser og 58 pct. som 

følge af mangelfulde standarder. Rimelighedskløftens bidrag er opgjort til 31 pct. af den samlede 

forventningskløft.51  

 

Nedenstående figur viser fordelingen af porters 3 elementer i forventningskløften. 

 

 

 

																																																								
47 Porter, Brenda: “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, 1993 
48 Humphrey, C., ”Debating audit expectations”, 3. Udgave, 1997,  s. 4  
49 Speitzer, Morten & Jepsen, Charlotte, ”Nr. 2: Værdien af revision; 2013; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr%202-
Varrdien-af-revision (24.03.2016) 
50 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2013/09/24/revisorer-dir-blank-paategning-er-ikke-en-koebsanbefaling/12506515  
51 Porter, Brenda: “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, 1993 
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Figur 6: Fordelingen i forventningskløften 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Selvom revisionen er blevet mere omfattende og dokumenteres langt mere detaljeret, sammenlignet med 

tidligere års revisionsarbejde, fortsætter forventningskløften med at eksistere. Ud fra ovenstående 

formodning om, at IAASB reviderer standarderne på baggrund af mangelfulde standarder, må vi konstatere, 

at Porters teori om mangelfulde standarder også er gældende i dag.  

 

Løsningsforslag 

IAASB har i en længere periode arbejdet på at minimere forventningskløften, hvilket de definerer som 

forskellen mellem, hvad regnskabsbrugerne forventer af revisor og revisionen, og hvad revision i realiteten 

er.52 Studier viser, at årsagen til, at forventningskløften er udvidet gennem årene, er måden hvorpå revisor 

kommunikerer.(Ibid.: afs. 16) Sproget, som revisor anvender til at beskrive sit arbejde på i 

revisionspåtegningen, resulterer i, at regnskabsbrugerne ikke får et helhedsbillede af det udførte arbejde, dvs. 

omfanget af revisionen. Det er bl.a. revisors brug af fagudtryk, såsom “retvisende”, “væsentlighed”, og 

“væsentlig fejlinformationer”, som har vist sig at have forskellige betydninger for regnskabsbruger og 

revisor. IAASB opfordrer derfor revisor til enten at komme med en forklaring på de anvendte termer, eller at 

bruge dem i mindre grad,53 da dette også er med til at forårsage kløften mellem, hvad revisor rent faktisk 

udfører, og hvad regnskabsbruger opfatter som værende udført.(Ibid.: s. 7)  

 

 

 

																																																								
52 IAASB, Consultation Paper, ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, 2011; s. 7 
53 IAASB, Consultation Paper, ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, 2011; s. 14 

Rimelighedskløft	

Mangelfulde	reguleringer	

Mangelfulde	ydelser	
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I en erklæringsundersøgelse i 2014; ”Analyse af revisorerklæringer”, foretaget af Thomas Riise Johansen, 

CBS, og Lars Kiertzner, FSR, fremgår det, at revisorerne selv opfatter erklæringer som dårligt udformede.54 

Der hersker derfor en vis bekymring blandt revisorerne om, hvorvidt regnskabsbrugerne egentlig forstår 

revisorerklæringerne. Nogle af revisorerne til undersøgelsen siger bl.a., ”Det vigtigste budskab er sådan set, 

at brugerne ikke forstår, hvad der står i erklæringerne, og hvad revisors arbejde faktisk består af. Det vil 

sige, at man bruger ressourcer på at forfine erklæringer og grader af sikkerhed, men brugerne betragter 

fortsat revisors arbejde, som om alt er på plads. Det vil sige, at den forventningskløft, der var i 00’erne bare 

bliver større og større”.55  

 

Ligesom Brenda Porter fandt frem til tilbage i 1989, så mener denne revisor også, at årsagen til 

forventningskløften ligger i, at brugerne ikke forstår, hvad der står i erklæringerne. Uanset hvor meget man 

forsøger at forbedre erklæringerne, så mener revisoren ikke, at det vil hjælpe på forventningskløften, så 

længe brugerne ikke har kendskab til det arbejde revisor udfører. En anden revisor siger: ”Endelig er 

erklæringerne blevet for lange og intetsigende med det resultat, at der ikke er nogle af brugerne, der læser, 

hvad der står i erklæringerne.”(Ibid.: s. 9) Han mener, at erklæringerne er blevet for omfattende uden 

informative oplysninger, og derfor læser brugerne ikke, hvad revisor skriver. En af de adspurgte 

aktieanalytikere i vores spørgeskemaundersøgelse mener også, at revisionspåtegningen er mangelfuld, og at 

de informationer, der bliver givet, ikke skaber nogen værdi. Det gør, at han kun læser revisionspåtegningen, 

når der er forbehold.56 

 

Taget erklæringsundersøgelsen og kritikpunkterne fra de adspurgte revisorer i betragtning, skal revisor blive 

bedre til at forklare, hvad revisors arbejde består i, og hvad den blanke påtegning står for. Det er vigtigt at 

revisor fortæller offentligheden, hvordan de skaber værdi for samfundet, herunder om deres rolle i forhold til 

revisionen.57 Michael Power, professor i regnskab, har ligeledes opfordret revisorer til at offentliggøre mere 

om formålet med revisionen og revisionsprocessen. Han mener, at der findes to løsninger på 

forventningskløften; (1) Regnskabsbrugerne skal uddannes til at forstå revisionen og derigennem få passende 

(lavere) forventninger, eller (2) revisionen skal udføres i overensstemmelse med regnskabsbrugernes 

forventninger.58 

 

Ifølge IAASB vil en forbedring i afsnittet om revisors ansvar hjælpe revisor i at kommunikere sin rolle og 

ansvar til offentligheden på. Beskrivelsen af revisors og ledelsens ansvarsområder har været inddraget i 

																																																								
54 Johansen, Thomas Riise, CBS & Kiertzner, Lars, FSR; ”Analyse af revisorerklæringer”; 2014, s. 8 
55 Johansen, Thomas Riise, CBS & Kiertzner, Lars, FSR; ”Analyse af revisorerklæringer”; 2014, s. 8 
56 Bilag 3, Spørgeskema, Q1 
57 Pressemeddelelse; FSR-danske revisorer; ”Revision i en krisetid”; 2012;  
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/Revision%20i%20en%20krisetid  
(22.04.2016) 
58 Power, Michael: ”The Audit Explotion”, 1994, http://www.demos.co.uk/files/theauditexplosion.pdf, 2. 19 
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påtegningen længe med det formål at gøre regnskabsbrugerne opmærksomme på, hvad revisors egentlige 

ansvar er. I forsøg på at forbedre afsnittet har IAASB, på baggrund af regnskabsbrugernes ønsker, besluttet 

at placere afsnittet sidst i påtegning eller i et separat bilag, hvor det refereres til i påtegningen. 59 Det vil give 

revisor mulighed for at udvide beskrivelsen af revisors ansvar bl.a. for afsløring af svig, som nogle af 

respondenterne til CP har givet udtryk for, og muligvis mindske forventningskløften.60 

 

Studier viser, at værdien af de informationer givet i påtegningen er meget lave på alt andet end 

konklusionen.61 Regnskabsbrugerne er bevidste om, at de kun får en lille del af de informationer, som er 

tilgængelig for ledelsen og revisor. De ønsker disse informationer direkte fra virksomheden og/eller gennem 

revisor selv. De mener at disse informationer vil hjælpe dem med at vurdere virksomhedens finansielle 

situation og kvaliteten i regnskabsaflæggelsen og revisionen.(Ibid.: afs. 12b) Denne manglende indsigt i 

revisionen er årsagen til eksistensen af en ny kløft, som i teorien er angivet informationskløft.  

 

3.1 Informationskløften  

Informationskløften er ligesom forventningskløften en revisionsfaglig teori, der anvendes til at beskrive 

forskellen mellem den information regnskabsbrugerne ser som nødvendig for deres beslutningsproces, og det 

der er tilgængelig gennem revisionspåtegningen eller anden offentlig tilgængelig information.(Ibid.: s. 8, afs. 

18) Sagt med andre ord; forskellen mellem den mængde information, som virksomhedens ledelse og revisor 

besidder, kontra den mængde information, som er tilgængelig for regnskabsbrugerne. Dette er illustreret i 

figuren nedenfor:  

																																																								
59 IAASB, Consultation Paper ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”; 2011, s. 13 
60 Jepsen, Charlotte; FSR-danske revisorer; ”Vejen ud af forventningskløften: Kommunikation og handling; 2013; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-
september (25.05.2016) 
61 IAASB, Consultation Paper ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, 2011, s. 6, afs.12a 
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Figur 7: Informationskløft 

 
Kilde: Narrowing the Audit Gaps, A Call for Change 62  

 

Regnskabsbrugerne har tilkendegivet et ønske om større gennemsigtighed i forbindelse med yderligere 

oplysninger om bl.a. de væsentlige områder med betydelig risiko for fejlinformation, kritiske 

regnskabsmæssige skøn, væsentlige vurderinger fra revisor og områder, der har været særlig vanskelige 

under revisionen samt løsningen og den af revisor anvendte væsentlighedsniveau herpå.63  

IAASB har overvejet hvordan denne informationskløft kan reduceres. Dette mener de er muligt ved at 

offentliggøre informationer i revisionspåtegningen, som tidligere ikke har været tilgængelige for 

regnskabsbrugere, og som man mener vil skabe værdi i brugernes beslutningsproces.(Ibid.) 

 

 IAASB har derfor udstedt en ny standard, ISA 701, der har til formål at udpege de forhold, som efter 

revisors faglige vurdering har været de mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle 

periode.64 Det betyder bl.a., at revisor skal offentliggøre flere oplysninger om revisionsarbejdet, for at 

imødekomme regnskabsbrugernes behov for flere informationer. Ved at påkræve revisor at levere flere 

informationer til regnskabsbrugerne, forventer IAASB at styrke kommunikationen mellem revisor og 

regnskabsbrugerne ved at minimere informationskløften. 

3.2 Delkonklusion 

Revisorers kommunikation med omverdenen går igennem revisionspåtegningen. Denne kommunikation har 

dog vist sig at være mangelfuld. Dette skyldes bl.a. den lukkede kultur i revisorbranchen, der har gjort, at 

revisorer ikke har været særlig kommunikerende. Denne manglefulde kommunikation har ført til 

uoverensstemmelser mellem revisor og regnskabsbrugerne, pga. ringe kendskab til revisors arbejde og rolle, 

og har været medvirkende til forventnings- og informationskløftens udvidelse. Denne manglende kendskab 

																																																								
62 Malaysian Institute og Accountants: ”Narrowing the Audit Gaps : A Call for Change”, 
http://www.mia.org.my/new/downloads/news/mia/2011/07/18/Narrowing_the_Audit_Gaps.pdf 2011, s. 2.  
63 IAASB, Consultation Paper, May 2011 ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, s. 9 afsn. 23 
64 ISA 701.2 
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Diagram 1: Illustration of the “Information Gap” 

 

 

23. Conceptually, the perceived ―information gap‖ could be narrowed by the disclosure of 
additional information that is currently not available to users. In principle, such information 
could be provided to users through some combination of additional reporting by 
management or those charged with governance, or by the auditor. Some investors and 
analysts in particular, however, view the auditor‘s insight into the entity and its business 
obtained through the audit of the entity‘s financial statements as being especially relevant 
information for their needs, and have suggested that the auditor could report on the 
following types of additional information: 

x Key business, operational and audit risks the auditor believes exist. 

x The auditor‘s perspective on the key assumptions underlying the judgments that 
materially affect the financial statements, and whether those assumptions are at the 
low, most likely, or high end of the range of possible outcomes. 

x The appropriateness of the accounting policies adopted, including any that are 
inconsistent with industry practice. 

x Changes to accounting policies that have a significant impact. 

x The methods and the judgments made in valuing assets and liabilities. 

x Significant unusual transactions. 

x Key audit issues and their resolution which the engagement partner documents in a 
final, summary audit memo.  

x Quality and effectiveness of the governance structure and risk management. 
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til revisors arbejde giver som udgangspunkt anledning til, at revisor udpeges som ”skurken”, når en 

konkurssag med blank påtegning fylder i medierne. Det er derfor vigtigt, at revisor bliver bedre til at 

forklare, at en blank påtegning er et øjebliksbillede, der kan ændres via uforudsete hændelser. 

Regnskabsbrugernes forventninger kan ifølge Porter være rimelige og urimelige. De urimelige forventninger 

kan ofte ikke imødekommes pga. den tidsmæssige ramme sat af til revisionen samt de økonomiske 

begrænsninger. Dog kan regnskabsbrugernes rimelige forventninger til revisor, forårsaget af mangelfulde 

ydelser og standarder, afstemmes. FSR mener ikke at problemet er mangelfulde ydelser, da revisor udfører 

sit arbejde forsvarligt. Porters undersøgelse viser, at forventningerne fra regnskabsbrugerne hovedsageligt 

bygger på mangelfulde standarder. Regnskabsbrugerne er desuden bevidst om at revisor og ledelsen er i 

besiddelse af flere relevante informationer, end det der bliver offentliggjort. Dette forårsager eksistensen af 

en ny kløft, der betegnes informationskløften. Disse forventninger forsøger IAASB at imødekomme gennem 

tilføjelsen af den nye standard, ISA 701, ved at revisor kommunikerer mere om sit arbejde i påtegningen og 

giver et større indsigt i revisionen. Dette forventes at reducere forventnings- og informationskløften. 
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Kapitel 4: Revisionskvalitet 
Det overordnede formål med afhandlingen er bl.a. at se på, om tilføjelsen af KAM har en positiv virkning på 

revisionskvaliteten. For at kunne besvare dette må vi først definere og redegøre for begrebet 

revisionskvalitet. Til det vil der blive inddrage en række teoretikere for området, for dernæst at se på hvilke 

forhold der danner grundlag for revisionskvaliteten. Der vil blive taget udgangspunkt i to rapport fra hhv. 

FSR-danske revisorer og IAASB. 

 

FSR har i deres rapport, ”Styrket kvalitet i revisorbranchen”, defineret revisionskvalitet ud fra forskellige 

gruppers perspektiver, herunder regnskabsbrugere, regnskabsaflægger, medier, politikere og myndigheder.  

IAASB’s rapport om revisionskvalitet, ”A Framework for Audit Quality”, er en vejledningsramme for 

revisionskvalitet. Her har de behandlet en række faktorer, som konsekvent bidrager til at øge 

revisionskvalitet, herunder input, output, kontekstuelle faktorer, samt interaktionen mellem de relevante 

aktører.65  

 

Ændringerne til revisionspåtegningen kommer i forlængelse af finanskrisen, hvor der bliver stillet 

spørgsmålstegn ved kvaliteten af revisors arbejde og revisors påtegning. Ifølge en meningsmåling i 2013 var 

konsekvensen af krisen, at tilliden til revisor og revisors arbejde led et fald. 66 Den belyser, at fire ud af ti 

erhvervsledere har mindre tillid til kvaliteten af revisorernes arbejde, end de havde for fem år siden. Det er 

bekymrende, idet revisorernes primære ansvar er at skabe tillid og troværdighed om virksomhedernes 

regnskaber. Troværdighed hænger tæt sammen med kvalitet, så dårlig kvalitet medfører lav troværdighed og 

omvendt.67 Ifølge IAASB øger revisionen troværdigheden af regnskabet, og kan direkte eller indirekte 

forbedre kvaliteten af regnskabet, da offentligheden værdsætter en uafhængig revision af regnskabet.68  

 

4.1 Definition af revisionskvalitet 

Revisionspåtegningen er revisors konklusion af det reviderede regnskab og revisors eneste 

kommunikationsmiddel til offentligheden. Den er central i forhold til at samfundet kan realisere værdien af 

revisorernes arbejde.69 For at kunne vurdere kvaliteten af revisors arbejde, er vi nødt til først at definere, 

hvad kvalitet er i forhold til revisionen. Revisionskvalitet bruges ofte i blandt interessenter, revisionsfirmaer, 
																																																								
65 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014;  
66Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR-danske revisorer; ”Nr. 7: Finanskrisen har kostet på tillidskontoen hos virksomhederne”; 
2013; http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2013/Nr_7-
Finanskrisen_har_kostet_paa_tillidskontoen_hos_virksomhederne (22.03.2016) 
67Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSRs årsmøde; ” Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til 
revisor i dag og i morgen” Revisordøgnet; 2013; https://www.evm.dk/~/media/files/2013/taler/260913talefsr.ashx?la=da(22.03.2016)  
68Arnold Schilder; IAASB; ”Professional skepticism in an audit of financial statements”; 2012; 
”https://www.iaasb.org/system/files/publications/files/IAASB%20Professional%20Skepticism%20QandA-final.pdf, s. 1 
69Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR-danske revisorer; ”Nr. 11: Ændringer til revisors påtegning på vej”; 2012; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2012/Nr%2011_Ae
ndringer-til-revisors-paategning-paa-vej (18.03.2016) 
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standardudstedere m.fl., men der eksisterer ikke en universal definition på kvalitet (Francis, 2004 og 

Chadegani, 2011). Mange har i årenes løb udlagt en definition på kvalitet, og den måske mest udbredte 

definition på revisionskvalitet er defineret af DeAngelo; ”The market-assessed joint probability that a given 

auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach” (1981).70 

 

Definitionen fremhæver to aspekter af revisionskvalitet: (1) revisors kompetencer, som afgør, hvor 

sandsynligt det er, at en fejlinformation opdages, og (2) revisors uafhængighed, som afgør, hvad revisor vil 

gøre ved den opdagede fejlinformation. Hans definition af kvalitet udtrykker således revisionskvaliteten, som 

en funktion af revisors evne til at opdage væsentlige fejlinformationer og herefter rapportering af disse.  

 

En anden definition af revisionskvalitet fokuserer på nøjagtigheden af de oplysninger, der er i årsregnskabet. 

Titman og Trueman (1989, citeret i Behn og Choi, 200871) definerer revisionskvaliteten, som en revision, der 

gør det muligt for regnskabsbrugerne at foretage en bedre vurdering af virksomhedens værdi – at revisionen 

forbedrer pålideligheden af regnskabet.”.72  

 

En undersøgelse om revisionskvalitet foretaget af et center for forskning af revision i Australien i 2014 

konstaterer, at de fleste forfattere sidestiller revisionskvalitet med kvaliteten af revisor. 73 Når virksomhedens 

regnskab revideres af en fagligt kvalificeret revisor, bliver pålideligheden af regnskabet større. Det er en 

sikkerhed, der stilles for at beskytte den almenes interesse, eftersom markedet er afhængig af tilliden til det 

reviderede regnskab.74 Dog er der nogle undtagelser, f.eks. Manita og Elommal (2010), som mener, at 

revisionskvalitet er et resultat af kvaliteten i revisionsprocessen. De mener derfor, at man skal undersøge de 

forskellige stadier af revisionsprocessen fremfor at vurdere kvaliteten af revisor. 75  Indikatorerne i 

revisionsprocessen er dog ikke så åbenlyse for regnskabsbrugerne, som de er for revisorerne.  

 

En tredje definition, som har fokus på, i hvilken grad revisionen opfylder de gældende revisionsstandarder, 

er defineret af Government Accountability office76 (2003, citeret i Bedard mfl. 2010). 77 De definerer høj 

																																																								
70Linda Elizabeth DeANGELO; ”Auditor size and audit quality”;1981; 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165410181900021 (10.03.2016) 
71 Bruce K. Behn, Jong-Hag Choi and Tony Kang; The Accounting Review; 2008; http://www.jstor.org/stable/30245360;  
72 Schauer, P.C. 2002, "The Effect of Industry Specialization on Audit Quality: An Examination Using Bid-ask Spreads", Journal of 
Accounting and Finance Research, 2012; 
https://www.researchgate.net/publication/267378216_The_Effects_of_Industry_Specialization_on_Audit_Quality_An_Examination
_Using_Bid-ask_Spreads_The_Effects_of_Industry_Specialization_on_Audit_Quality_An_Examination_Using_Bid-ask_Spreads   
73 Bing, Huang, Li & Zhi; ”Audit Quality Research Report”; 2014; 
https://www.rsa.anu.edu.au/media/319746/audit_quality_research_intern_report_smaller.pdf, s. 4 (10.03.2016)  
74EU-Kommission; ”Grønbogen”; 2011; http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com96_338_da.pdf  
75 Bing, Huang, Li & Zhi; ”Audit Quality Research Report”; 2014; 
https://www.rsa.anu.edu.au/media/319746/audit_quality_research_intern_report_smaller.pdf, s. 4  
76 Er et statsligt organ, der leverer revision, evaluerer og efterforsker til den amerikanske kongres. Det er den øverste revisionsorgan i 
USA.  
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revisionskvalitet, som en revision, der er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsstandarder, 

som giver rimelig sikkerhed for, at det reviderede regnskab og de relaterede oplysninger, er i 

overensstemmelse med regnskabsprincipperne, og at de er fri for væsentlige fejlinformationer.78  

 

Revisionsfirmaet, PwC, mener, at revisionskvaliteten er et resultat af revisionsteamets præstation i både 

planlægning og udførelse, samt revisionsfirmaets kvalitetskontrolsystem. I PwC mener de ikke, at der er én 

definition af revisionskvalitet, men at revisionskvalitet opnås, når man konsekvent overholder regnskabs- og 

revisionsstandarder; tilegner sig en dyb og bred forståelse af kundens forretnings- og økonomiske miljø, som 

de opererer i; bruger deres ekspertise og erfaringer til at rejse og løse problemer tidligere, og udvikler 

professionel skepsis i alle aspekter i deres arbejde. 79 

 

På trods af mange års undersøgelser og forsøg på at definere begrebet, er der en bred enighed om, at der 

fortsat ikke er én korrekt og fælles definition på revisionskvalitet (Francis, 2004 og Chadegani, 2011).80 For 

revisorer vil kvalitet ligge i det arbejde de udfører og for regnskabsbrugere vil det være kvaliteten i 

kommunikationen, dvs. revisionspåtegningen.  

 

Se nedenstående figur for en oversigt over de fundne definitioner af revisionskvalitet.  

 

 

 

 

 

  

																																																																																																																																																																																								
77 Bedard, J.C., Johnstone, K.M. & Smith, E.F. 2010, “Audit Quality Indicators: A Status Update on Possible Public Disclosures and 
Insights from Audit Practice”; 2013; http://aaapubs.org/doi/pdf/10.2308/ciia-50581 (10.03.2016)  
78 Bing, Huang, Li & Zhi; ”Audit Quality Research Report”; 2014; 
https://www.rsa.anu.edu.au/media/319746/audit_quality_research_intern_report_smaller.pdf, s. 4 (10.03.2016) 
79 PwC; ”Audit quality, can it be measured?”; 2015; https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/measuring-audit-quality-
indicators.pdf (18.03.2016) 
80 Vaicekaukas Darius & Mackevicius, Jonas; ”Developing a framework for audit quality management in audit firms”; 2014; 
https://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1098806 , s. 175 
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Figur 8: Oversigt over definitioner af revisionskvalitet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2 FSR, Styrket kvalitet i revisorbranchen 

FSR anser kvalitet som en afgørende faktor for opbygningen af den tillid og troværdighed, der er 

forudsætningen for revisorbranchens legitimitet og kundetilfredshed. Derfor er det vigtigt, at der ikke hersker 

tvivl om revisors rolle og arbejde. FSR mener ikke, at der hersker tvivl om at revisorbranchen leverer arbejde 

af høj kvalitet, men at der altid er plads til forbedringer, der kan løfte kvaliteten yderligere.81 De mener, at 

revisionskvaliteten afhænger af, hvordan de forskellige faggrupper definerer kvaliteten i revisors arbejde. På 

baggrund af det, har de undersøgt og udarbejdet en rapport om i 2013 ”Styrket kvalitet i revisorbranchen”82,  

hvor de har opsamlet forskellige opfattelser af kvaliteten i revisors arbejde ud fra fire gruppers perspektiver. 

 

Nedenstående figur giver et overblik over de fire grupper, og deres overordnede holdning til revisionskvalitet 

efterfulgt af en beskrivelse af disse. 

 

Figur 9: Faggruppernes definitioner på kvalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Politikere og myndigheder vurderer kvaliteten ud fra, hvorvidt revisor lever op til sin rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisors ansvar, som uafhængig tredjemand, er at sikre, at regnskabet er 

retvisende, hvorfor kvaliteten vil afhænge af, hvorvidt revisor udfører revisionen efter gældende lovgivning. 

Kvaliteten af revisors arbejde sikres gennem Erhvervsstyrelsen og Revisortilsynet. Tilsynet har til formål at 

udarbejde en rapport til politikere, offentligheden og øvrige interessenter baseret på, hvorvidt 

revisionsfirmaerne følger lovgivningen, hvoraf man kan måle kvaliteten.(Ibid.) 

 

																																																								
81Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR; ”Styrket kvalitet i revisorbranchen; 2013; (22.03.2016) 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%20web.ashx, s. 2  
82 Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR; ”Styrket kvalitet i revisorbranchen; 2013; 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%20web.ashx, s. 4    
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Regnskabsaflæggere har en anden forventning til revisionen og vurderer kvaliteten ud fra andre forhold. De 

forventer at opnå et forretningsmæssigt udbytte af revisionen, således at kvaliteten i revisors arbejde vil 

tilføre konkurrencekraft, og imødeser på baggrund af revision og risikovurdering at gøre en 

forretningsmæssig forskel. Det er vigtigt for dem, at omverdenen kan fæste lid til virksomhedens regnskab.  

 

Regnskabsbrugerne, herunder kreditorer og investorer, forbinder kvaliteten med gennemsigtigheden i 

regnskabet. Mens kreditgivere er interesseret i at vide, om virksomheden er kreditværdig, vil investorer se 

om virksomheden er interessant at investere i. Hvis regnskabsbrugernes vurderer revisionspåtegningen for at 

være mangelfuld, vil det resultere i ringe kvalitetsopfattelse. Det fører til usikkerhed, og beslutningerne vil 

blive truffet på et mindre sikkert grundlag.83  

 

Medierne (Offentligheden) vurderer som regel kvaliteten ud fra få, opsigtsvækkende sager. Ofte er 

mediernes fokus rettet mod kritiske tilstande i revisionsbranchen, bl.a. fejl og uetisk adfærd fra revisors side. 

Mediernes afdækning af en sag, bliver ofte udfordret grundet revisors tavshedspligt. De må derfor nøjes med 

mangelfuld information, som kan resultere i kritiske vinklinger i forhold til revisors rolle.(Ibid.) 

 

4.3 IAASB, A Framework for Audit Quality 

IAASB har foretaget undersøgelser omkring revisionskvalitet og udviklet en ”vejledningsramme” for 

revisionskvalitet. IAASB mener, at revisionskvalitet kan opnås, når revisors udtalelser om regnskabet er 

baseret på en tilstrækkelig og egnet revisionsbevis, som er opnået af et opgaveteam, som bl.a. har udvist 

passende etik og holdninger, været tilstrækkeligt vidende og erfarne, haft tilstrækkelig tid til at udføre 

revisionsarbejdet og samtidigt anvendt strenge revisionsproces- og kvalitetskontrolprocedurer.84 IAASB 

mener, at der er mange faktorer, der bidrager til at øge revisionskvaliteten. Disse faktorer har de forsøgt at 

beskrive ved at udarbejde dokumentet, ”A Framework for Audit Quality”, som er en ”vejledningsramme” for 

revisionskvalitet til revisorer, revisionsfirmaer og andre. De kommer ikke med en enstemmig definition, men 

snarer en beskrivelse af en række faktorer, som de mener har en indvirkning på kvalitet i revisionen. 

Vejledningsrammen beskriver input og output faktorer med det formål at  ændre og forbedre kvaliteten på 

forskellige niveauer.(Ibid.: s. 10) Formålet og ønsket med kvalitetsrammen er at skabe en global diskussion 

om revisionskvalitet, og skabe positive tiltag til at forbedre revisionskvaliteten. De håber på, at det tilskynder 

revisionsfirmaer og andre interessenter til at udfordre sig selv, og ser på, om der er mere, de kan gøre for at 

øge revisionskvaliteten i deres miljøer. 

 
																																																								
83 Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR; ”Styrket kvalitet i revisorbranchen”; 2013; 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%20web.ashx, s. 5   
(22.03.2016) 
84 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 10  
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Resultatet af revisionen svarer ikke altid til kvaliteten i den udførte revision. Når man skal vurdere kvaliteten 

i en udført service, ser man som regel på, hvordan de er nået frem til det. Vi kan se på et eksempel med 

flyrejser, for bedre at forstå budskabet. Som regel kommer de rejsende til den ønskede destination, men der 

kan være stor forskel på, hvordan kvaliteten af flyturen opfattes af den enkelte passager. Faktorer, såsom 

forsinkelse af fly eller bagage, dårlig mad, dårlig service osv., har indflydelse på kundernes opfattelse af 

kvaliteten af flyveturen. Det vil sige, at selve processen op til den ydede service, også har en stor betydning 

for den samlede vurdering. Sammenlignet med revision, som også er en service (Maleyeff, 2009)85, vil 

revisionsprocessen være afgørende i forhold til at sikre kvaliteten i revisors arbejde. Eksemplet med flyrejser 

har det tilfælles med en revisionen, at input og output i revisionsprocessen, kontekstuelle faktorer og 

interaktion mellem forskellige aktører, har en indflydelse på den samlede vurdering af revisionskvaliteten.  

Mange regnskabsbrugere, især aktionærer i børsnoterede selskaber, har normalt ikke et detaljeret indblik i 

den udførte revision. 86 De kender ikke til de forhold, som revisor har identificeret som værende betydelige, 

og det arbejde de har udført for at komme disse forhold til livs. Derfor kan de ikke direkte vurdere kvaliteten 

i revisionen.(Ibid.) Mens kvaliteten af revisionen påvirkes af input, output og samspillet mellem disse, vil 

kvalitetsrammen, som IAASB har præsenteret, i sig selv ikke være tilstrækkelig til at kunne evaluere 

kvaliteten af revisionen. Det vil være nødvendigt at få revisor overvejelser, såsom arten og omfanget af det 

opnåede revisionsbevis, samt de kontekstuelle forhold.(Ibid.: s. 18, afs. 22) 

 

Følgende figur er en illustration af de elementer, som IAASB mener har en indvirkning på den samlede 

vurdering af revisionskvalitet. Herunder inputs, outputs, samspillet mellem de relevante aktører, samt 

kontekstuelle faktorer, som er eksterne forhold der kan have en indflydelse på revisionen og dens kvalitet.  

 

 

  

																																																								
85 John Maleyeff; ”Analysis of Service Processes Characteristics across Range of Enterprise; 2008; 
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=260, (18.03.2016) 
86 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 17, afs. 16 
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Figur 10: Revisionskvalitet 

 
Kilde: IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 5 

 

4.3.1 Inputs  

Inputs er grupperet i 3 kategorier:  

1. Revisorernes værdier, etik og holdninger, som påvirkes af kulturen i revisionsfirmaet.  

2. Revisorernes viden og erfaring, samt den tid der er afsat til udførelse af revisionen.  

3. Effektiviteten af revisionsprocessen og kvalitetskontrolprocedurer.  

 

Indenfor disse 3 kategorier, sker der en yderligere inddeling i hhv. engagement-, firma-, og nationalt niveau. 

I disse niveauer er der oplistet en række punkter, som har betydning for revisionskvalitet.87 Disse er 

opsummeret i nedenstående figur og uddybet i efterfølgende afsnit.  

 

 

 

  

																																																								
87 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; https://www.iaasb.org/system/files/publications/files/A-Framework-for-Audit-
Quality-Key-Elements-that-Create-an-Environment-for-Audit-Quality-2.pdf, s. X  
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Figur 11: Input 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Værdier, etik og holdninger 

Revisionens teamleder er ansvarlig for revisionsopgaven og er derfor direkte ansvarlig for 

revisionskvaliteten.88 Udover at tage ansvaret for revisionens udførelse, har teamlederen også en afgørende 

rolle i at sikre, at opgaveteamet udstiller værdier, etik og holdninger, der er nødvendige for at understøtte 

revisionskvaliteten. Revisor og revisionsfirmaets omdømme er også et vigtigt element i forhold til at skabe 

tillid. Jo større omdømme, desto mere kvalitetskontrol vil revisionsfirmaet udføre for at undgå 

revisionsfiasko.89 At regnskabet er revideret af Big 4, anses af regnskabsbrugerne for at være en vigtig 

indikation på kvalitet.90 I en undersøgelse; ”The Unqualified Auditor’s Report: A Study of User Perceptions, 

Effects on User Decisions and Decision Processes, and Directions for Further Research” foretaget af IAASB 

i 2009, bliver brugernes opfattelse af revisionspåtegningen undersøgt. 91  Deltagerne, herunder 

økonomidirektører og Finansrådet, angiver, at deres opfattede niveau af sikkerhed leveret af Big 4 

revisionsfirmaer er højere end andre revisionsfirmaer, da de har en vis kvalitetsstempel. En bankmand har 

forklaret at årsagen til dette er en antagelse om, at små revisionsfirmaer, der reviderer store virksomheder, 

kan være tilbøjelige til at bukke under kundens krav i frygt for at miste en større kunde. (Ibid.)  

 

Revisionsteamet skal udøve professionel skepsis, være uafhængig og kende til kundens branche og de 

faglige standarder. Noget af det afgørende for revisionskvaliteten er revisors objektivitet og uafhængighed, 

samt professionelle skepsis. Disse skal implementeres i samtlige niveauer i input fasen.92 Det sidstnævnte er 

et vigtigt aspekt af revisors vurdering vedrørende planlægning, udførelse og evaluering af resultaterne af 

revisionen. En passende forståelse af virksomheden, dens forretning og det miljø de opererer i vil sammen 

med den generelle faglige viden og erfaring, gøre det muligt for revisor at vurdere de risici, der er i 

virksomhedens regnskab, samt vurdere det indsamlede revisionsbevis, som kan indgå i en passende 

konklusion.(Ibid.: s. 26, afs. 43) Behovet for at revisor skal være objektiv og udøve professionel skepsis er, 

at mange af de spørgsmål, der er involveret i udarbejdelsen af regnskabet, involverer revisors vurdering.  

 

Viden, erfaring og afsat tid 

Revision er en disciplin, der bygger på de personer, der ved hjælp af deres erfaringer og værdier af integritet, 

objektivitet og skepsis, foretager rimelige professionelle vurderinger, der understøttes af de faktiske forhold 

og omstændigheder.(Ibid.: s. 31, afs. 68) Den opgaveansvarlige partner er ansvarlig for, at opgaveteamet 

																																																								
88 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 24, afsnit 33 
89 Vaicekaukas Darius & Mackevicius, Jonas; ”Developing a framework for audit quality management in audit firms”; 2014; 
http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1098806 , s. 179 
90 Bogen: David Hay, W. Robert Knechel, Marleen Willekens, ”The Routledge companion to auditing” s. 294 
91 Mock, J. Theodore, Turner, Jerry L, et.al; ”The Unqualified Auditor’s Report: A study of user perceptions, effects on user 
decisions and decision processes, and directions for further research; 2009, 
http://www.ifac.org/system/files/downloads/Study__1_ASB_Summary_Report.pdf, s. 5 
92 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 9 
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tilsammen har de rette kompetencer til revisionsopgaven, og at holdet har afsat tilstrækkelig tid til at være i 

stand til at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis før udstedelsen af revisionspåtegning.(Ibid.)  

 

Revisionsproces og kvalitetskontrolprocedurer   

Revision skal udføres i overensstemmelse med anerkendte revisionstandarder og er underlagt virksomhedens 

kvalitetskontrolprocedurer. Dette giver grundlag for en disciplineret tilgang til vurdering af risici, 

planlægning, udførelse af revisionshandlinger og til slut udstede en udtalelse. Ikke alle aspekter i 

revisionsprocessen er defineret i revisionsstandarderne, hvorfor revisionsvirksomhederne normalt vil have 

interne metoder, som retningslinjer.(Ibid.: s. 38, afs. 107) 

 

Kvalitetskontrolprocedurer omfatter overvågning af revisionskvaliteten i et revisionsfirma og er vigtig for at 

sikre, at standarderne bliver overholdt, og at partnere og medarbejdere udfører deres arbejde korrekt og efter 

loven. Udover de interne processer, der skal overvåge kvaliteten af revisionen, kan revisor underkastes en 

ekstern gennemgang af tilsynsmyndigheder. Resultaterne af disse tilsyn skal være med til at forbedre 

revisionskvaliteten.(Ibid.: s. 42, afs. 128) 

 

4.3.2 Outputs 

For interessenter, såsom investorer i børsnoterede selskaber, er revisionspåtegningen det primære output når 

de skal vurdere revisors arbejde og revisionskvaliteten.(Ibid.: s. 20, afs. 27) Mange serviceydelser er generelt 

synlige for køberen/brugeren, og brugerne kan evaluere kvaliteten af dem direkte ved at se på kvaliteten af 

outputtet, eksempelvis som i flyrejsen. Det er dog ikke alle oplysninger, som skaffes under revisionen, der 

bliver tilgængelige for regnskabsbrugerne. Nogle af de outputs, der udledes af revisionsprocessen, er generelt 

ikke synlige for regnskabsbrugerne, f.eks. en forbedring af virksomhedens interne kontrol, som sker i 

samvirke med revisor, er ikke nødvendigvis en information revisor tager med i påtegningen.(Ibid.: s. 45, afs. 

148) Se nedenstående figur for en opsamling af outputs efterfulgt af en uddybning af to elementer. 
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Figur 12: Outputs 

  
Kilde: Egen tilvirkning  

 

Engagement niveau 

Nogle af de vigtige egenskaber i forhold til at vurdere kvaliteten af en revision er værdien og aktualiteten af: 

revisors rapporter til brugere af årsregnskabet, revisors rapporter til den øverste ledelse, revisors rapporter til 

ledelsen, og revisors rapporter til finansielle- og tilsynsmyndigheder.93  

 

• Revisors rapporter til brugere af årsregnskabet 

Det endelige mål for revisionen er at afgive en revisionspåtegning, som giver brugerne mere tillid og sikrer 

pålideligheden af det reviderede regnskab.(Ibid.: s. 15, afs. 1) Revisionspåtegningen har udviklet sig til at 

være mere og mere standardiseret. Ifølge IAASB er der undersøgelser, der viser, at nogle regnskabsbrugere 

ønsker, at revisionspåtegningen skal indeholde flere informationer om virksomheden og om revisionen selv, 

end hvad der bliver rapporteret om nu.(Ibid.: s. 46, afs. 154) De mener, at flere informationer i påtegningen 

vil hjælpe dem, når de skal vurdere kvaliteten i revisors arbejde. Andre regnskabsbrugere mener også, at den 

kommunikative værdi af revisionspåtegningen kan forbedres, hvis der sker  ændringer i den nuværende 

struktur og formulering af revisionspåtegningen.(Ibid.) 

 

• Revisors rapporter til den øverste ledelse 

Der findes revisionsstandarder, herunder ISA 260, Communication with Those Charged with Governance, 

der påkræver revisor at kommunikere med den øverste ledelse om specifikke forhold. I forhold til kvaliteten 

og nytten af kommunikationen med revisor, vil den øverste ledelse især lægge værdi i den kommunikation, 

der giver indsigt i virksomhedens rapporteringspraksis, herunder udførelsen af interne kontroller, 
																																																								
93 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 46, afs. 152 
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anbefalinger til forbedring af virksomhedens rapporteringsproces, samt oplysninger som sætter dem i stand 

til at opfylde deres praksis.94 

 

Firma og nationalt niveau 

Flere lande har indført krav til revisionsfirmaerne om, at de skal være mere informative i deres påtegninger, 

ved bl.a. at oplyse om revisionsfirmaets kvalitetskontrolsystem.(Ibid.: s. 49, afs. 168) Denne form for 

rapportering kan også være en mulighed for revisionsfirmaerne til at adskille sig fra de andre ved at 

fremhæve bestemte aspekter af deres politikker og tilgange til revisionen, og dermed konkurrere på 

forskellige aspekter af revisionskvalitet. En offentliggørelse af oplysninger om f.eks. virksomhedens 

processer og praksis for kvalitetskontrol, kan spille en afgørende rolle i forhold til at forbedre 

revisionskvaliteten, eller opfattelsen af revisionskvaliteten hos regnskabsbrugerne.(Ibid.: s. 49, afs. 172) 

 

4.3.3 Interaktioner 

Vigtige interaktioner i regnskabsaflæggelseskæden bliver af IFAC, i deres rapport fra 2008; ”Financial 

Reporting Supply Chain”, beskrevet som: ”de mennesker og processer, der er involveret i forberedelse, 

godkendelse, revision, analyse og anvendelse af finansielle rapporter.”(Ibid.: s. 50, afs. 173) IFAC har via 

deres undersøgelser observeret, at alle led i kæden skal være af høj kvalitet, og tæt forbundet, for at kunne 

levere en rapport af høj kvalitet. Mens hver enkelt led i kæden spiller en vigtig rolle i forhold til 

regnskabsaflæggelsen, har arten, eller interaktionen af disse forbindelser, en særlig vigtig indvirkning på 

revisionskvaliteten. Det er gennem disse interaktioner, at deltagerne i kæden, herunder revisorer, ledelsen, 

regnskabsbrugerne og tilsynsmyndigheder, kan ændre adfærd og påvirke andres holdninger, og derved 

bidrage til at forbedre revisionskvaliteten. F.eks. kan drøftelser mellem revisor og den øverste ledelse i 

planlægningsfasen påvirke revisors brug af faglige kompetencer (input) og indholdet af revisionspåtegningen 

til den øverste ledelse (output).(Ibid.: s. 51, afs. 182) 

 

Nogle af de vigtigste interaktioner i forhold til revisionskvalitet er illustreret i nedenstående figur, med en 

kort beskrivelse efterfølgende.   

 

 

																																																								
94 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014, s. 47, afs. 158 
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Figur 13: Interaktion  

 
Kilde: IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014; s. 60, afs. 176 

 

Det er interaktioner mellem disse aktører, der kan påvirke planlægningen og gennemførelsen af revisionen. 

Samspillet mellem revisor og den øverste ledelse kan have en stor rolle i planlægningsfasen og være en 

betydningsfuld input af revisionen. Deres interaktion med hinanden kan påvirke det samlede output af 

revisionen, som bl.a. er revisionspåtegningen. Regnskabsbrugerne har også mulighed for at interagere med 

revisor, f.eks. i forhold til at udnævne, genvælge eller udskifte virksomhedens revisor, hvilket er muligt i 

generalforsamlingen.95   

 

4.3.4 Kontekstuelle faktorer 

Det sidste punkt i figur 10 er de kontekstuelle faktorer, som er forhold, der direkte eller indirekte kan påvirke 

revisionskvaliteten. Der er en række miljømæssige regler, som kan påvirke arten og kvaliteten af aflæggelse 

af årsregnskabet, som dermed også kan have en indvirkning på revisionskvaliteten. Miljøet, som 

regnskabsaflæggelsen og revisionen befinder sig i kan variere fra land til land. I nogle lande kan 

forretningsmetoderne være relativt uformelle og mindre udviklet, og den finansielle rapportering vil derfor 

være begrænset.(Ibid.: s. 55, afs. 206) I relation til det, vil regnskabsbrugernes forventninger være lave. I takt 

med at et land udvikler sig, og virksomhederne vokser i størrelse med et større behov for finansiering fra 

banker, investorer og andre aktører, vil aflæggelse af årsregnskabet blive vigtigere end tidligere. 

Regnskabsbrugernes forventninger vil stige, og dertil vil love og reguleringer, og krav til regnskabsaflægger 

og revisor udvikle sig.(Ibid.) 

 

																																																								
95 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014, s. 52, afs. 186  
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De kontekstuelle forhold vil til en vis grad påvirke på arten og kvaliteten af de finansielle rapporter, og 

sandsynligvis også påvirke arten og omfanget af revisionsbeviset og effektiviteten af 

revisionsprocessen.(ibid.) De kontekstuelle faktorer er bl.a. lov og regulering relateret regnskabsaflæggelsen 

og revisionen, kulturelle faktorer, informationssystem m.fl. IAASB har illustreret det med følgende figur: 

 

Figur 14: Kontekstuelle faktorer 

 
Kilde: IAASB ”A Framework for Audit Quality” - Kontekstuelle faktorer s. 55, afs. 208 

 

Udefra kommende faktorer, såsom lovgivningsmæssige- og rapporteringskrav, eller kulturelle- og 

miljøforhold kan i nogle lande have en indvirkning på kvaliteten af årsregnskabet og revisionen.96  

 

Uanset hvor detaljeret kravene er til regnskabsaflæggeren, er kvaliteten af regnskabet afhængig af ledelsens 

motivation til at afgive præcise og pålidelige oplysninger om regnskabet. Ledelsens viden og færdigheder er 

ligeledes forhold, der er afgørende for kvaliteten af regnskabet.(Ibid.: s. 58, afs. 220) Den øverste ledelses 

tilsyn med den daglige ledelse vil få den daglige ledelse til at opfylde sine forpligtelser. Det er netop denne 

problemstilling principal-agent teorien belyser i afsnit 2.1.1. I mange virksomheder, især i større 

virksomheder, kan et revisionsudvalg bidrage til at styrke virksomhedens corporate governance. 97 

Revisionsudvalget rolle er bl.a. at sikre en uafhængig og objektiv overvågning af virksomhedens 

regnskabsaflæggelsesproces og revisors uafhængighed. 98  IAASB mener, at tilliden til regnskabet vil 

sandsynligvis blive øget, hvis brugerne får informationer om de aktiviteter revisionsudvalget har foretaget, 

herunder de forhold som de har rettet på og årsagerne til deres konklusioner. 
																																																								
96 IAASB; ”A Framework for Audit Quality”; 2014, s. 55, afs. 209 
97 ”god selskabsledelse”, dvs. det system af regler, praksis og processer; https://da.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance   
98 Colombus; ”Revisionsudvalg – Kommissorium”; 2014; http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-
4AIUQF/0x0x734413/139e4f91-9137-4055-9dbe-521954bb82c9/Kommissorium_for_Revisionsudvalget_marts_2014.pdf , s. 2  
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4.4 Delkonklusion 

På trods af mange års undersøgelser og forsøg på at definere begrebet, revisionskvalitet, er der en bred 

enighed om, at der fortsat ikke er én korrekt og fælles definition på revisionskvalitet.99 For revisorer vil 

kvalitet ligge i det arbejde de udfører og for regnskabsbrugere vil det være kvaliteten i kommunikationen, 

dvs. revisionspåtegningen.  

 

IAASB har udarbejdet en kvalitetsramme, ”A Framework for Audit Quality”, som beskriver en række 

faktorer, som de mener har en indvirkning på kvaliteten i revisionen. Der er en række inputs, outputs, 

kontekstuelle faktorer samt interaktionen med en række aktører, der bidrager til at øge kvaliteten i 

regnskabsaflæggelsen og revisionen. Disse faktorer kan have en indirekte eller direkte påvirkning på 

revisionskvaliteten. Det er op til revisor selv at reagere på dem, når de skal planlægge revisionen for hvordan 

de bedst opnår et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. For brugere af regnskabet, er revisionspåtegningen 

det primære output af revisionen, og den de kan vurdere revisionskvaliteten ud fra. Det er inputtet i 

revisionen der leder til outputtet, hvorfor kvaliteten i inputtet må påvirke kvaliteten i outputtet. Det 

indebærer bl.a., at revisor er uafhængig og skeptisk for de informationer, der bliver givet, og at revisionen 

udføres efter anerkendte standarder. Alle led i revisionen skal være af høj kvalitet for at kunne levere et 

output af høj kvalitet.  

																																																								
99 Vaicekaukas Darius & Mackevicius, Jonas; ”Developing a framework for audit quality management in audit firms”; 2014; 
http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1098806 , s. 175 
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Kapitel 5: Baggrunden for Key Audit Matters 
Som omtalt i indledningen har den stadig voksende globale og komplekse erhvervsmiljø og øget antal 

konkurser, forårsaget af finanskrisen, sat fokus på revisionsbranchen og revisors ansvar, og givet anledning 

til større fokus på værdien af revisionspåtegningen. På baggrund af krisen nedsatte regeringen i starten af 

2012 et udvalg, som havde til opgave at analysere årsagerne til finanskrisen, som beskrives i Rangvid 

rapporten.100 Rapporten konkluderer bl.a., at revisors håndtering af en række nødlidende pengeinstitutter har 

været mangelfuld, og der er derfor rejst kritik af revisorernes arbejde.(Ibid.: s. 45) Revisor har bl.a. ikke taget 

forbehold for regnskaber der ikke har været retvisende.(Ibid.: s. 45) Erfaringerne fra konkurserne viser bl.a., 

at revisorerne i varierende grad har udvist manglende professionel skepsis.(Ibid.: s. 251)  

 

Tilliden til revisionsbranchen og kvaliteten i revisors arbejde har lidt et fald, og der er stor kritik fra 

offentligheden, som ikke mener, at revisor lever op til sit ansvar.101 På baggrund af dette, er der i EU rejst 

kritik af revisors rolle og revisors ansvar, hvilket har resulteret i et ønske om bedre kommunikation til både 

den reviderede virksomhed og regnskabsbrugerne. 102  Flere interessenter giver udtryk for, at revisors 

konklusion om regnskabet ikke er optimal i forhold til dagens komplekse forretningsmiljø, og at 

standarderklæring ikke specifikt oplyser, hvordan revisor er kommet frem til sin konklusion.103  EU-

Kommissionen fremlægger derfor et forslag til ændring af den eksisterende regulering af revision og 

udsender i 2010 grønbogen til offentlig høring med hensigt om at starte en offentlig debat om, hvad der skal 

gøres for at sikre, at revisionen og revisionspåtegninger er ”egnede til formålet”.104 Der bliver bl.a. foreslået, 

at revisor skal kommunikere de anvendte revisionsmetoder for at kunne forklare, i hvor stor omfang 

virksomhedens regnskab er blevet kontrolleret, hvordan revisor er nået frem til sin konklusion, hvilke risici 

revisor har vurderet, og hvilke forhold revisor har afdækket under revisionen.(Ibid.: s. 8) 

 

Presset fra både EU-Kommissionen, regnskabsbrugerne og andre interessenter får flere aktører til at 

igangsætte undersøgelser, hvilket medfører en række tiltag, der lægger op til en ændring af det regelsæt, der 

sætter rammerne for, hvordan revisor skal kommunikere til omverdenen via revisionspåtegningen. Det er i 

høj grad medvirkende til, at IAASB vedtager ISA 701, som skal danne baggrund for den endelige 

revisionspåtegning der gælder fra 15. december 2016. Dette kapitel vil indeholde en kronologisk 

gennemgang af de undersøgelser og tiltag IAASB og andre aktører har gennemført op til den nye standard, 

samt de endelige vedtagelser. Nedenstående figur viser IAASB’s tiltag i kronologisk ordning. 

																																																								
100 Erhvervs- og Vækstministeriet; ”Rangvidrapport, Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring”; 2013;  
101 Michael Korsgaard Nielsen: ”Knas i ægteskabet mellem erhvervsliv og revisorer” in Berlingske Business, 2013 
http://www.business.dk/finans/knas-i-aegteskabet-mellem-erhvervsliv-og-revisorer (23.05.2016) 
102 Erhvervs- og Vækstministeriet; ”Rangvidrapport, Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring”; 2013 s. 46  
103 Gimsing, Kurt & Jepsen, Charlotte; FSR – danske revisorer; 2010; 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2010/Nr%203_ 
(12.05.2016) 
104 EU-Kommissionen; Grønbog; ”Revisionspolitik: Læren af krisen”; 2010, s. 5   
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Figur 15: Tidslinje for ISA 701  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1 Kronologisk udvikling 

I 2006 påbegynder IAASB og Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) en fælles akademisk undersøgelse for at identificere og give oplysninger om og 

indsigt i regnskabsbrugernes opfattelse af revisionen og den standardiserede revisionspåtegning. 105 

Fokusgruppeundersøgelsen, ”The Unqualified Auditor’s Report: A Study of User Perceptions, Effects on 

User Decisions and Decision Processes, and Directions for Further Research”106, er én blandt flere af deres 

undersøgelser, der afslører, at regnskabsbrugerne ikke læser hele revisionspåtegningen, da de ikke finder den 

brugbar eller informativ nok, lige bortset fra den samlede konklusion.(Ibid.: s. 8) Den primære årsag til dette 

er, at de ikke finder informationerne i påtegningen relevante i forhold til deres vurdering- og 

beslutningsproces. (Ibid.: s. 9) 

 

Undersøgelsen afsluttes i 2009 og viser endvidere, at regnskabsbrugerne er bekendt med, at der er langt flere 

oplysninger om virksomheden og revisionen end det, der når ud til dem, jf. informationskløften.(Ibid.: s. 16) 

Der ses en længe kendt og fortsat relevant uoverensstemmelse mellem, hvad revisor mener, de 

kommunikerer i påtegningen, og hvad regnskabsbrugerne udleder af påtegningen.(Ibid.: s. 7) Denne 

uoverensstemmelse er kendt som forventningskløften.  

 

På baggrund af ovennævnte undersøgelse og input opnået gennem dialog med interessenter over hele verden 
udsteder IAASB i maj 2011 det første diskussionsoplæg Consultation Paper (CP) ”Enhancing the Value of 

Auditor Reporting: Exploring Options for Change”107 som en ”opfordring til handling”.108 Formålet med CP 

er at (1) undersøge, hvorvidt der er en fælles opfattelse blandt regnskabsbrugerne omkring 
																																																								
105 IAASB: ”Auditor Reporting”; http://www.iaasb.org/projects/auditor-reporting 
106 Mock, J. Theodore, Turner, Jerry L, Gray,. et.al; ”The Unqualified Auditor’s Report: A study of user percpetions, effects on user 
decisions and decision processes, and directions for further research”, 2009 
107 IAASB, Consultation Paper ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, 2011; (21.05.2016) 
108 IAASB; ”Auditor Reporting”; http://www.iaasb.org/projects/auditor-reporting; (25.05.2016) 
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revisionspåtegningens brugbarhed og relevans, samt (2) i hvilket omfang en forventnings- og 

informationskløft eksisterer. CP har også til formål at undersøge mulighederne for en forbedring af 

kvaliteten, relevansen og værdien af revisionen.109  

 

I marts 2012 afholder IAASB endnu et møde, hvor de bl.a. overvejer. et forslag, der kræver, at revisor 

medtager et koncept kaldet Auditor Commentary (herefter AC) i deres påtegning, hvor revisor fremhæver de 

forhold, der efter revisors vurdering er de vigtigste for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet eller 

revisionen, og som alene gælder virksomheder af offentlig interesse (PIE).(Ibid.)  

 

I juni 2012 udsender IAASB Invitation To Comment (ITC): Improving the Auditor’s Report, som er et 

diskussionsoplæg til en forbedret revisionspåtegninger.110 Høringssvarene fra 164 respondenterne bliver 

diskuteret i et møde afholdt i december 2012, og efter tre globale rundbordsmøder beslutter IAASB at 

godkende forslaget om AC. I februar 2013 ændre IAASB konceptet til Key Audit Matters.111 

  

I 2014 bliver en ny standard implementeret, ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the independent 

Auditor’s Report. Formålet med KAM i revisionspåtegningen er at sætte fokus på de centrale forhold, der 

efter revisors vurdering er anset for at være de mest væsentlige, baseret på den udførte revision. IAASB 

sigter efter at øge regnskabsbrugernes forståelse af den reviderede virksomhed og den udførte revision.  

 

IAASB udgiver i juli 2013 Exposure Draft (ED), Reporting on Audit Financial Statements: Proposed New 

and Revised International Standards on Auditing, med den forventning om at imødekomme respondenternes 

svar på ITC’en. Udkastet bliver kommenteret af 139 interessenter, herunder revisionsvirksomheder, 

foreninger og andre interessenter, som afgiver deres svar i forbindelse med den nye standard ISA 701.112 I 

marts 2014 afholder IAASB et møde hvor de vedtager beslutningen om at kommunikere KAM i revision af 

børsnoterede virksomheders regnskaber.(Ibid.) 

 

I september 2014 vedtager IAASB følgende nye og reviderede standarder: 

 

 

 

 

 
																																																								
109 IAASB; ”Exposure draft”, 2013, s. 6 
110 IAASB; ”Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report”; 2012 
111 IAASB; ”Auditor Reporting”; http://www.iaasb.org/projects/auditor-reporting 
112 IFAC; Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards on auditing; 2013;  
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Tabel 2: Ny og reviderede standarder med kort beskrivelse  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I januar 2015 udgiver IAASB sin nye og reviderede revisionspåtegningsstandarder. Standarderne træder i 

kraft for revisors erklæringer om revision af regnskaber for perioder, der slutter 15. december 2016 eller 

senere. 

Nedenfor ses et visuelt fremvisning af revisionspåtegningen før og efter ændringerne.  
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Figur 16: Revisionspåtegning før og efter ændringerne: 

 

Før ændringerne:                 Efter ændringerne: 

    
Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 6: Key Audit Matters 
Kapitlet har til formål at foretage en detaljeret gennemgang af ISA 701 Key Audit Matters, der skal give en 

klar indsigt i standardens indhold og omfang. Afhandlingens problemformulering lyder på, hvorvidt 

tilføjelsen af KAM i revisionspåtegningen vil have en indflydelse på revisionskvaliteten, samt imødekomme 

regnskabsbrugernes forventninger. For at kunne besvare denne, vil vi gennemgå indholdet i KAM og se på 

de forventninger og ønsker regnskabsbrugerne har til ISA 701. Høringssvarene fra  ITC og ED 

respondenterne og deres holdninger til KAM vil blive inddraget undervejs for at kunne bedømme, om 

IAASB har imødekommet deres ønsker og kommentarer i den endelige ISA 701. Det er på nuværende 

tidspunkt ikke muligt at måle effekten af KAM på revisionskvaliteten og forventningskløften, da standarden 

endnu ikke er afprøvet i praksis, hvorfor vi afslutningsvis vil foretage en vurdering af den mulige indflydelse 

af KAM på revisionskvaliteten og forventningskløften med inddragelse af de anvendte teorier og analyser, 

omtalt i ovenstående kapitler om revisionskvalitet og forventningskløften. 

 

Oversigt over standarderne 

Den meste gennemgribende ændring IAASB har udført i forhold til at forbedre revisionspåtegningen, er den 

nye ISA 701, som omhandler KAM. I tillæg hertil er en række andre standarder blevet tilpasset, herunder 

ISA 705, 706, 720, 260 og 570, som nedenstående figur viser en oversigt over. 

 

Figur 17: Oversigt over ny standard og ajourførte standarder 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der er derfor i afgrænsningen besluttet at se bort fra de ovenstående ajourførte standarder, hvorfor 

nedenstående afsnit vil omhandle ISA 701. Nedenstående figur give et kort overblik over ISA 701, med en 

efterfølgende uddybet beskrivelse af de enkelte elementer i standarden. 

 

 

ISA 700 (AJOURFØRT) - 
OVERORDNET 

STANDARD FOR 
REVISIONSPÅTEGNING 

NY 

ISA 701 

AJOURFØRT 

ISA 705 ISA 570 ISA 720 ISA 706 ISA 260 
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Figur 18: Overblik – ISA 701 

Kilde: Egen tilvirkning 

Definition af Key Audit Matters  Centrale forhold ved revisionen, der efter revisors faglige 

vurdering var mest betydelige ved revisionen af regnskabet 

for den aktuelle periode. Forholdene udvælges blandt de 

forhold, revisor har kommunikeret til den øverste ledelse. 

Formålet med Key Audit Matters 

 

 

 

  

At øge kommunikationsværdien gennem større 

gennemsigtighed – give regnskabsbrugerne et større indblik i 

de overvejelser, der har dannet grundlag for revisors 

konklusion, og derigennem hjælpe regnskabsbrugerne med at 

forstå de mest betydelige forhold i regnskabet. 

Hvem er omfattet af ISA 701 Key Audit 

Matters? 

Krav: Alle børsnoterede virksomheder. 

Frivilligt: Alle andre virksomheder 

Ikrafttrædelsesdato Standarden er gældende for revisioner af regnskaber, der 

slutter den 15. December 2016 eller senere. 

Kommunikation og placering af Key 

Audit Matters 

De centrale forhold skal beskrives med hver deres 

underoverskrift i et særskilt afsnit med overskriften ”KAM”.  

Placering af afsnittet bør være tæt på revisors konklusion for 

at fremhæve oplysningernes betydning. 

Centrale forhold, der ikke er Key Audit 

Matters 

Forhold, der giver anledning til modificeret konklusion i 

overensstemmelse med ISA 705; 

Forhold, der kan rejse betydelig tvivl om Going Concern i 

overensstemmelse med ISA 570. 

Hvornår skal Key Audit Matters IKKE 

kommunikeres? 

Når lov eller øvrig regulering forhindrer det. 

Når de negative konsekvenser forventes at være større end 

den offentlige interesses fordele. 
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6.1 Formålet med Key Audit Matters 

ISA 701 standarden omhandler centrale forhold ved revisionen, der efter revisors faglige vurdering har været 

de mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode, og indeholder krav og vejledning 

til revisors bestemmelse og kommunikation af KAM. Formålet er at gøre revisionspåtegningen mere 

informativ og øge kommunikationsværdien, som skal opnås gennem en større gennemsigtighed i 

revisionspåtegningen. KAM skal give regnskabsbrugerne et større indblik i de overvejelser revisor har gjort 

sig under revisionen, og derigennem hjælpe regnskabsbrugerne med at forstå de forhold, der har været 

revisionsmæssigt udfordrende. Ud over den forbedrede kommunikation til regnskabsbrugerne, forventes det 

nye krav også at forøge den øverste ledelses fokus på de oplysninger i regnskabet, som revisor omtaler og 

henviser til i påtegningen.113  

 

Allerede tilbage i 2010, da EU-Kommissionen udstedte grønbogen til offentlig høring, var der flere der gav 

udtryk for, at revisionspåtegningen måtte revurderes.114 Tilføjelsen af KAM afsnittet i påtegningen vedrører 

udelukkende dialogen mellem revisor og ledelsen, som skal resultere i en øget kommunikationsværdi mellem 

revisor og regnskabsbrugere. Hensigten er, at KAM i sidste ende vil fremme regnskabsbrugernes forståelse 

af de mest betydelige forhold i regnskabet og herigennem forbedre kvaliteten af regnskabsaflæggelsen 

yderligere.115 IAASB forventer desuden, at KAM afsnittet vil give revisor fornyet fokus på de forhold, der 

skal indberettes, og indirekte øge revisors professionelle skepsis, hvilket vil bidrage til øget 

revisionskvalitet.(Ibid.: s. 7, afs. 8) Ifølge IAASB anerkender de fleste ED respondenter, herunder FSR, 

PwC, CFA institute, nødvendigheden af og behovet for, at revisor udgiver flere informationer i påtegningen. 

De mener, at offentliggørelse af flere relevante informationer vil tilføre yderligere værdi til revisors 

konklusion i regnskabet og være med til at styrke offentlighedens tillid til revisor, samt øge relevansen af 

revisionen.(Ibid.: s. 19, afs. 35) 

 

Fra ”Auditor Commentary” til ”KAM” 

IAASB har ved udarbejdelsen af deres ITC ikke anvendt begrebet KAM, men fremlagt et andet koncept, AC. 

Selvom ITC respondenterne erkender de potentielle fordele ved AC konceptet, anser de en vis udfordring i at 

etablere en fælles global definitionen af PIE, hvorfor de ser det mere fordelagtigt at afgrænse standarden til 

alene at omhandle børsnoterede virksomheder. Endvidere har det bekymret de fleste respondenter, da denne 

form for informationer i påtegningen, muligvis vil sløre ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor. De 

mener, at det er ledelsens ansvar, at give de informationer, der skal hjælpe brugerne med at forstå 

regnskabet, og ikke revisors, jf. principal-agentteorien.116 FSR mener derfor, at AC kun bør indeholde 

																																																								
113 IAASB, ”Exposure draft”, 2013s. 7, afs. 8 
114 ISA 701.2 
115 IAASB, ”Exposure draft, 2013, s. 20, afs. 40 
116 IAASB; ”Invitation to Comment: Imporving the Auditor’s Report”, 2012,  s. 19, afs. 37 
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oplysninger om, hvordan revisionen er gennemført, så regnskabsbrugerne bedre kan forstå, hvad revisors 

fokus har været under revisionen, og hvordan disse fokusområder er blevet udpeget.117 Dvs. revisor skal give 

oplysninger om de forhold, der har været væsentlige i forhold til revisionen og ikke blot væsentlige forhold i 

regnskabet. AC konceptet bliver herefter i IAASB’s ED erstattet af KAM, gældende for børsnoterede 

virksomheder.118 

 

6.2 Bestemmelse af Key Audit Matters 

IAASB har i ISA 701 angivet krav og retningslinjer for revisor til at bestemme KAM. Disse er bl.a. 

udarbejdet i overensstemmelse med ITC og ED respondenternes anbefalinger og ønsker. IAASB har den 

opfattelse, at de centrale forhold, der skal meddeles i revisionspåtegningen, er et spørgsmål om revisors 

faglige vurdering, snarere end, at IAASB definerer visse elementer som KAM. ITC respondenterne deler 

samme opfattelse og mener også, at revisor skal ved brug af sin faglige vurdering beslutte, hvilke forhold, 

der skal bestemmes som KAM.(Ibid.: s. 18, afs. 34) Revisor skal udvælge KAM blandt forhold, der er 1) 

kommunikeret med den øverste ledelse, 2) som revisor har vurderet til at være de væsentligste forhold ved 

revisionen og 3) der har krævet betydelig opmærksomhed under udførelsen af revisionen. Formålet med 

denne vejledning er at hjælpe revisor med at afgrænse de forhold, der er kommunikeret til den øverste 

ledelse, til KAM. Nedenstående figur illustrerer vejen frem til KAM. 

 

Figur 19: Bestemmelse af KAM  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

																																																								
117 FSR; Høringssvar, Intvitation to Comment, Oktober 2012, s. 4 
118 IAASB; ”Exposure draft”; 2013, s.18, afs. 34 
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De ”væsentligste/betydelige” forhold – en udfordring for revisor 

Revisionsfirmaerne, Deloitte, EY og PwC, har udvist bekymring om begrebet ”mest betydelig/væsentlig” i 

forbindelse med bestemmelsen af KAM (punkt 2 og 3 i figur 19).  

De er enige i, at brugbarheden af KAM afhænger af, at forholdene begrænses til de mest væsentlige forhold, 

så konceptet opnår det forventede resultat, men at indførelsen af konceptet bliver en udfordring i praksis. 

Dette begrunder de med, at revisorerne kan definere begrebet forskelligt og bestemmelsen af forholdene vil 

derfor afvige fra hinanden. De forhold, der af nogle revisorer er defineret som værende mest væsentlige, kan 

for andre være mindre væsentlige.  

 

For EY opstår der en anden udfordring i de tilfælde, hvor revisor ikke bestemmer et forhold som værende 

væsentlig eller betydelig, men som bliver det over tid. De mener, at det kan resultere i, at revisors 

vurderingsevne bliver udfordret, hvis regnskabsbrugerne sætter spørgsmålstegn ved deres arbejde.119 Viser 

det sig, at et forhold bliver mere væsentlig over tid, efter at revisor har afgivet sin konklusion, er det ikke 

nødvendigvis revisors fejl, da det ikke er revisors arbejde at spå om fremtiden.  

 

EY har reflekteret over, hvorvidt der vil være en forventning om, at revisor også overvejer forhold, der efter 

regnskabsbrugernes opfattelse er mest betydelige. F.eks. et forhold, der ud fra revisionsperspektivet er ligetil, 

men på grund af mediedækning har regnskabsbrugerne fået en forventning om, at revisor anser forholdet for 

værende væsentlig. Dette berører IAASB i den endelige ISA 701 ved at fremhæve, at KAM er de forhold, 

der kræver betydelig opmærksomhed fra revisors side ved udførelsen af revisionen;120 dvs. forhold, der 

udfordrer revisor i relation i at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller udfordrer revisor i relation til 

at udforme en konklusion om regnskabet.121  

 

I ISA 701 er der givet vejledning til at bestemme de væsentlige/mest betydelige forhold, der kræver 

betydelig vurdering fra revisor.122  Det er områder med høj risiko for væsentlig fejlinformation eller 

betydelig risici, områder med betydelige ledelsesvurderinger i regnskabet, samt områder med betydelige 

transaktioners indvirkning på revisionen.123 Disse er illustreret i nedenstående figur. 

 

																																																								
119 EY, Høringssvar; Exposure Draft; 2013 
120 ISA 701.9 
121 ISA 701.9, A13 
122 ISA 701.9, A14 og A27 
123 ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its 
Environment 
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Figur 20: Bestemmelse af de forhold der kræver betydelig vurdering fra revisor: 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Revisor bestemmer således KAM ud fra de forhold, der er kommunikeret med den øverste ledelse, og som 

har krævet betydelig opmærksomhed og vurdering fra revisor i de nævnte tre områder, jf. figur 20. 

 

i) Områder med høj risiko for væsentlig fejlinformation eller betydelig risici:  

ISA 315 (ajourført) definerer betydelig risiko, som en identificeret og vurderet risiko for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, som kræver særlige overvejelser og stor opmærksomhed fra revisor. 

 

ii) Områder med betydelige ledelsesvurderinger i regnskabet: 

Områder med betydelige ledelsesvurderinger, herunder regnskabsmæssige skøn med høj skønsmæssig 

usikkerhed (f.eks. nedskrivning af goodwill), er ofte områder, der kræver betydelige vurderinger og 

opmærksomhed fra revisor. Regnskabsbrugerne har fremhævet124, at regnskabsmæssige skøn, forbundet med 

stor skønsmæssig usikkerhed, og regnskabspraksis med betydelig indvirkning på regnskabet, herunder 

betydelige ændringer af denne, er relevante for deres forståelse af regnskabet, særligt i de situationer, hvor 

virksomhedens regnskabsprincipper ikke er konsistente med andre i branchen.125 

 

 

 

																																																								
124 IAASB, Consultation Paper ”Enhancing The Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”, 2011; s. 19 
125 ISA 701.9(b), A24 
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iii) Betydelige transaktioner og begivenheder opstået i perioden: 

Effekten af betydelige transaktioner og begivenheder, som har fundet sted i perioden, såsom betydelige 

transaktioner med nærtstående parter, transaktioner, der ligger udenfor virksomhedens normale drift, eller 

som på anden vis virker usædvanlige, kan kræve betydelig opmærksomhed fra revisor, og kan muligvis 

identificeres som betydelige risici.126 

 

Antallet af KAM – en udfordring for revisor 

Nogle revisionsfirmaer mener, at det kan være en udfordring at fastsætte antallet af KAM. PwC er bl.a. et af 

de revisionsfirmaer, som mener, at IAASB bør fastlægge en klar og rimelig forventning om antallet af KAM, 

da de mener, at det er vigtigt i forhold til at skabe en sammenhæng i revisionspåtegningerne.127  PwC har 

udført en ”field test” i august 2013, og har i de fleste tilfælde fundet frem til omkring 2-4 KAM, maks. 5-

6.128 De foreslår derfor, at opdatere standarden med et nyt afsnit i det vejledende materiale, hvor der bliver 

pointeret, at de fleste påtegninger typisk vil omfatte 2-4 KAM og sjældent mere end 5-6. En sådan 

vejledning vil sætte en passende forventning om, hvad der vil blive betragtet som rimelig, afhængig af 

omstændighederne.(Ibid.) Deloitte er imod, at IAASB giver en specifik vejledning omkring, hvad det 

forventede antal KAM vil blive. Til gengæld mener de, at kommunikationsværdien vil falde i takt med, at 

antallet af KAM stiger, idet en lang liste over væsentlige forhold vil skjule de forhold, der er mest 

betydelige, og vil derfor være mindre brugbar.129 IAASB har valgt ikke at sætte en afgrænsning på antallet af 

KAM, men i stedet har de tilkendegivet, at antallet af KAM, der medtages i påtegningen, vil variere alt efter 

”virksomhedens størrelse og kompleksitet, arten af dens forretningsaktiviteter og omgivelser samt de 

faktiske forhold og omstændigheder ved revisionsopgaven”.130 De opfordrer dog til at holde listen kort, da 

mange forhold, der indledningsvist bliver fastlagt til at være KAM, kan være i modstrid med , at de udvalgte 

forhold skal være de mest betydelige, hvorfor revisor bør genoverveje, hvorvidt disse forhold opfylder 

definitionen på KAM. IAASB pointerer i sin ED, at formålet med KAM konceptet er at øge kvaliteten af de 

oplysninger, der stilles til rådighed og ikke kvantiteten.131 

 

Utilstrækkeligt vejledningsmateriale 

For at kunne give en tilstrækkelig beskrivelse af revisors bestemmelse af KAM og forbedre sammenhængen 

i revisionspåtegningerne på tværs af lignende virksomheder, er det nødvendigt med en passende 

vejledningsmateriale. Det mener størstedelen af ITC og ED respondenterne.132  IAASB har i den forbindelse 

udviklet vejledende materiale i afsnit A9-A30 i ISA 701, og mener, at de vedtagne krav og vejledning 

																																																								
126 ISA 701.9(c), A25 
127 PwC, Høringssvar; 2013, s. 13 
128 EY, Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 13 
129 Deloitte, Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 7 
130 ISA 701, A30 
131 IAASB, Consultation Paper; 2011; s. 25 afsn. 96 
132 IAASB; Exposure draft; 2013; s. 21, afs. 45 
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tilsammen giver et tilstrækkeligt grundlag for revisors beslutningsproces.(Ibid.) Da vejledningen om at 

bestemme KAM primært henvender sig til revisorer, finder vi det oplagt at se på revisionsfirmaernes svar på, 

hvorvidt de finder vejledningen tilstrækkelig eller mangelfuld. 

 

Deloitte, KPMG og EY er blandt de revisionsfirmaer, der finder kravene i standarden og det relaterede 

vejledende materiale tilstrækkeligt, dog med bekymring om en mulig variation af antallet og 

detaljeringsgraden af KAM. 133  PwC og FSR finder derimod rammerne for bestemmelsen af KAM 

utilstrækkelig og mener, at yderligere vejledning er nødvendig. 134  I interviewet med Lars Kiertzner, 

chefkonsulent i FSR, siger han, at: ”vejledningen til standarden er stort set meningsløs”.135 Han siger, at 

kravene i standarden er klare, men vejledningssektionen er den tyndeste, han længe har set. Han påpeger 

endvidere, at der ikke er illustrative eksempler i den endelige udgave, hvilket han begrunder med, at IAASB 

formentlig vil se standarden udført i praksis, før de melder noget ud. Han siger ydermere, at han havde en 

forventning om, at der ville komme illustrative eksempler i vejledningsmaterialet, da de er at finde i 

udkaststandarden i ED. Han tror dog, at revisorerne er tilfredse med dette, da de får lov til selv at udfylde 

retsreglerne for, hvordan standarden skal virke i praksis.(Ibid.) 

 

Grunden til uoverensstemmelserne mellem revisionsfirmaerne kan skyldes, at de har forskellige opfattelser 

af det nedskrevne i det vejledende materiale. Det kan resultere i, at et forhold, der bliver vurderet som KAM 

af et revisionsfirma, kan for et andet revisionsfirma ikke anses for væsentlig nok til at medtage i 

påtegningen; dvs. usammenlignelige vurderinger fra revisorer i samme omstændigheder.136 Deloitte har i sit 

svar til IAASB’s ED bemærket, at der med rimelighed kan forventes mindre sammenhæng i revisorers 

vurderinger om forhold, der er besluttet at være KAM. Dette kan skabe forvirring blandt regnskabsbrugerne, 

hvis de begynder at sammenligne revisionspåtegninger udstedt af forskellige revisionsfirmaer. Det kan 

resultere i, at forventningerne til det enkelte revisionsfirma vil stige, og kan være anledning til at 

forventningskløften udvides. Ifølge teorien vil det være præstationskløften der vokser, da regnskabsbrugerne 

med rimelighed kan forvente, at revisor leverer nogenlunde den samme ydelse, jf. teorien om 

forventningskløften i afsnit 2.1.2. Deloitte mener dog, at påtegninger vil blive mere ensartede med tiden i 

takt med at revisor opnår erfaring, men det kan også have den negative effekt, at påtegningerne med tiden vil 

blive standardiserede.137 

 

 

 

																																																								
133 Høringssvar; Exposure Draft; 2013; Deloitte, s. 6; KPMG, s. 6; EY, s. 5 
134 Høringssvar; Exposure Draft; 2013; FSR; s. 5, PWC; s. 10 
135	Bilag 1; Interview med Lars Kiertzner, FSR, Q14 (ISA 701)	
136 PwC, Høringssvar; Exposure Draft; 2013; s. 11 
137 Deloitte, Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 7 
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6.3 Kommunikation og placering af KAM 

Når revisor har udvalgt og fastlagt de centrale forhold, skal de kommunikeres i revisionspåtegningen. I den 

forbindelse har IAASB udarbejdet afsnit 11-16 i ISA 701, og hertil relateret vejledende materiale i paragraf 

A31-59, der beskriver, hvordan revisor kan kommunikere KAM i revisionspåtegningen. Disse vil blive 

uddybet i nærværende afsnit.  

 

Hvert KAM, som revisor har identificeret, skal beskrives med en passende underoverskrift i et særskilt afsnit 

i påtegningen med overskriften “Key Audit Matters”. I indledningen til dette skal revisor anføre, at KAM er 

de forhold, der efter revisors faglige vurdering har været mest betydelige ved revisionen for den aktuelle 

periode. Desuden skal revisor forklare, at disse forhold er behandlet som en del af revisionen af regnskabet 

som helhed, og ved udformningen af revisors konklusion, hvorfor der ikke gives en særskilt konklusion om 

disse forhold.138 

 

IAASB mener, at en placering af KAM afsnittet tæt på revisors konklusion - og dermed øverst i påtegningen 

- vil fremhæve vigtigheden af disse oplysninger, samt synliggøre informationerne til regnskabsbrugerne.139 

De beslutter derfor at placere KAM afsnittet øverst i revisionspåtegningen lige efter konklusionen. De 

adspurgte danske aktieanalytikere mener også, at KAM afsnittet skal placeres øverst, da det giver størst 

værdi.140   

 

IAASB finder det brugbart for beskrivelsen af KAM, at revisor henviser KAM til de evt. tilknyttede 

oplysninger i regnskabet, så regnskabsbrugerne kan opnå forståelse for både ledelsens og revisors syn på 

forholdet. En direkte forbindelse til virksomhedsspecifikke omstændigheder kan minimere risikoen for, at 

sådanne beskrivelser bliver standardiseret og mindre nyttige over tid.141  ITC respondenterne har dog 

indikeret, at beskrivelsen af KAM ikke blot skal være en gentagelse af, hvad der oplyses i regnskabet, eller 

blot pege på disse oplysninger, uden at revisor giver yderligere kontekst.142 IAASB er enige i dette og finder 

det nødvendigt, at revisor forklarer, hvorfor et forhold er blevet valgt som mest betydelig i revisionen, for 

netop at tilføje værdi til kommunikationen af disse forhold. (Ibid.: s. 21 afs. 49) I vejledningen kan man også 

finde eksempler på nogle af de forhold, revisor fastsætter som KAM. Det er bl.a. økonomiske forhold, der 

påvirker revisors evne til at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis; forhold om en ny eller kommende 

regnskabspraksis eller ændringer i virksomhedens strategi eller forretningsmodel, der har haft væsentlig 

indvirkning på regnskabet.143   

																																																								
138 ISA 701.11(a–b)  
139 ISA 701.A31 
140 Bilag 3; Spørgeskema til aktieanalytikere; Q15 
141 IAASB; Exposure Draft; 2013, s. 23 afsnit 53. 
142 IAASB; Exposure Draft; 2013, s. 21 afsnit 47 
143 ISA 701.A45 
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Efter at have forklaret de bagvedliggende faktorer i forbindelse med bestemmelsen af KAM, skal revisor 

ifølge ISA 701.13(b) også give en beskrivelse af, hvordan disse forhold er blevet behandlet under revisionen 

samt en kort oversigt over de udførte handlinger. Flere ED respondenter, herunder KPMG, mener det er 

nødvendigt at beskrive de handlinger, revisor udfører i forbindelse med KAM, da det vil give større 

gennemsigtighed. KPMG har derfor foreslået i sit svar til IAASB, at der bør kræves en beskrivelse af 

revisors tilgang til forholdet for at belyse revisors reaktion herom.144  

 

Deloitte, KPMG og EY er blandt de revisionsfirmaer, der udviser bekymring i forbindelse med 

detaljeringsgraden af KAM.145 IAASB giver revisor mulighed for selv at vurdere detaljeringsgraden af de 

enkelte KAM, og giver i vejledningen forslag til, hvad revisor kan beskrive i overensstemmelse med afsnit 

13(b) i standarden. Det forslag, der får størst opmærksomhed blandt ED respondenterne, er uden tvivl en 

indikation af udfaldet af revisors handlinger, findings.146 Særligt revisionsfirmaer har udvist bekymring i 

forbindelse med offentliggørelse af udfaldet, da sådan en konklusion af enkelte områder vil sløre den 

overordnede konklusion af regnskabet og dermed påvirke regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet.147 

Nedenstående figur giver et overblik over beskrivelsen af KAM. 

 

Figur 21: Overblik over beskrivelsen af KAM 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

																																																								
144	KPMG; Høringssvar; Exposure Draft; 2013; s. 9	
145 Høringssvar; Exposure Draft: Deloitte; 2013, s. 6; KPMG; 2013, s. 6; EY; 2013, s. 5 
146 ISA 701.A46 
147 IAASB; Exposure Draft; 2013, s. 21, afsn. 49 
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Effekten af KAM på den samlede konklusion  

Flere ED respondenter har diskuteret mulige effekter af KAM på den samlede konklusion. FSR og Novo 

Nordisk mener, at afsnittet muligvis kan medføre et overload af informationer, som vil forvirre 

regnskabsbrugerne mere end det vil gavne dem – især de brugere, der har ringe kendskab til revision.148 

Begge er af den opfattelse, at revisionspåtegningen skal være så kort og præcis som muligt. Novo Nordisk 

tror ikke på, at de yderligere informationer i påtegningen vil gavne regnskabsbrugerne, da de mener, at det 

vil blive en gentagelse af de oplysninger, der allerede er offentliggjort af ledelsen i årsregnskabet.149 De 

mener, at tilføjelsen af KAM i revisionspåtegningen vil sløre revisors ansvar og det grundlæggende princip 

om, at regnskabsaflæggelsen påhviler den reviderede virksomhed.(Ibid.) De tror, at revisors fokus på 

specifikke områder i revisionen, under afsnittet KAM, vil udfordre det overordnede formål med revisionen, 

netop at udtrykke en konklusion om regnskabet som helhed. En alt for beskrivende og omfattende 

revisionspåtegning på flere sider, vil efter Novo Nordisk gøre ansvaret for regnskabet mere uklart for 

regnskabsbrugerne.(Ibid.: s. 3)  

 

Kiertzner siger ligeledes, at der i diskussionsoplægget til KAM var en masse kommentarer om, at KAM ville 

sløre ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse. Han siger; ”Der er masser af kommentarer, hvor de 

siger, at det slører, men efter man fik det ensrettet til at være KAM, med understregning af AUDIT, så har 

der ikke været den samme kritik, for så siger man, at så rører det ikke ved ansvarsfordelingen. Det gjorde det 

sådan set heller ikke før, det var heller ikke meningen, men sådan kunne det blive opfattet”.150 

 

Novo Nordisk erkender, at der har været eksempler, hvor indholdet af revisionspåtegningen kunne have 

været udvidet til at omfatte yderligere specifikke oplysninger om den udførte revision, men anser IAASB’s 

forslag som værende et forsøg på, at imødekomme behovet for kommunikation med små private investorer 

og offentligheden ved at forklare, hvad en revision egentlig er, og hvordan den er udført. Denne 

”opdragelse” eller ”uddannelse” af de små private investorer og offentligheden finder Novo Nordisk og FSR 

unødvendig, da revisionsbegrebet allerede er beskrevet i revisionsstandarderne og henvist til i revisors 

konklusion.151  

 

En anden større bekymring hos Novo Nordisk er, at en påtegning på flere sider vil henlede 

opmærksomheden væk fra den endelige konklusion og forårsage, at regnskabsbrugerne træffer fejlagtige 

beslutninger.152 IAASB har som svar på dette understreget vigtigheden af, at kommunikation af KAM ikke er 

en særskilt konklusion om enkeltstående forhold, og at beskrivelsen af KAM i et regnskab med afkræftende 

																																																								
148 Høringssvar; Exposure Draft: FSR; 2013, s. 1 & Novo Nordisk; 2013, s. 3. 
149 Novo Nordisk, Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 1 
150	Bilag 1; Interview med Lars Kiertzner, FSR; Q16 (ISA 701)	
151 Høringssvar, Exposure Draft; Novo Nordisk 2013, s. 2; FSR 2013, s. 1 
152 Novo Nordisk; Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 2 
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konklusion ikke skal give indtryk af, at regnskabet som helhed er mere troværdig, hvad angår disse forhold, 

end hvad der efter omstændighederne ville være passende set i lyset af den afkræftende konklusion.153 

Beskrivelsen af KAM skal ikke give anledning til at rejse spørgsmål om revisors konklusion om regnskabet 

som helhed – om det så er en blank påtegning eller en påtegning med forbehold eller modifikationer. Det 

skal bemærkes, at det ikke er et krav for revisor at medtage en konklusion(findings) på hver KAM, men 

snarer en opfordring til det, hvis revisor finder det hensigtsmæssigt.154 

 

IAASB har i deres ED berørt det område, der har vakt bekymringer hos regnskabsbrugerne, og vist, hvordan 

revisor i sin erklæring kan gøre regnskabsbrugerne opmærksomme på, at KAM afsnittet ikke er en særskilt 

konklusion om enkelte forhold, men snarer et værktøj til at forstå årsregnskabet som helhed. IAASB foreslår 

følgende udtalelser fra revisor i påtegningen: 

“Our audit procedures relating to these matters were designed in the context of our audit of the consolidated 

financial statements as a whole. Our opinion on the consolidated financial statements is not modified with 

respect to any of the KAM described below, and we do not express an opinion on these individual 

matters.”155  

Lignende udtalelser fra revisor vil muligvis forhindre misforståelser blandt regnskabsbrugere. IAASB har 

ikke medtaget samme eksempel i den endelige ISA 701, dog har de indført et krav om, at revisor i den 

indledende tekst til KAM afsnittet skal anføre, at revisor ikke afgiver nogen særskilt konklusion om disse 

forhold.156 

 

KAM i forhold til ansvarsfordeling og originale oplysninger. 

Når revisor identificerer et forhold som værende KAM, er revisor påkrævet at henvise til den tilknyttede 

oplysning i årsregnskabet, således at regnskabsbrugerne får mulighed for at se forholdet fra både revisors og 

ledelsens perspektiv. Problematikken opstår først, når ledelsen ikke har medtaget oplysninger i årsregnskabet 

relateret til den fastlagte KAM, som revisor anser for værende nødvendig for forståelsen af, hvorfor et 

forhold er blevet fastlagt som KAM. I så fald bør revisor opfordre den øverste ledelse til selv at udgive de 

nødvendige oplysninger i regnskabet, frem for, at revisor selv giver de originale oplysninger i 

revisionspåtegningen.157  ED respondenterne, FRC, FSR, EY og KPMG, har været bekymrede for, at 

kommunikationen af KAM vil føre til en sløring af ledelsens og revisors respektive roller, hvis revisor 

begynder at udgive originale oplysninger i påtegningen. I henhold til principal-agent teorien er det ikke 

																																																								
153 ISA 701.4(d), A7 
154 ISA 701.A46 
155 IAASB; Exposure draft; 2013, s. 13 
156ISA 701.11(b)	
157 IAASB; ”Exposure draft”, 2013, s. 23, afs. 53 
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revisors ansvar at levere originale oplysninger om virksomheden, men principalens, dvs. den øverste ledelses 

ansvar. Revisor skal blot verificere regnskabet, jf. afsnit 2.1.1 

 

Denne problematik har IAASB forsøgt at tage hånd om i ISA 701, hvor der udtrykkeligt oplyses, at 

”kommunikation af KAM ved revisionen i revisionspåtegningen er ikke en erstatning for oplysninger i 

regnskabet, som ledelsen skal give, ifølge den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, eller som på 

anden vis er nødvendige for at opnå et retvisende billede”.158 Arten og omfanget af KAM skal være 

afbalanceret i sammenhæng med ledelsens og revisors ansvar, dvs. at revisor skal give informationer, uden at 

være den, der på upassende vis giver originale oplysninger om virksomheden.159 Vælger ledelsen ikke at 

medtage originale oplysninger i årsregnskabet, på trods af revisors opfordring, har revisor mulighed for at 

informere om det i revisionspåtegningen, hvis revisor finder det nødvendigt.160  

 

Deloitte har været kritisk i forbindelse med denne formuleringen, da de finder det uklart, hvornår disse 

oplysninger er nødvendige at medtage, da der ingen yderligere forklaringer er i standarden.161 De mener at 

udgivelsen af originale oplysninger kan resultere i vanskeligheder mht. tavshedspligten, vedligeholdelse af 

uafhængigheden og den effektive kommunikation blandt og mellem revisorer og ledelsen.(Ibid.: s. 7) Når 

revisor rapporterer om et forhold, ledelsen ikke har taget med i årsrapporten, kan revisor komme i klemme i 

forhold til sin uafhængighed, da brugerne af revisors påtegning ikke er i stand til at vurdere om revisor har 

egeninteresse i virksomheden. Principal-agent teorien bygger netop op omkring revisors uafhængighed, da 

principalen (den øverste ledelse) ansætter en agent (revisor), som skal kontrollere troværdigheden af 

årsregnskabet, hvilket forudsætter at revisor er uafhængig og ikke handler i egeninteresse, jf. afsnit 2.1.1.  

 

Revisionsfirmaerne, EY og Deloitte, har udført ”field testing” af foreslået ISA 701, og har bemærket i deres 

svar til IAASB, at det har været en udfordring at beskrive KAM, når der ikke har været oplysninger i 

regnskabet, der tilknyttede sig til forholdet. 162  De foreslår derfor, at revisor under alle omstændigheder skal 

henvise KAM til de relaterede oplysninger i årsregnskabet, da det vil fjerne risikoen for, at revisor udgiver 

originale oplysninger. De mener således ikke, at revisor skal medtage en KAM, hvis de tilknyttende 

oplysninger ikke er medtaget i årsregnskabet. IAASB påkræver dog, at revisor altid kommunikerer KAM, 

selvom der ikke er tilknyttede oplysninger i regnskabet, og giver revisor mulighed for selv at inddrage disse 

oplysninger, hvis det er nødvendigt for regnskabsbrugernes forståelse.163 Revisor opfordres dog til ikke at 

udgive oplysninger, der ikke er medtaget i årsregnskabet.164 

																																																								
158 ISA 701, 4a. 
159 ISA 701.13, A34 
160 ISA 701.A36 
161 Deloitte; Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 11 
162 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: EY, s. 6; Deloitte, s. 9 
163 ISA 701.13 
164 IAASB; ”Exposure draft”, 2013, s. 23, afs. 53 
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KAM –  Undgåelse af standardtekster 

ED respondenterne, herunder Novo Nordisk og FSR, har en forestilling om, at revisionspåtegninger vil blive 

”generiske skabeloner", såkaldte ”boiler plates”, som vil blive så omfattende, at de rummer næsten alle 

forhold og aspekter, således at revisor er sikret.165 Hvis dette er tilfældet vil KAM konceptet være irrelevant, 

og ikke tilføje nogen værdi for regnskabsbrugerne. EY har bl.a. oplyst, at de har oplevet vanskeligheder med 

at afgrænse en liste med mange væsentlige forhold, kommunikeret med ledelsen, til en mindre liste, der kun 

indeholder centrale forhold ved revisionen. 166  Det er en udfordring at holde beskrivelsen af 

revisionshandlingerne både kortfattet og detaljeret, samtidigt med at man undgår tekniske 

revisionstermer.(Ibid.) FSR mener også, at en afgrænsning af KAM er nødvendig for at undgå 

standardtekster og oplysninger, som blot er en repetition af årsregnskabet, og som ingen værdi har for 

regnskabsbrugerne.167 En kort og præcis beskrivelse vil desuden forhindre, at oplysningerne givet af revisor 

konkurrerer med ledelsens oplysninger, der er offentliggjort i årsregnskabet. For at undgå lange beskrivelser 

foreslår EY, at det ikke skal være et krav for revisor at inddrage et resumé af alle revisionshandlinger i 

forbindelse med KAM, da det kan føre til, at regnskabsbrugerne får den opfattelse, at de nævnte handlinger i 

påtegningen er de eneste, revisor har foretaget.168 IAASB anser beskrivelsen af revisionshandlingerne for 

værende nødvendige for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet, men går med til, at det blot kan være 

en overordnet beskrivelse, snarer end en detaljeret gennemgang af revisionshandlingerne.169 IAASB mener, 

at problemet med de standardiserede tekster kan løses ved at give revisor en vis grad af fleksibilitet til selv at 

vurdere detaljeringsgraden af beskrivelsen. Revisors fleksibilitet giver mulighed for en udvikling af KAM 

konceptet og muligvis mindske risikoen for, at kommunikationen af KAM bliver standardiseret over tid.170 

 

IAASB ved udsendelsen af deres ED fremlagt et illustrativt eksempel af revisionspåtegningen, med det 

formål at vise resultatet af IAASB’s ændringer. Vi afgrænser os fra at gennemgå elementerne i eksemplet, og 

fokuserer på ED respondenternes reaktion på dette. FSR og FRC har udvist bekymring i forbindelse med det 

illustrative eksempel af KAM, da det ikke er virksomhedsspecifikt og kan nemt gå hen og blive 

standardtekster.171 Som Lars Kiertzner siger, ”Risikoen for boiler plates kan man også se i de eksempler 

IAASB selv lagde frem. Der var nogle af dem klar boiler plates, som ingen bliver klogere af. Det er 

uinteressant…. Man skal have et individuelt vinkel på, det gør, det giver værdi. Det skal ikke bare være, at 

man har overholdt reglerne”.172 Desuden finder respondenterne, FSR, CFA og Deloitte, KAM afsnittet for 

lang i det illustrative eksempel, og som påpeget tidligere, ønsker de en mere kortfattet beskrivelse, så det 

																																																								
165 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: Novo Nordisk, s. 4; FSR, s. 2. 
166 EY; Høringssvar; Exposure Draft; 2013; s. 5 
167 FSR; Høringssvar; Exposure Draft; 2013; s. 5 
168 EY, Høringssvar, Exposure Draft, 2013, s. 6 
169 ISA 701.13(b), A50 
170 Deloitte, Høringssvar; Exposure Draft, 2013, s. 8 
171 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: FRC, s. 6 og FSR, s. 7 
172 Bilag 1; Interview med Lars Kiertzner, chefkonsulent i FSR, Q6 (ISA 701) 
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ikke bliver en gentagelse af det, der allerede står i regnskabet.173 Andre, særligt revisionsfirmaerne, har været 

glade for det illustrative eksempel, da det hjælper revisor med at illustrere anvendelsen af standarden.174  

 

For at KAM skaber den værdi, som regnskabsbrugerne søger, og ikke bliver standardtekster over tid, skal 

resvisor beskrive KAM så konkret og specifikt som muligt i forhold til den aktuelle revision i den aktuelle 

periode.175  Ved at forbinde et forhold direkte til virksomhedens specifikke omstændigheder kan man 

minimere risikoen for, at sådanne beskrivelser bliver alt for standardiserede over tid. 

 

Opdatering af KAM fra forrige periode 

Fastlæggelse af KAM ved revisionen vedrører alene revision af regnskabet for den aktuelle periode. 

Regnskabsbrugere er som regel interesseret i de seneste oplysninger, så de kan træffe beslutninger ud fra den 

aktuelle periode, og værdsætter derfor oplysninger om revisionen af den aktuelle periode. Hvis revisor 

vælger at sammenligne med regnskaberne fra tidligere perioder, skal revisor gøre regnskabsbrugerne 

opmærksom på, at KAM i revisionen alene vedrører den aktuelle periode, men kan indeholde en henvisning 

til den specifikke periode.176  

Respondenterne har haft forskellige holdninger i dette område. Nogle respondenter har fundet det 

tilstrækkeligt, at fastlæggelsen af KAM alene vedrører den aktuelle periode, heriblandt Novo Nordisk, 

Deloitte, EY, KPMG, og FSR. Dette begrunder de bl.a. med, at KAM vil variere fra år til år, og en forklaring 

på disse ændringer vil øge kompleksiteten og omfanget af revisionspåtegningen, hvilket gør det vanskeligere 

for regnskabsbrugerne at forstå regnskabet.177 Deloitte mener bl.a., at der kan opstå en forventning fra 

regnskabsbrugerne om, at revisor skal vurdere, hvorvidt et tidligere rapporteret KAM fortsat har relevans i 

den aktuelle periode. Dette kan være nødvendigt for revisor at forklare for ikke at udvide forventningskløften 

yderligere.178 

 

PwC og FRC mener, det er nødvendigt med en opdatering af forhold fra tidligere perioder. En af årsagerne er 

bl.a., at regnskabsbrugerne er interesseret i sammenligninger, og derfor bør KAM dække alle perioder.179 En 

opdatering af disse forhold vil give regnskabsbrugerne en forsikring af kvaliteten i de tidligere perioders 

regnskaber. PwC og FRC har foreslået, at ISA 701 bør indeholde to situationer, hvor KAM fra tidligere 

perioder kommunikeres; når (1) den forudgående periodes regnskab offentliggøres for første gang, f.eks. 

børsintroduktion, eller (2) udstedelse af en revisionspåtegning på den forudgående periodes regnskab, fordi 

den tidligere udstedte påtegning ikke længere kan påberåbes.(Ibid.) 

																																																								
173 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: FSR, s. 5; Deloitte, s. 7; CFA, s. 4 
174 EY, Høringssvar, Exposure Draft, 2013, s. 7 
175 IAASB; Exposure draft; 2013; s. 23 afsn. 52 
176 ISA 701.11, A33 
177 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: Novo Nordisk, s. 5; EY, 8; KPMG, s. 11; Deloitte, s. 15 
178 Deloitte, Høringssvar 2013, Exposure Draft, s. 15 
179 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: FRC, s. 7 og PwC, s. 18 
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Centrale forhold, der ikke er KAM: 

Revisor kan under revisionen støde ind på forhold, som følge af deres art er centrale forhold, men som ikke 

hører under KAM. Dette kan være forhold, der giver anledning til en konklusion med modifikationer i 

overensstemmelse med ISA 705 (ajourført)180 eller en væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 

eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse 

med ISA 570 (ajourført)181. Disse forhold skal imidlertid ikke kommunikeres under KAM afsnittet i 

revisionspåtegningen, men i stedet rapporteres i overensstemmelse med de relevante standarder, samtidig 

med, at der i KAM afsnittet henvises til disse forhold. Figur 22 er et oversigt over disse forhold. 

 

Figur 22: Centrale forhold, der ikke er KAM  

          
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kommunikationen af KAM er således ikke en erstatning for, at revisor udtrykker en konklusion med 

modifikationer, eller når der er væsentlig usikkerhed forbundet med et forhold, der vil kunne rejse tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften.182 På denne måde vil man undgå at forvirre regnskabsbrugerne, 

så de ikke får den opfattelse af, at disse forhold blot er ét af de flere forhold bestemt som KAM, men 

understreger således vigtigheden af disse forhold og giver dem en passende vægt i revisors påtegning ved at 

adskille kommunikationen fra KAM.183 

 

IAASB har desuden bestemt, at selvom revisor udtrykker en konklusion med forbehold eller en afkræftende 

konklusion, skal revisor fortsat rapportere andre KAM end dem, som har givet anledning til den 

afkræftende/modificerede konklusion, for netop at øge regnskabsbrugernes forståelse af revisionen. Revisor 

skal dog være særlig opmærksom på, at beskrivelsen af de andre KAM ikke giver indtryk af, at regnskabet 

som helhed er mere troværdig, hvad angår disse forhold.184 

Ingen KAM ved revisionen 

 

 

																																																								
180 ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report  
181 ISA 570 (Revised), Going Concern 
182 ISA 701.4(b–d) 
183 ISA 701.A6 
184 ISA 701, 15(b), A7 

•  Forhold, der giver anledning til modificeret konklusion 
•  Forhold, der rejser tvivl om going concern Centrale forhold der ikke er KAM 
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Ingen KAM ved revisionen 

IAASB har, som tidligere nævnt, valgt ikke at komme med en afgrænsning til antallet af KAM, men har 

pointeret at afsnittet skal være kort og præcis. Der er således hverken et minimum eller maksimum krav, dog 

har IAASB en forventning om, at mindst ét forhold bliver fastlagt som KAM.185  

 

ED respondenterne, FRC, Deloitte, KPMG og EY, er sikre på, at mindst én KAM vil blive fastlagt, da der 

altid vil være mindst ét forhold, der har haft væsentlig betydning under revisionen. De henviser til 

definitionen af KAM, hvor “mest betydelige” giver anledning til, at der altid vil være mindst ét betydeligt 

forhold ved revisionen.186 CFA Institute mener, at der bør være et krav om at kommunikere mindst ét KAM, 

da det ellers vil føre til, at revisor med tiden begynder at undgå kommunikationen af disse forhold, hvilket vil 

resultere i, at regnskabsbrugernes forventning om KAM ikke imødekommes. 187  IAASB understreger 

vigtigheden af, at revisor medtager en klar udtalelse, når regnskabsbrugernes forventninger i forbindelse med 

oplysning af KAM ikke opfyldes. 

 

IAASB har i standarden givet plads til, at revisor i særlige tilfælde kan fastlægge, at ingen forhold er 

identificeret som KAM. Fastlæggelse af KAM afhænger af, hvorvidt forholdet har krævet betydelig 

opmærksomhed fra revisor. Det er derfor i sjældne tilfælde, at revisor ikke fastlægger mindst ét af de 

forhold, der er kommunikeret med den øverste ledelse. Særlige sjældne tilfælde kan eksempelvis være, når 

en børsnoterede virksomhed har meget begrænsede driftsaktiviteter, og revisor derfor vurderer, at der ingen 

KAM er, da der ikke har været forhold, der har krævet betydelig opmærksomhed.188 Når revisor har besluttet, 

at der ingen KAM er, skal revisor kommunikere dette med den øverste ledelse. Dette vil give revisor 

mulighed for at drøfte forholdene yderligere med andre, der har kendskab til revisionen, hvilket kan føre til, 

at revisor genovervejer situationen, og vurderer forholdene til at være en KAM alligevel. Denne 

kommunikation vil forbedre dialogen med den øverste ledelse, hvilket også er formålet med standarden, og 

indirekte styrke revisors professionelle skepsis, ved at give revisor en fornyet fokus på de centrale forhold. 

 

Hvornår skal KAM IKKE kommunikeres? 

Som udgangspunkt er revisor pålagt at beskrive hvert KAM i revisionspåtegningen. 189  Nogle af 

respondenterne til ED har dog ikke set det for værende gavnligt at beskrive KAM i nogle tilfælde. Deloitte 

har bl.a. udtrykt, at revisor, i situationer hvor en beskrivelse af KAM fører til offentliggørelse af følsomme 

oplysninger, som vil have en væsentlig negativ effekt på virksomheden, bør vurdere, hvorvidt KAM kan 

beskrives uden offentliggørelse af disse oplysninger, eller konkludere, at forholdet ikke bør kommunikeres 

																																																								
185 IAASB; Exposure draft; 2013, s. 25 afs. 59 
186 Høringssvar, Exposure Draft, 2013: Deloitte, s. 14; FRC, s. 7; EY, s. 8; KPMG, s. 11 
187 CFA Institute, Høringssvar; Exposure Draft; 2013; s. 3. 
188 ISA 701.16, A57 og A59 
189 ISA 701.11 
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som KAM.190 KPMG har ligeledes i deres høringssvar foreslået, at der i ISA 701 gøres klart, at revisor ikke 

skal kommunikere et forhold, der er bestemt som KAM, hvis lov eller anden regulering udelukker 

offentliggørelse af disse forhold.191 

 

Som svar på disse tilbagemeldinger har IAASB tilføjet afsnit 14 (a-b) i ISA 701, ”Circumstances in which a 

matter determined to be a KAM is not communicated in the auditor’s report”, som gør det klart, at revisor 

kan stå i en situation, hvor et forhold, der er fastlagt til at være en KAM, ikke skal kommunikeres i 

revisionspåtegningen. Nedenstående figur giver en oversigt over disse forhold: 

 

Figur 23: Centrale forhold der ikke er KAM  

     
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Et specifikt forhold, der muligvis kan skade en myndigheds undersøgelse af en faktisk eller formodet 

lovovertrædelse, f.eks. i forbindelse med hvidvaskning af penge, kan være årsagen til, at revisor ikke kan 

rapportere KAM. Hvis der ingen forbud er fra lov eller øvrig regulering, kan det i yderst sjældne tilfælde 

forekomme, at revisor alligevel ikke kommunikerer KAM i påtegningen, hvis det kan føre til negative 

konsekvenser. Det er vigtigt at understrege ”sjældent”, da det er i offentlighedens interesse, at der skabes 

større gennemsigtighed af revisionen, hvorfor sådan en beslutning kun er passende, når de negative 

konsekvenser for virksomheden eller offentligheden med rimelighed kan forventes at overstige de fordele, 

som offentligheden har af kommunikationen om forholdet.  

 

IAASB har forsøgt at danne rammerne for, hvordan revisor skal afgøre, at de negative konsekvenser opvejer 

fordelene. De opfordrer således til at se på ledelsens syn på betydeligheden af de negative konsekvenser. Det 

vil danne grundlag for revisors vurdering af, hvorvidt KAM skal kommunikeres eller ej, da det vil give 

revisor indsigt i, hvorfor virksomheden ikke har offentliggjort forholdet, f.eks. hvis lov eller øvrig regulering 

giver virksomheden tilladelse til ikke at offentliggøre forholdet, eller hvis offentliggørelse af forholdet vil 

skade virksomhedens konkurrenceposition. Dette vil samtidig øge dialogen mellem ledelsen og revisor. Det 

er dog i sig selv ikke nok til, at revisor fastsætter, at de negative konsekvenser med rimelighed forventes at 

veje tungere end offentlighedens interesse.  

																																																								
190 Deloitte, Høringssvar; Exposure Draft; 2013; 21, s. 9 
191 KPMG, Høringssvar; Exposure Draft; 2013, s. 6 

• Når lov eller øvrig regulering forhindre det 
• Når de negative konsekvenser af kommunikationen er 
større end den offentlige interesse 

KAM, der ikke skal kommunikeres 
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Kravet for kommunikation af KAM ophører, når revisor udtrykker en manglende konklusion om regnskabet, 

med mindre denne rapporteringsform er påkrævet i henhold til lov eller øvrig regulering, jf. ISA 705 

(ajourført).192 Formålet med dette er, som nævnt i de tidligere afsnit, at undgå sløring af den overordnede 

konklusion. Når revisor ikke udtrykker en konklusion om regnskabet og alligevel medtager KAM i 

påtegningen, kan det føre til, at regnskabsbrugerne fejlfortolker regnskabet og vurderer, at regnskabet er 

retvisende i sin helhed, selvom revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

til at udforme en konklusion om årsregnskabet. 

 

6.4 Hvem er omfattet af ISA 701 KAM? 

IAASB har i overensstemmelse med ITC respondenternes feedback besluttet, at ISA 701 som udgangspunkt 

alene skal gælde for revisioner af børsnoterede virksomheder. 193 Revisorer af ikke-børsnoterede 

virksomheder kan også være pålagt at kommunikere KAM, som følge af lov eller regulering, eller hvis 

ledelsen frivilligt beslutter at revisor skal rapportere herom.(Ibid.: s. 24, afs. 55)  F.eks. virksomheder af 

offentlig interesse (PIE) kan være betydelige i forhold til størrelse, kompleksitet eller offentlig interesse, og 

kan have en bred vifte af interessenter, hvorfor der ved lov eller anden regulering kan kræves at revisor 

rapporterer KAM, eller revisor selv har en intention herom. I så fald skal revisor rapportere efter ISA 701 på 

samme vis som for børsnoterede virksomheder.194 Hvis revisor af en ikke-børsnoteret virksomhed har en 

intention om at rapportere KAM, selvom dette ikke er påkrævet, skal revisor medtage en erklæring herom i 

vilkårene for revisionsopgaven til ledelsen.195 Der skal være enighed mellem ledelsen og revisor, hvad angår 

revisionsopgavernes vilkår. 

 

6.5 Delkonklusion 

I kapitlet er indholdet af IAASB’s nye standard, ISA 701, gældende for børsnoterede virksomheder, 

gennemgået med inddragelse af interessenternes holdninger og forventninger til standarden. Formålet med 

kapitlet er at skabe grundlag for en senere diskussion om, hvorvidt IAASB med den endelige ISA 701 formår 

at øge revisionskvaliteten eller opfattelsen af denne, samt afdække regnskabsbrugernes forventninger til en 

mere informativ påtegning. ISA 701 er udstedt af IAASB, som følge af regnskabsbrugernes ønske om flere 

relevante informationer og større gennemsigtighed, og har til formål at øge kommunikationsværdien af 

påtegningen, ved at revisor rapporterer om centrale forhold, dvs. KAM, ved revisionen. KAM udvælges 

blandt de forhold, der er kommunikeret med den øverste ledelse, og reduceres yderligere til de forhold, der 

har krævet størst opmærksomhed fra revisor og efter revisors faglige vurdering har været de mest betydelige 

																																																								
192 ISA 701.5 
193 IAASB; Exposure draft; 2013, s. 23, afs. 54  
194 ISA 700.30, A30-A31 
195 IAASB; Exposure Draft; 2013, s. 24, afs. 56 
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forhold ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode. Beskrivelsen af KAM skal indeholde en 

forklaring på, hvorfor forholdet er vurderet væsentlig, hvordan revisor har behandlet området og evt. 

resultatet (findings) heraf, en oversigt af de mest relevante aspekter af revisors handlinger, og en reference til 

relaterede oplysninger, hvis nogen, i regnskabet. Regnskabsbrugerne har generelt være positive omkring 

KAM, men har samtidig udvist bekymring om, at KAM vil sløre ansvarsfordelingen mellem revisor og 

ledelsen, hvis revisor begynder at give originale oplysninger. Endvidere har de været bekymrede for, at 

findings vil sløre den overordnede konklusion. Da det endnu ikke er muligt at måle effekten af ISA 701 på 

revisionskvaliteten og forventningskløften vil vi i næste afsnit føre en (del)diskussion af, hvorvidt ISA 701 i 

teorien vil have en effekt på revisionskvaliteten og reducere forventningskløften. 

 

6.6 Revisionskvalitet og forventningsafstemning  

Som anført i starten af kapitlet, er formålet med KAM at øge       Figur 24: Kvalitetscyklus 

kommunikationsværdien gennem større gennemsigtighed af den udførte 

revision ved, at revisor giver flere informationer om revisionen. Det skal 

give regnskabsbrugerne et større indblik i de overvejelser revisor har 

gjort sig. Dette er i overensstemmelse med FSR’s kvalitetsvurdering set i 

forhold til regnskabsbrugerne, som forbinder kvalitet med 

gennemsigtighed i regnskabet. Ifølge dem vil en mere informativ 

revisionspåtegning forbedre regnskabsbrugernes opfattelse af 

revisionskvalitet. Ligeledes har IAASB i dere kvalitetsramme anført, 

flere informationer i påtegningen vil hjælpe regnskabsbrugerne med at 

vurdere kvaliteten i revisors arbejde. Respondenterne til IAASB’s ED 

har en generel forventninger om, at KAM afsnittet, hvis korrekt rapporteret,  

vil tilføre værdi til revisors konklusion og samtidig være med til at styrke offentlighedens tillid til revisor.  

En forøget tillid til revisor vil i følge FSR’s kvalitetsvurdering øge politikernes kvalitets opfattelse.  
 

IAASB har en forventning om, at KAM afsnittet vil give revisor en fornyet fokus på de forhold, der skal 

offentliggøres i revisionspåtegning, og indirekte øge revisors professionelle skepsis, hvilket vil bidrage til en 

øget revisionskvalitet. 196  I henhold til IAASB er en revision af høj kvalitet et resultat af revisors 

professionelle skepsis, som omfatter en kritisk tankegang under hele planlægningen og udførelsen af 

revisionen, og at revisor handler i overensstemmelse med god revisionsskik. God revisionsskik indebærer 

bl.a., at revisor udviser objektivitet ved udførelsen af opgaverne. I deres ”kvalitetsramme”, er noget af det 

afgørende for revisionskvaliteten, revisors objektivitet, uafhængighed, og professionelle skepsis. Det er især 

																																																								
196 IAASB, ”Exposure draft”, 2013, s. 7, afs. 8 
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de forhold, hvor revisor skal vurdere ledelsens vurderinger for at mindske risikoen for, at regnskabet 

indeholder væsentlig fejlinformation. For at udføre en god revision af høj kvalitet må revisor derfor handle i 

overensstemmelse med god revisionsskik, ved bl.a. at følge de internationale anerkendte standarder, og 

udvise professionel skepsis. Figur 24 viser sammenhængen mellem de tre aspekter. 

 

Regnskabsbrugerne har givet udtryk for, at de ønsker flere informationer i revisionspåtegningen om de 

områder, der kræver revisors faglige vurdering, herunder områder med væsentlige ledelsesvurderinger og 

regnskabsmæssige skøn, hensigtsmæssigheden/ændringer i regnskabspraksis og usædvanlige 

transaktioner.197 IAASB forventer at imødekomme disse ønsker med KAM, da KAM udvælges blandt de 

forhold, der kræver betydelig opmærksomhed fra revisor i de områder, som blandt andet er nævnt ovenover.  

Regnskabsbrugernes behov og forventninger til en mere informativ påtegning kan kun imødekommes, hvis 

KAM bestemmes ud fra virksomhedsspecifikke forhold, for ellers er det sandsynligt, at disse informationer 

bliver standardtekster. I så fald vil det ikke tilføje regnskabsbrugerne nogen værdi. En direkte forbindelse til 

virksomhedsspecifikke omstændigheder eller henvisning til tilknyttede oplysninger i regnskabet, vil dermed 

minimere risikoen for, at beskrivelserne bliver standardiseret, og dermed tilføje værdi til kommunikationen 

af disse forhold. IAASB finder det nødvendigt, at revisor forklarer, hvorfor et forhold er blevet valgt som 

mest betydelig i revisionen, for netop at tilføje værdi til kommunikationen af disse forhold. 

KAM afsnittet kan føre til, at forventningskløften udvides, hvis KAM i et regnskab med afkræftende eller 

modificeret konklusion giver indtryk af, at regnskabet som helhed er mere troværdig og regnskabsbrugerne 

herefter træffer beslutninger på baggrund af dette. Det er derfor vigtigt, at revisorer rapporterer korrekt, så 

der ikke hersker tvivl. 

 

IAASB har i deres vejledningsramme for revisionskvalitet, ”A Framework for Audit Quality”, behandlet en 

række faktorer, som de mener har en indvirkning på kvalitet i revisionen. Det er input, output, kontekstuelle 

faktorer, samt interaktion mellem relevante aktører. For interessenter, heriblandt investorer i børsnoterede 

selskaber, er revisionspåtegningen det primære output, når de skal vurdere revisionskvaliteten. Kvaliteten af 

revisionen evalueres derfor ud fra kvaliteten af outputtet, dvs. revisionspåtegningen, som ifølge 

kvalitetsrammen er et af de output, der udledes fra revisionsprocessen.  

Tilføjelsen af KAM afsnittet har til formål at forbedre dialogen mellem ledelsen og revisor, og dermed 

forbedre kommunikationen mellem revisor og regnskabsbrugere. Dette, mener IAASB, kan have en afledt 

effekt på revisionskvaliteten. En forbedret dialog med ledelsen vil henlede ledelsens opmærksomhed på de 

forhold i regnskabet, som revisor identificerer som værende KAM. Dette vil øge kvaliteten af 

regnskabsaflæggelsen, da ledelsen vil have et ønske om at sikre, at de forhold i regnskabet, som revisor 

henviser til i KAM afsnittet, bliver så præcist og korrekt beskrevet i årsregnskabet, således 

																																																								
197 IAASB; Consultation Paper; 2011, s. 9 
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regnskabsbrugerne ikke føler sig misinformeret i årsregnskabet. Det er vigtigt for dem, at omverdenen kan 

fæste lid til virksomhedens regnskab. Revisors kommunikation af KAM i revisionspåtegningen, vil forbedre 

kommunikationen med regnskabsbrugere, da deres ønske om en mere gennemsigtig revisionspåtegning 

bliver imødekommet. Da regnskabsbrugerne vurderer revisionskvaliteten ud fra revisors output, dvs. 

revisionspåtegning, må tilføjelsen af KAM i revisionspåtegningen øge regnskabsbrugernes opfattelse af 

revisionskvalitet. 

 

For regnskabsbrugere vil det være kvaliteten i kommunikationen, dvs. revisionspåtegningen, og for revisorer 

vil revisionskvaliteten muligvis ligge i det arbejde revisionsteamet udfører. PwC mener bl.a., at 

revisionskvaliteten er et resultat af revisionsteamets præstation i både planlægning og udførelse, samt 

revisionsfirmaets kvalitetskontrolsystem. Kvalitetskontrolprocedure er et af de inputs, IAASB har anført i 

kvalitetsrammen, som revisionsteamet skal overholde for at kunne forbedre revisionskvaliteten. Lars 

Kiertzner mener, ligesom PwC, at revisionskvaliteten bedømmes ud fra det arbejde revisorer udfører. Det er 

den proces, der forener planlægning og afstemning af de revisionshandlinger, som revisor udfører. 

 

Regnskabsaflæggeren kan ifølge FSR’s kvalitetsramme vurdere kvaliteten på baggrund af det 

forretningsmæssige udbytte de får af revisionen, således at kvaliteten i revisors arbejde tilfører virksomheden 

konkurrencekraft. Ifølge Lars Kiertzner kan KAM afsnittet i revisionspåtegningen være et område, hvor der 

kan opstå konkurrence blandt revisorer, i måden det kommunikeres på. Nogle revisionsfirmaer vil 

foretrække en detaljeret gennemgang af KAM, mens andre vælger at holde afsnittet kort. Denne 

”konkurrence” mellem revisionsfirmaerne kan have en effekt på regnskabsaflæggeren og deres 

konkurrencekraft, da regnskabsbrugerne muligvis vil investere mere i de virksomheder som har en brugbar 

og værdiskabende revisionspåtegning.  
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Kapitel 7: ISA 700 (UK & Irland)  
Formålet med dette afsnit er at foretage en gennemgang af ISA 700 (UK&I), hvor indholdet og omfanget af 

standarden vil blive klarlagt. De grundlæggende ligheder og forskelle vil blive fremhævet, for at se på om 

det er muligt at foretage en sammenligning af de to standarder. Dernæst vil der blive foretaget en 

effektmåling af ISA 700 (UK&I) med udgangspunkt i FRC’s rapporter, som bygger på en undersøgelse af 

engelske revisionspåtegninger udstedt efter ISA 700 (UK&I), herunder reaktionerne fra regnskabsbrugere. 

Den første rapport ”Extended Auditors Report: A review of experiences in the first year” udstedes af FRC i 

marts 2015 og omhandler en undersøgelse af regnskabsbrugeres og revisorers oplevelser af den forbedrede 

ISA 700 (UK&I). Den anden rapport ”Extended Auditors Report: A further review of experience” udstedes i 

januar 2016 og er en fortsættelse af første rapport. Afslutningsvis vil der blive foretaget en vurdering af 

hvorvidt standarden har haft en indflydelse på revisionskvaliteten. Dette kapitel skal danne grundlag for den 

senere diskussion om, hvorvidt effekten af ISA 700 i England vil være den samme med ISA 701 i Danmark. 

 

7.1 ISA 700 (UK & Irland) 

FRC, regulerende myndighed i England, har aktivt deltaget i IAASB’s projekt om at forbedre 

revisionspåtegningen. På baggrund af IAASB’s indsamlede materiale, beslutter FRC at vedtage en ajourført 

standard med mange af IAASB’s forslag, og samtidig bevare nogle af de oprindelige krav, der allerede er i 

standarden. På trods af kommentarer og indsigelser fra tre revisionsfirmaer i England og et revisionsinstitut i 

Irland, der er uenig i FRC’s beslutning om at bevæge sig forud for IAASB, bliver standarden implementeret 

og er nu på sit tredje år.198 En af årsagerne til, at FRC vælger at gå forud, er, at de mener, at forventningerne 

fra regnskabsbrugerne først bliver indfriet, når nogle af de krav og ønsker, som regnskabsbrugerne har til 

påtegningen gennemføres. De vil derfor ikke vente på, at IAASB kommer igennem hele høringsprocessen, 

og udsteder derfor ISA 700 (UK&I) i starten af 2013; dvs. lidt over et år før IAASB.(Ibid.) FRC fortsætter til 

gengæld med at følge med i IAASB’s projekt og forsøger at påvirke udviklingen. De har bl.a. forsøgt at 

påvirke ISA 701 ved at kommentere på IAASB’s ED i november 2013, hvor de bl.a. henviser til 

regnskabsbrugernes og revisionsvirksomhedernes reaktioner til ISA 700 (UK&I). Nogle af de kommentarer 

FRC har haft til IAASB’s ISA 701 vil blive redegjort i afsnit 7.2. 

 

FRC i England har altid haft deres egen ISA 700 (UK&I), og det er derfor ikke en helt ny standard, som det 

er med IAASB’s ISA 701. Den ajourførte ISA 700 (UK&I) er blevet realiseret i juni 2013, og har været 

gældende for regnskaber, der sluttede i 2013. 

ISA 700 (UK&I) omfatter en beskrivelse af de risici, revisor vurderer til at være af væsentlig betydning. 

Udover at revisor skal beskrive de risici, som har krævet størst opmærksomhed under revisionen, skal revisor 

																																																								
198 FRC; ”Feedback Statement on consultation on proposed revision to ISA 700 (UK&I)”; 2013, s. 4, afs. 3.7 
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også inddrage yderligere to forhold med i revisionspåtegningen, væsentlighed og revisionsomfang. Revisor 

skal i påtegningen forklare, hvordan omfanget har været rettet mod de identificerede risici, og om hvorvidt 

det har været påvirket af revisors anvendelse af væsentlighed.199  

 

I standarden ISA 700 (UK&I), afsnit 19A, punkt a-c bliver det beskrevet som følgende:  

                Figur 25: ISA 700 (UK&I) 

• A description of those assessed risks of material 

misstatement that were identified by the auditor and 

which had the greatest effect on the overall strategy; 

the allocaiton of resources in the audit; and directing 

the efforts of the engagement team. 

• An explanation of how the audit applied the concpet of 

materiality; and 

• A summary of the audit scope, including an 

explanation of how the scope was responsive to the 

assessed risks of material misstatement describe in and 

the concept of materilality as descirbed in the auditor’s 

report. 

 

De tre elementer i ISA 700 (UK&I), afsnit 19A, punkt a-c, vil kort blive beskrevet i de nedenstående afsnit. 

7.1.1 Risici 

Intentionen med dette krav er at få revisor til at beskrive og føre en diskussion i revisionspåtegning om de 

risici, der har haft størst effekt på a) den overordnede revisionsstrategi, b) allokering af ressourcer i 

revisionen, og c) indsatsen i opgaveteamet. Risiciene bliver bestemt efter revisors faglige vurdering og 

professionelle skepsis, og vil afhænge af de konkrete omstændigheder i den reviderede virksomhed.200  

7.1.2 Væsentlighed  

ISA 700 (UK&I) har indført et generelt krav om, at der i revisionspåtegningen skal være en forklaring på, 

hvordan revisor har anvendt væsentlighedskonceptet i både planlægning og udførelse af revisionen. Det 

eneste detaljerede krav er, at forklaringen skal angive den tærskel, der anvendes af revisor som værende 

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed, og om der har været ændringer i væsentlighedsniveauet 

undervejs. Standarden fastsætter ikke kriterier, men giver vejledning herom.201  

																																																								
199 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015; s. 10 
200 ISA 700 (UK&I), 19A(a) 
201 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015; s. 26  
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7.1.3 Omfanget af revision 

ISA 700 (UK&I) afsnit 19A påkræver revisor at give en oversigt over omfanget af revisionen, og en 

forklaring på, hvordan omfanget har været rettet mod de vurderede risici, og om det har været påvirket af 

revisors anvendelse af væsentlighed. Det vil sige, hvordan revisor har tilrettelagt revisionsopgaverne i 

forhold til de identificerede risici og væsentlighedsniveauet.(Ibid.: s. 10) 

 

7.2 FRC’s svar til IAASB’s ED november 2013 

November 2013 sender IAASB et udkast af ISA 701, (ED), til en sidste afhøringsrunde før endelig 

vedtagelse. Det er nogle måneder efter FRC har udstedt deres ajourførte ISA 700 (UK&I). 

FRC har siden projektets start været meget positive og støttende overfor de forslag IAASB har præsenteret, 

dog er der nogle forhold, som FRC mener, at IAASB bør ændre eller forbedre, hvis de ønsker at opnå de 

resultater og mål, de har sat sig. Deres kommentar til IAASB er givet på baggrund af den respons og 

tilbagemelding, de selv har fået for deres udkast af ISA 700 (UK&I).202 Følgende afsnit omhandler FRC’s 

kommentarer til IAASB’s ED. 

 

 

1. Illustrative eksempler bør ikke medtages 

IAASB har i deres ED medtaget eksempler på de vigtigste revisionsforhold for at illustrere, hvordan kravene 

i ISA 701 kan anvendes.203  FRC støtter ikke op om de illustrative eksempler, idet de mener, at sådanne 

eksempler kan give anledning til, at revisionspåtegningen forbliver standardiseret i sprog og beskrivelse. Det 

er bl.a. blevet drøftet til et møde i Bruxelles i 2013, hvor flere gav udtryk for, at opgaveteamet bør være i 

stand til at beskrive de vigtigste regnskabsmæssige forhold, uden at skulle tage brug af vejledende 

eksempler. 204 FRC mener, at illustrative eksempler vil hæmme innovationen, og på lang sigt resultere i 

standardbeskrivelser, fordi forholdene i påtegningen ikke bliver beskrevet i forhold til den aktuelle revision 

og virksomhed. FRC har derfor bevidst valgt ikke at medtage detaljerede illustrative eksempler i frygt for, at 

det vil skabe normer og fjerne muligheden for at innovere.205 De har tilladt den enkelte revisionsfirma og 

revisionsopgavepartner at innovere i det omfang, de mener, passer inde for rammerne af de nye krav. Der er 

derfor i første og andet års gennemgang konstateret flere forskellige eksempler på, hvordan 

revisionspåtegningen kan udformes.  

 

																																																								
202 FRC; Hørringssvar til Exposure Draft; 2013 
203 IAASB; Exposure Draft; 2013; s. 22  
204 Deloitte; ”FRC supports IAASB proposed changes to audit reports”; 2013;  
205 FRC; Hørringssvar, Exposure Draft, 2013, s. 6 
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2. Det bør være et krav i ISA 701, at revisionspåtegningen skal indeholde informationer om omfanget 

af revisionen, og om omfanget har været påvirket af revisors risikovurdering og anvendelse af 

begrebet væsentlighed.  

IAASB mener ikke, at det er nødvendigt at have informationer om væsentlighed eller om revisionsomfanget 

med i revisionspåtegningen, da man formoder, at regnskabsbrugerne har et rimeligt kendskab til disse 

forhold.206 I ISA 701 gives der et indtryk af, at regnskabsbrugerne kun har en lille interesse i at få kendskab 

til revisors risikovurdering, revisors vurderinger vedr. væsentlighed og dennes indvirkning på omfanget af 

revisionen. 207  IAASB anser det derfor ikke for nødvendigt at medtage et afsnit om væsentlighed i 

påtegningen.208 På baggrund af FRC’s egne undersøgelser viser det sig, at der rent faktisk er en stor 

efterspørgsel i blandt regnskabsbrugerne.(Ibid.) I høringssvaret til IAASB foreslår FRC, at der i 

revisionspåtegningen skal være oplysninger om omfanget af revisionen og den måde, hvorpå omfanget har 

været påvirket af revisors risikovurderinger og anvendelse af begrebet væsentlighed. I forlængelse af dette, 

har IAASB i ED, afsnit 79 medtaget følgende: 

 

 
IAASB mener ikke, at oplysninger om revisionsomfanget, herunder en beskrivelse af væsentlighed mv., vil 

opfylde definitionen af KAM. De finder det ikke hensigtsmæssigt at påkræve revisor i at give oplysninger 

om disse forhold i revisionspåtegning, men hvis revisor alligevel vurderer det til at være hensigtsmæssigt, 

kan det medtages under afsnittet ”Other Matter”.209 

 

7.3 Sammenligning af ISA 700 (UK&I) og ISA 701  

Det primære formål med ISA 701 og ISA 700 (UK&I) er, at forbedre kommunikationen i 

revisionspåtegningen, for at imødekomme regnskabsbrugernes forventninger om en mere informativ 

revisionspåtegning og dermed reducere den forventning- og informationskløft, der eksisterer mellem revisor 

og regnskabsbrugere. Hensigten med dette afsnit er at foretage en sammenligning af standarderne for at 

kunne vurdere om effekten af ISA 700 (UK&I) i England, vil være den samme med ISA 701 i Danmark. En 

vurdering af effekten forudsætter, at standarderne er ens på mange punkter.  

																																																								
206 IAASB, Exposure draft; 2013; s. 30, afs., 79 
207 ISA 701, A1-A8 
208 FRC; Hørringssvar, Exposure Draft, 2013; s. 2  
209 IAASB; Exposure Draft, 2013, s. 30 
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Den grundlæggende lighed i ISA 701 og ISA 700(UK&I) er ligheden mellem “Key Audit Matters” og 

“Assessed risks of material misstatement”.210 I begge tilfælde skal revisor identificere og beskrive de risici, 

som revisor har vurderet til at være kritiske og revisionsmæssigt udfordrende. Definitionen på risici og 

udvælgelsen af disse er dog forskellige for de to standarder. Nedenstående tabel viser kravene for 

udvælgelsen af de væsentlige risici i de to standarder.  

 

Tabel 3: Udvælgelsen af væsentlig risici/forhold  

ISA 700 (UK&I) ISA 701 

a) Størst effekt på den overordnede revisionsstrategi a) Forhold, der er kommunikeret med den øverste 

ledelse 

b) Allokering af ressourcer i revisionen  b) Forhold, der kræver betydelig opmærksomhed fra 

revisor under revisionen 

c) indsatsen i opgaveteamet c) Forhold, der er mest betydelige under revisionen  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Begge standarder beskriver det ”filter”, der skal udvælge de centrale fokusområder i revisionen. 

Beskrivelsen af “filteret” afviger fra hinanden, idet ISA 700 (UK&I) tager udgangspunkt i de risici, der har 

en effekt på planlægning og udførelsen af revisionen, hvorimod ISA 701 primært udvælger KAM ud fra de 

ovenstående områder, som er kommunikeret med ledelsen og har krævet størst opmærksomhed fra revisor.  

Begge standarder kræver, at revisor beskriver de identificerede risici/KAM, og hvordan revisor har reageret 

på disse, samt henviser forholdet til de relaterede oplysninger i regnskabet. 

 

I modsætning til IAASB kræver FRC i ISA 700 (UK&I), at revisor kommunikerer mere med 

revisionsudvalget. Revisor skal rapportere de informationer, som revisor mener vil være relevante for 

udvalget i forbindelse med deres nye ansvar, der kræver at udvalget rapporterer om de væsentligste forhold i 

regnskabet og hvordan disse er behandle. Disse forhold er ikke nødvendigvis identiske med “risks of 

material misstatement”, som revisor er forpligtet til at kommunikere påtegningen. Udvalgets rapport har fået 

et særskilt afsnit i årsrapporten. FRC forventer herigennem at give regnskabsbrugerne komplementære 

oplysninger og mulighed for at triangulere mellem relevante informationer fra ledelsen, revisor og 

																																																								
210 FRC, ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”, 2016, s. 7  
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revisionsudvalget.211 Nedenstående tabel viser en oversigt over forskelle og ligheder der er i standarderne, 

med en uddybning efterfølgende. 

Tabel 4: Sammenligning af IAASB’s og FRC’s standarder 

Kilde: Egen tilvirkning, oversat fra ”Delivering the value of the audit – new insightful audit reports”, PwC 2015.212 

 

Fælles for standardudstederne er, at de ser en mulighed i at gøre revisionspåtegningen mere informativ og 

relevant, ved at give flere oplysninger om selve revisionen og de centrale forhold og risici, som revisor har 

identificeret undervejs. Forskellen ligger i, at FRC påkræver revisor at medtage vurderinger af centrale 

revisionsinput, såsom væsentlighed og revisionsomfang, i revisionspåtegningen. Dette er ikke påkrævet i 

ISA 701, da IAASB ikke finder det nødvendigt at inddrage oplysninger om væsentlighed og 

revisionsomfang i påtegningen, da de formoder, at regnskabsbrugerne har et rimeligt kendskab til disse 

områder, jf. afsnit 7.2. I ISA 701 anbefales det, at revisor omtaler findings i forbindelse med de 

identificerede KA, i revisionspåtegningen. Det er dog ikke et krav, hvilket det heller ikke er i ISA 700 

(UK&I). I SA 700 (UK&I) nævnes det heller ikke direkte som en anbefaling. 

 

																																																								
211 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015, s. 49 
212 PwC; ”Delivering the value of the audit, new insightsful audit reports”, 2015  
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Som ovenstående tabel viser, er standarderne ens på mange punkter. Det er derfor meget relevant at 

undersøge, hvordan FRC’s standard er blevet modtaget af både regnskabsbrugere og revisionsfirmaer i 

England, og hvordan standarden har været med til at udforme revisionspåtegningen. I nedenstående afsnit 

bliver der taget udgangspunkt i FRC’s rapporter fra hhv. marts 2015 og januar 2016:”Extended auditor’s 

reports – a review of experience in the first year” og ”Extended auditor’s reports – a further review of 

experience”, som er første og andet års gennemgang af revisionspåtegningerne i England. Derudover vil 

PwC’s rapporter om deres udvikling og gennemgang af ISA 700 (UK&I), blive gennemgået, som omhandler 

de udfordringer, der har været ved første års implementering i England og de reaktioner og muligheder der er 

fundet sted efter første år. 

 

7.4 Første og andet års gennemgang af ISA 700 (UK&I)  

Afsnittet vil tage udgangspunkt i rapporterne fra FRC, Extended auditor’s reports – a review of experience in 

the first year” og ”Extended auditor’s reports – a further review of experience, som bygger på en 

gennemgang af engelske revisionspåtegninger udstedt efter ISA 700 (UK&I). 

Afsnittet er struktureret således, at der først vil være en gennemgang af rapporten fra første år, som vil bestå 

af en gennemgang af elementerne i revisionspåtegningerne, heriblandt risici, væsentlighed og 

revisionsomfanget, og regnskabsbrugernes reaktioner hertil. Dernæst vil der være en gennemgang af 

rapporten fra andet år, som er en udvidet gennemgang af første års rapport. 

7.4.1 Gennemgang af første års undersøgelse  

Første års rapporten er en gennemgang af 153 revisionspåtegninger udgivet i perioden juli 2014 til september 

2014. 147 af disse påtegninger er udstedt af Big 4 revisionsfirmaer.213 

Rapporten konkluderer, at både regnskabsbrugerne og revisionsfirmaerne er mere end tilfredse med at 

revisor rapporterer efter den ajourførte ISA 700 (UK&I), men mener samtidigt også, at der er plads til 

forbedringer.(Ibid.) Det har stået frit for revisorerne, hvordan og i hvilket omfang de vil rapportere de nye 

krav i revisionspåtegningen. FRC har bevidst valgt ikke at offentliggøre detaljerede, illustrative eksempler på 

revisionspåtegninger i frygt for, at sådanne illustrationer vil etablere normer og formindske innovationen. 

FRC giver derfor revisorerne frie tøjler til at udforme revisionspåtegningen, og opfordrer dem til at være 

nyskabende og innovative, hvilket har resulteret i forskellige tilgange og stor variation i 

revisionspåtegningen, både i udformning og indhold. 

 

I følgende afsnit vil vi gennemgå feedback fra regnskabsbrugerne til revisors rapportering af risici, 

væsentlighed og revisionsomfanget, herunder deres kommentarer og forslag til, hvad der kan gøres bedre, og 

hvordan. 

																																																								
213 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015, s. 5 
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7.4.1.1 Risici 

Efter første års gennemgang bliver beskrivelserne af risici i de 153 revisionspåtegninger evalueret, og 

resultatet viser at 61 pct. af beskrivelserne af risici er mere specifikke, hvorimod 39 pct. fortsat er 

standardiseret i sproget.214  Dette skyldes primært, at nogle revisionsfirmaer, herunder PwC, har taget 

”standard risici” med i deres revisionspåtegninger.(Ibid.: s. 14) Det er vigtigt, at revisor skelner mellem 

standard risici og væsentlig risici. En standard risiko er bl.a. risikoen for svig og risikoen for ledelsens 

tilsidesættelse af kontroller, som stort set altid vil være tilstede i en virksomhed. Disse er nødvendigvis ikke 

centrale forhold, da de ikke altid påvirker den overordnede revisionsstrategi, allokering af ressourcerne og 

indsatsen i opgaveteamet.(Ibid.: s. 15) Det har ikke været FRC’s intention, at disse standard risici skulle 

identificeres til at være risiko for væsentlig fejlinformation.(Ibid.) PwC’s begrundelse for at tage disse risici 

med i revisionspåtegningen er, at de har anset disse forhold for at være nødvendige og vigtige at belyse i 

revisionspåtegningen.(Ibid. 16) Fremover vil de kun beskrive de risici, der er vurderet til at have størst effekt 

på den aktuelle revision.215  Hensigten med den udvidede revisionspåtegning er bl.a., at revisor skal 

rapportere om de risici, der har været centrale, og som har udfordret revisor i at opnå et tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis, eller som har udfordret revisor i relation til at udforme en konklusion om regnskabet. 

Derudover bør revisor give en forklaring på de ændringer, der er sket fra den ene periode til den anden, og 

forklare hvorfor risici, der tidligere er blevet rapporteret, ikke længere bliver rapporteret.  

 

Et af de mest velsete aspekter af de nye udvidede revisionspåtegninger er inddragelsen af oplysninger om 

centrale risici. FRC’s drøftelser med både regnskabsbrugere og revisionsfirmaer har bekræftet, at 

oplysninger om ovenstående, jf. figur 25, har haft størst betydning, og er det område med størst interesse for 

regnskabsbrugerne. Undersøgelsen viser, at regnskabsbrugerne har ønsket en mere detaljeret beskrivelse af 

risici end standardiserede beskrivelser. For at oplysningerne er brugbare for brugerne, må forklaringerne af 

de forhold, der er beskrevet i punkt 19A, blive beskrevet og forklaret specifikt for den aktuelle revision og 

virksomhed, og på den måde skal revisor forsøge at komme væk fra en generel beskrivelse i 

revisionspåtegningen.216  

 

Mange af de undersøgte revisionspåtegningerne indeholder en beskrivelse af de identificerede risici, med en 

forklaring på hvorfor de er vurderet væsentlige, samt revisors reaktion på disse. Regnskabsbrugerne har 

generelt været positive, men flere har også givet udtryk for, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, da der 

mangler en beskrivelse af resultatet af revisors reaktion på risici, dvs. findings.(Ibid)  

 

																																																								
214 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015, s. 22 
215 PwC; ”The revolution in audit reports”, 2015, s. 3 
216 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015; s. 14 
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Det er ikke et krav i ISA 700 (UK&I), at revisor rapporterer findings, dog viser første års gennemgang af 

revisionspåtegninger, at det alligevel har været tilfældet. Det er i alt 3 påtegninger, dvs. 2 pct. af FRC’s 

første års stikprøve, udstedt af KPMG, som omfatter findings: Rolls Royce, Kazakhmys plc og New World 

Resources plc.217 KPMG har valgt at inddele hvert risici i tre afsnit; 1) beskrivelse af risici, 2) revisors 

reaktion og 3) findings, se bilag 6 for et eksempel på KPMG’s revisionspåtegning for Rolls Royce. 

Hensigten med denne metode er at demonstrere en detaljeret påtegning.218 Undersøgelsen viser, at brugerne 

har fundet det meget brugbart i forhold til deres forståelse og anvendelse af regnskabet. De mener, at 

findings giver en større indsigt i revisors vurderinger af de enkelte identificerede risici på et mere detaljeret 

niveau, end på det overordnede regnskabsniveau.(Ibid., s. 53)  

 

7.4.2. Væsentlighed 

ISA 700 (UK&I) påkræver revisor at forklare, hvordan væsentlighedskonceptet er anvendt, både i 

planlægning og udførelse af revisionen. Forklaringen skal angive den tærskel, der anvendes af revisor som 

værende væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed.(Ibid.: s. 26) informationer i dette område 

betragtes som værende værdifuldt og brugbart for regnskabsbrugerne, da det giver dem større indsigt i de 

vurderinger revisor gør sig. Regnskabsbrugerne er særlig interesseret i  revisors anvendelse af væsentlighed 

og om, hvorfor et bestemt væsentlighedsniveau er blevet anvendt, og om der evt. er sket ændringer 

undervejs. Standarden fastsætter ikke kriterier for bestemmelsen af væsentlighedsniveauet, og undersøgelsen 

viser, at der ses en stor forskel i, hvordan revisorerne anvender begrebet, og hvordan de fastsætter niveauet, 

hvilket gør afsnittet mindre sammenlignelig.(Ibid.: s. 5) Regnskabsbrugernes har givet udtryk for, at det er 

svært at forstå baggrunden for revisors valg, når revisor ikke begrunder det i revisionspåtegning.(Ibid.: 27) 

Det er netop et af de områder regnskabsbrugerne har fundet mangelfuld og er særlig interesseret i at vide 

mere om, bl.a. om hvorfor revisor har valgt det væsentlighedsniveauet. (Ibid.: s. 53) Revisionsfirmaerne har 

dog kommenteret, at det er et område med stor kompleksitet, hvilket gør det vanskeligt at kommunikere 

effektivt, kortfattet og på en læsevenlig måde, uden at bruge alt for mange revisionsfaglige termer. 

 

7.4.3. Omfanget af revision 

Ved gennemgangen af første års revisionspåtegninger, bliver der bl.a. kigget på, hvor godt dette område er 

beskrevet på, og om det er rettet mod de vurderede risici for væsentlig fejlinformation og revisors anvendelse 

af væsentlighed. Rækkefølgen er i afsnit 19A i ISA 700 (UK&I) som følgende: 1) beskrivelse af de risici 

revisor har vurderet til at være af væsentlig fejlinformation, 2) en beskrivelse af hvordan revisor har anvendt 

begrebet væsentlighed i både planlægning og udførelse af revisionen, samt 3) en forklaring på hvordan 

omfanget har været rettet mod de vurderede risici, og hvorvidt det har været påvirket af revisors anvendelse 

af væsentlighed. Standarden kræver ikke direkte, at disse oplysninger kommer i ovenstående rækkefølge, 
																																																								
217 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016, s. 23 
218 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015, s. 24 
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men FRC mener, at det er den mest logiske rækkefølge.219 Det viser sig, at de fleste revisionsfirmaer ikke har 

fulgt ovenstående rækkefølge. Nogle har valgt at starte ud med en beskrivelse af omfanget af revision, som 

står alene snarere end i forhold til deres vurderinger af risiko og væsentlighed, andre har valgt en anden 

rækkefølge. Nedenstående tabel viser en oversigt over rækkefølgen i de revisionspåtegninger FRC har 

gennemgået efter første år: 

 

Tabel 5: En oversigt over rækkefølgen af afsnit 19A i revisionspåtegninger 

Kilde: Egen tilvirkning (data fra FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year s. 33) 

 

Tabellen viser, at 56 pct. af revisionspåtegningerne ikke følger den rækkefølge, som FRC har fundet mest 

logisk. Ifølge FRC er hensigten med rapportering af revisionsomfang, at revisor forklare hvordan omfanget 

har været rettet mod de identificerede risici og om omfanget har været påvirket af anvendelsen af det 

fastsatte væsentlighedsniveau. Årsagen til den store afvigelse kan enten skyldes den manglende forklaring i 

standarden om, hvordan det skal anvendes og i hvilken rækkefølge, eller at revisorerne ikke har forstået 

FRCs budskab. Det logiske er, at forklaringen af omfanget først er brugbar, når revisor har beskrevet 

risiciene og væsentligheden, som rækkefølgen i 19A i ISA 700 (UK&I) beskriver det. Erfaringerne fra første 

år viser, at regnskabsbrugerne har fundet beskrivelserne af revisionsomfanget for standardiserede og har 

udtrykt et ønske om mere specifikke beskrivelser. Årsagen til dette er bl.a., at revisionsfirmaerne ikke har 

inddraget effekten af risici og væsentlighed på omfanget, hvilket kan skyldes en misforståelse af konceptet.  

 

FRC har valgt at inddrage Investment Management Association (IMA)’s awarduddeling som supplement til 

deres undersøgelse, hvilket vil blive gennemgået i følgende afsnit. 

  

																																																								
219 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015 s. 33 

Rækkefølge af 19A Antal i 

undersøgelsen 

I %-tal Revisionsfirma der anvender 

denne metode 

Risici/Væsentlighed/Omfang 67 44% Deloitte/EY 

Risici/Væsentlighed og omfang 35 23% KPMG 

Væsentlighed/Omfang/Risici 47 30% PwC 

Væsentlighed/Omfang og risici 1 1% Deloitte 

Omfang/Risici/Væsentlighed 1 1% Deloitte 

Omfang/Væsentlighed/Risici 2 1% Grant Thornton 
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Investment Management Association (IMA) awarduddeling  

I november 2014 bliver der af Investment Management Association (IMA) afholdt en awarduddeling; 

Auditor Reporting Awards, hvor et udvalgt dommerpanel bliver sat til at uddele awards til bl.a. den mest 

indsigtsfulde og den mest innovative revisionspåtegning. Panelet består af et hold på seks, som er en 

blanding af regnskabsbrugere og revisionsudvalg. Ved prisuddelingen giver regnskabsbrugerne udtryk for 

deres holdninger til revisionspåtegningerne, hvilket FRC har gengivet i deres rapport af første års 

gennemgang.220 I kategorien for den mest indsigtsfulde bliver der lagt vægt på de revisionspåtegninger, der 

er mest virksomhedsspecifikke, og som har inddraget de mest værdiskabende informationer. I kategorien for 

den mest innovative bliver der lagt vægt på de revisionspåtegninger, hvor revisor har tænkt nyt i forhold til 

præsentation af informationerne, hvilket gør påtegningen mere forståelig og engagerende. Der bliver kåret en 

vinder for hver kategori i følgende indekser: FTSE 100 og FTSE 250.221 

KPMG får bl.a. prisen for at være den mest indsigtsfulde i indeks FTSE 100 for deres revisionspåtegning for 

Rolls Royce. Dommerpanelet er imponeret over niveauet af detaljer og oplysninger i revisionspåtegningen, 

som giver betydelig mere indsigt i revisionsprocessen og de udfordringer revisor har haft undervejs.222  

 

KPMG får ros for deres afsnit om findings, jf. tidligere afsnit, og PwC vinder prisen for den mest innovative 

revisionspåtegning i FTSE 100 indekset for Smiths Group Plc, for bl.a. at inddrage en forklaring på deres 

valg af væsentlighedsniveau og tilføje en executive summary af de identificerede risici, 

væsentlighedsniveauet og omfanget af revisionen.(Ibid) 

 

Nedenstående er et kort uddrag af dommerpanelets bemærkninger til de nye revisionspåtegninger.  

 

Risici:  

Dommerne værdsætter de risici, der er beskrevet i detaljer i et simpelt sprog, og som er 

virksomhedsspecifikke. De værdsætter ligeledes de påtegninger, der indeholder en oversigt over den tilgang 

og de tiltag revisor har foretaget for at imødegå de identificerede risici. De revisionspåtegninger, der 

indeholder findings, er valgt som de mest indsigtsfulde og engagerende for regnskabsbrugerne, da de mener, 

at det giver mere værdi, når revisorer også beskriver, hvad de har fundet og ikke kun nøjes med at forklare 

processen.(Ibid.: s. 53) 

 

 

 

																																																								
220 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015 s. 52 
221 The investment association: ”IMA announces winners of its inaugural auditor reporting awards”; 2014; 
http://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2014/press-release-2014-11-20.html (25.05.2016) 
222 FRC; ”Extended auditor’s reports – A review of experience in the first year” 2015 s. 54  
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Væsentlighed:  

Dommerne er ikke helt tilfredse med revisors diskussion om det valgte væsentlighedsniveau eller mangel på 

samme. Regnskabsbrugerne vil gerne høre mere om hvorfor niveauet for væsentlighed er valgt, om der har 

været ændringer undervejs i processen, og om hvorvidt der har været en diskussion om det med 

revisionsudvalget.(Ibid.) 

 

Omfanget af revision:  

I de fleste tilfælde er beskrivelserne af omfanget standardiseret, uden at være specifik i forhold til den 

aktuelle virksomhed og revisioner. Dommerne kan derimod godt lide, når der bliver medtaget en oversigt 

over hvilke revisionsopgaver, der er blevet udført, og hvem disse er blevet udført af. (Ibid.) 

 

7.4.2 Gennemgang af andet års undersøgelse 

Undersøgelsen af andet år bliver udvidet til at omfatte 278 revisionspåtegninger, i forhold til 153 i første år. 

Rapporten er offentliggjort i januar 2016.223 Udover gennemgang af revisionspåtegninger, har FRC afholdt 

møder med regnskabsbrugere, foretaget analyser samt drøftelser med store revisionshuse for at få deres 

meninger og erfaringer med andet års rapportering. Formålet med gennemgangen af andet år er bl.a. at 

fremhæve den udvikling, der har været siden første år, og de nye tendenser og innovative tilgange, der har 

været undervejs. Mange af de nyskabelser i første år er bevaret, og på nogle områder er der sket yderligere 

forbedringer, dog konstateres der et fald i innovationen på andet året.(Ibid.: s. 4) Årsagen til dette begrunder 

FRC således: “we noted that the pace of innovation had slowed in comparison to year one, when auditors 

had generally gone beyond the strict requirements of the auditing standards”.(Ibid.: s. 24) Faldet i 

innovationen er et forventet udfald, da revisor allerede i første år er gået ud over kravene i standarden. 

 

Andet års undersøgelser viser, at regnskabsbrugerne har taget godt imod den udvidede revisionspåtegning og 

sætter stor pris på de yderligere oplysninger, der bliver givet i påtegningen. De revisionspåtegninger, der har 

fået størst ros fra regnskabsbrugerne i år to, er omhyggeligt struktureret med slutbrugeren i tankerne. De 

omfatter klare og præcise oplysninger om risiko, væsentlighed og omfang. Sproget og beskrivelserne i 

revisionspåtegningerne er blevet bedre og mindre generiske.(Ibid.: s. 4) 

Regnskabsbrugerne mener dog, at revisionspåtegningen kan forbedres ved, at revisor giver flere oplysninger 

om kvaliteten af virksomhedens interne kontroller og revisors vurderinger i områder med ledelsesmæssig 

skøn.  Nogle af brugerne har været skuffet over, at revisor ikke forklarer de ændringer der er blevet foretaget 

undervejs, både mht. tilgangen af revisionen, ændringer i væsentlighedsniveauet eller i de vurderede risici, 

																																																								
223 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016 
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der er rapporteret fra det ene år til det andet. Revisionspåtegningerne mangler generelt en analyse af 

ændringer over tid.224 

 

7.4.2.1 Risici 

Ved første års gennemgang af risici bliver FRC opmærksom på, at nogle revisionsfirmaer rapporterer 

”standard risici” i revisionspåtegningen, som ikke opfylder kriterierne i ISA 700 (UK&I), punkt 19A. På 

andet år ses der et markant fald i antallet af revisionspåtegninger, som indeholder ”standard risici”, dvs. risici 

for ledelsens tilsidesættelse af kontrol og svig.225 Dette mener FRC er en opmuntrende tendens, idet 

hensigten med revisionsstandarden er at sikre, at revisorerne oplyser de risici, der har haft størst indflydelse i 

den aktuelle revision og ikke en liste over alle identificeret risici.(Ibid.)  

 

Ved første års tilbagemeldinger giver brugerne udtryk for, at de bedst kan 

lide de beskrivelser, der er virksomhedsspecifikke. Dette har flere 

revisionsfirmaer taget til sig, og andet års gennemgang viser, at der er blevet 

gjort betydelig fremskridt på netop dette 

område. Beskrivelserne er mere specifikke, 

og mindre standardiseret.  

 

Figur 26, som er en oversigt over 

revisionsfirmaernes første og andet års 

rapportering af risici, som enten har været 

specifikt eller standard beskrevet. Den viser, 

at, en større andel af risici er fastlagt i en 

mere specifikt og gennemsigtig måde i andet 

år. Det er 87 pct. i forhold til 61 pct. i første 

år.(Ibid.: s. 19)  

Figur 26: Virksomhedsspecifikke beskrivelser af risici 

 Kilde: Experiences in the second year, s. 19 

 

I 2014 er der få revisionspåtegninger, der omfatter findings af risici for væsentlig fejlinformation. Det er ikke 

et obligatorisk krav, men er et positivt innovativt tiltag i første år, som mange regnskabsbrugere ønsker skal 

fortsætte. Antallet af lignende tiltag er steget i det andet år, men ikke i det omfang FRC forventer i 

betragtning af den positive reaktion i første år. KPMG medtager f.eks. ikke findings i deres 

revisionspåtegninger på andet år, på trods af, at de vinder en pris i 2014 for at være den mest indsigtsfulde 
																																																								
224FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016 s. 4 
225FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016 s. 16 
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How granular are risk descriptions?

We have also reviewed the risk descriptions themselves, with the aim of assessing whether or 
not auditors have avoided the use of generic language. Consistent feedback from the users of 
auditor’s reports is that they like descriptions which are specific to the entity being audited – such 
that it would be possible to identify the entity just from the contextual information provided.

Our review of the granularity of risk reporting is necessarily subjective, however the results indicate 
that auditors have made significant progress in describing these issues in a way which is more 
tailored and, therefore, specific to the audited entity, thus avoiding generic or boilerplate wording. 
The data suggests that a much greater proportion of risks are set out in a more meaningful and 
transparent way – up to 87% from 61% in year one. This is also consistent with the feedback we 
have had from the firms, investors and analysts.

Graph 6: How entity specific are risk descriptions?

Source: FRC analysis    
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revisionspåtegning på baggrund af findings. Ifølge revisionsfirmaet er den primære årsag en manglende 

efterspørgsel fra de reviderede virksomheder. I nogle tilfælde har virksomhederne været imod tilgangen, 

mens andre har givet udtryk for, at det er et helt nyt og ukendt tiltag, hvorfor de er påpasselige.226  

 

7.4.2.2 Væsentlighed 

Undersøgelsen af revisionspåtegninger på andet år viser, at regnskabsbrugerne fortsat mener, at dette er et 

område med stor mulighed for forbedringer.  Revisionsfirmaerne oplyser, at den tilbagemelding de har fået 

for deres revisionspåtegninger er i overensstemmelse med disse. (Ibid.: s. 28) Efter første års gennemgang, 

hvor regnskabsbrugerne efterspurgte flere oplysninger om det valgte væsentlighedsniveau for regnskabet 

som helhed, har revisorerne i andet år haft større fokus på området. Gennemgangen af andet år viser, at det er 

et område med store udfordringer for revisor. På trods af de innovative tilgange i første år, er beskrivelserne 

af væsentlighed fortsat standardiseret og har ikke givet megen information om revisors 

risikovurdering.(Ibid.) Regnskabsbrugerne ønsker fortsat flere informationer om baggrunden for revisors 

valg, og om der har været ændringer undervejs i forløbet. De er dog bevidste om, at det er er et komplekst 

område, med mange tekniske fagbegreber, hvilket gør det svært for revisor at imødekomme deres 

forventninger om en præcis og kortfattet beskrivelse.(Ibid.: s. 21) 

 

7.4.2.3 Omfanget af revision 

Andet års gennemgang viser, at langt de fleste påtegninger indeholder mange af de oplysninger, som er 

foreslået i standarden, dog varierer det meget i omfang og beskrivelse. Det viser sig fra det forudgående års 

undersøgelse, at en del regnskabsbrugere gerne ser revisionspåtegninger, der indeholder grafik og 

diagrammer som supplement til beskrivelserne.(Ibid.: s. 37) F.eks. har PwC tilføjet et nyt afsnit i nogle af 

deres revisionspåtegninger, hvor de giver en oversigt over revisionsstrategien i tabelform, som dækker over 

væsentlighed, omfang og de områder med størst fokus.(Ibid.: s. 41) Se bilag 7 for et eksempel på oversigten 

over revisionsstrategien, som PwC har udarbejdet i forbindelse med revisionspåtegningen for Smiths 

Group.227 

 

De tilbagemeldinger, der kommer fra regnskabsbrugerne, er bl.a., hvordan oplysninger om omfanget af 

revision kan fortsætte med at forbedres. En del regnskabsbrugere er stadig ikke tilfreds med den måde 

revisionsomfanget bliver beskrevet på, da det fortsat er standardiseret og ikke henviser til de konkrete risici 

og væsentlighedsniveau. De understreger, at de allerbedste eksempler er de beskrivelser, der er skræddersyet 

den aktuelle revision. 

 

																																																								
226 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 24 
227 Smiths Group plc; Annual report; 2015 https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/annual-report-2015.pdf  



	
	

Side 96 af 164	

Der er ikke et krav om placering af konklusionen i påtegningen, hvilket er et bevidst valg for ikke at 

forhindre innovationen. I første års undersøgelse har 61 pct. af revisionsfirmaer placeret konklusionen øverst 

i revisionspåtegningen.228 Denne tilgang er positivt modtaget af regnskabsbrugerne, hvilket i andet år har 

resulteret i at hele 91 pct. af revisionsfirmaerne har placeret konklusionen i starten af påtegningen. 

(Ibid.) Formålet er, at de centrale oplysninger skal være fremtrædende og let at finde for regnskabsbrugerne. 

Det er også i overensstemmelse med ISA 701, jf. tabel 4, som har konklusionen øverst i 

revisionspåtegningen. Det er ligeledes noget FRC arbejder på at ændre i standarden, således at første del af 

revisors rapport skal indeholde revisors konklusion og have overskriften ”Opinion”.(Ibid.) 

 

Revisionsfirmaerne bruger den feedback de får fra regnskabsbrugerne til hele tiden at forbedre sig og 

imødekomme de ønsker regnskabsbrugerne har. Flere revisionsfirmaer har publiceret deres første års 

udfordringer og har afmærket de områder, hvor der er plads til yderligere forbedringer. Nedenstående afsnit 

vil være en gennemgang af PwC’s rapporter, der omhandler udviklingen af deres revisionspåtegninger fra 

første til andet år. De nævner de udfordringer, der har været ved implementeringen, og hvordan de har 

udviklet sig på baggrund af den tilbagemelding, de har fået fra deres regnskabsbrugere. 

 

7.5 PwC’s gennemgang af første og andet år 

PwC mener, at de udvidede revisionspåtegninger giver regnskabsbrugerne et nyt niveau af forståelse for, 

hvad en revision indebærer og baggrunden for revisors vurderinger, hvilket også er en hjælp til at minimere 

forventningskløften. Ifølge Porters teori om forventningskløft, vil regnskabsbrugernes større indsigt i 

revisors rolle og ansvar muligvis minimere rimelighedskløften, da det vil resultere i, at regnskabsbrugerne 

får bedre forståelse for revisionen og dermed minimerer deres urimelig forventninger til revisor. PwC siger 

bl.a., at den største udfordring for dem er at arbejde på at ændre regnskabsbrugernes opfattelse af, hvad 

revisionspåtegningen egentlig er.229 

 

Ifølge PwC giver revisionspåtegningerne i dag et større indblik i revisionsprocessen og revisionskvaliteten, 

og giver regnskabsbrugerne et unikt perspektiv på de risici og udfordringer, som virksomheden står over for. 

Tilbagemeldingerne fra regnskabsbrugerne viser, at de ikke længere skimmer revisionspåtegningen igennem, 

men at det nu er et værdifuldt og brugbart værktøj, som de bruger, når de skal træffe vigtige beslutninger. 

(Ibid.: s. 8) PwC har konstateret, at den udvidede revisionspåtegning ikke blot øger dialogen mellem revisor 

og hhv. regnskabsbrugerne og virksomhedsledelsen, men giver også en yderligere forklaring på, hvad en 

revision indebærer, og hvad revisors opgaver er.(Ibid.) Yderligere oplysninger om netop disse forhold øger 

regnskabsbrugernes tillid til revisionen og derfor også til regnskabet. Ved at belyse revisors 

																																																								
228 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”, 2016, s. 51 
229 PwC; ”The revolution in audit reports”, 2015, s. 10 
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beslutningsproces og vurderinger i løbet af revisionen, får regnskabsbrugerne et indblik i den kompleksitet, 

der er i revisionen. 

 

7.5.1 PwC’s første og andet års erfaringer 

PwC har siden gennemførelsen af den udvidede revisionspåtegning været meget positive omkring 

ændringerne. Første års revisionspåtegninger er skrevet med stor omhu, hvor de i andet år har fået noget 

erfaring, hvorfor de indfører nye metoder, der er mere innovative i tilgangen. Tilbagemeldingerne tyder også 

på, at de ændringer, der er foretaget i andet år, har forbedret indholdet og værdien af deres 

revisionspåtegninger.230 

 

De første års revisionspåtegninger indeholder en lang liste over alle de forskellige revisionsopgaver, der er 

udført. I andet år bliver fokusset rettet mod de oplysninger, som regnskabsbrugerne finder mest nyttige, 

herunder informationer om virksomheden og revisors arbejde.(Ibid.: s. 5) Derudover beslutter de, at alle 

deres revisionspåtegninger skal omfatte udfaldet af deres revisionsarbejde, dvs. findings, samt en beskrivelse 

af de procedurer de udfører i revisionen.(Ibid.: s. 6) Regnskabsbrugerne har efter første års påtegninger givet 

udtryk for, at de ikke finder revisionspåtegningerne fuldstændige, fordi der ikke er oplysninger om, hvad 

resultatet af revisionen er. Formålet med revisionspåtegninger er ikke at give sikkerhed for enkelte dele af 

regnskabet, men at give en udtalelse om hvorvidt regnskabet, som helhed, er retvisende. Derfor vælger PwC 

ikke at have et separat afsnit med ”findings” i slutningen af hver risici, men i stedet indarbejder resultatet af 

deres arbejde i beskrivelsen af deres reaktion på hver risiko, jf. bilag 8. De mener, at tilgangen er mere 

diskret og nuanceret på denne måde, men mener også, at det fører til en større grad af indsigt.(Ibid.) 

I andet år tilføjer de yderligere et afsnit, hvori de fremstiller en oversigt over de identificerede risici, 

væsentlighedsniveauet og de områder, med henblik på at give et øjebliksbillede af revisionen. 

 

7.5.2 Reaktioner fra regnskabsbrugerne 

Generelt har reaktionerne til ISA 700 (UK&I) været positive. Flere regnskabsbrugere har givet udtryk for, at 

revisionspåtegningerne har overgået deres forventninger. De har længe haft et ønske om at forstå revisionen 

og grundlaget for de mange beslutninger revisor træffer, både med hensyn til revisionsprocessen og den 

udførte revision. De regnskabsbrugere PwC har talt med, har givet udtryk for, at findings i 

revisionspåtegningen er informative og meget brugbare, når de skal tage beslutninger vedr. virksomheden. 

En professionel investor i England har blandt andet udtrykt, at de nye revisionspåtegninger er meget nyttige 

og interessante; ”I think they are not only a major step forwards, but actually pretty useful and 

interesting”.231 Andre har givet udtrykt for, at de nu læser revisionspåtegningen, fordi beskrivelserne er 

																																																								
230 PwC; ”The revolution in audit reports”, 2015, s. 4 
231 PwC; ”Delivering the value of the audit – new insightful audit reports”; 2015, s. 8 
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specifikke for den enkelte revision og virksomhed.(Ibid.) De udvidede revisionspåtegninger giver 

regnskabsbrugerne et større indblik i de mange input, output og kompleksitet i revisionsprocessen. PwC 

indrømmer dog, at der er brug for yderligere forbedringer i form af at anvende et mere klart og forståeligt 

sprog, og være præcise i beskrivelserne.232 Udover ”findings” i påtegningen, har mange regnskabsbrugere 

fundet PwC’s beskrivelse af revisionsomfanget nyttigt og brugbart, men mener samtidig, at det kan blive 

præsenteret på en alternativ måde, som gør det mere læsevenligt, f.eks. ved at inddrage tabeller eller grafer 

efterfulgt af en kort beskrivelse.(Ibid)  

 

Noget andet regnskabsbrugerne har fundet nyttigt, er beskrivelsen af de udfordringer, revisor har haft i løbet 

af revisionen, hvordan disse er blevet drøftet med ledelsen, og hvordan de er blevet løst. Det er et af de 

områder, som regnskabsbrugerne har fremhævet som værende positive, da det fremhæver grundigheden af 

revisionen. Det tyder på, at en klar, velskrevet og informativ revisionspåtegning kan øge brugernes tillid til 

kvaliteten af oplysningerne i regnskabet som helhed og evt. minimere forventningskløften.(Ibid.: s. 9) 

 

Væsentlighed er et af de områder i påtegningen, som regnskabsbrugerne, PwC har talt med, mener kan 

forbedres. Det gælder især den manglende forklaring på, hvorfor revisor har anvendt det valgte 

væsentlighedsniveau og en forklaring på ændringerne herom.(Ibid., s. 8)  

 

7.5.3 Reaktioner fra ledelse 

Mange ledere har udvist stor interesse i den udvidede revisionspåtegning og de yderligere oplysninger, der 

bliver tilgængelige. Både virksomhedens ledelse og bestyrelse er meget mere i dialog med revisor, end de 

var tidligere. En af de virksomheder PwC har talt med beskriver revisionspåtegningen som en validering af 

deres arbejde, dvs. årsrapporten. Det giver regnskabsbrugerne en sikkerhed og tryghed for, at virksomhedens 

vurderinger er i overensstemmelse med revisors.(Ibid.) 

 

PwC har udarbejdet en liste over regnskabsbrugernes holdninger til den nye ISA 700 (UK&I), som kan ses i 

nedenstående boks.233 Det er en oversigt over de elementer, de har fundet mest værdifulde og relevante, og 

de elementer, der kunne være gode at have med i de fremtidige revisionspåtegninger, heriblandt ”findings”. 

 

																																																								
232 PwC; ”The revolution in audit reports”, 2015, s. 9 
233 PwC; ” Delivering the value of the audit – new insightful audit reports”, 2015, s. 8 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

7.6 Delkonklusion 

Kapitlet omhandler ISA 700 (UK&I), som er en af de første aktører på markedet, der forsøger sig med en 

forbedring i revisionspåtegningen. Formålet har været, at se på ligheder og forskelle, der er mellem ISA 700 

(UK&I) og ISA 701, for at kunne drage en parallel mellem standarderne. Det skal danne grundlag for den 

senere diskussion om, hvorvidt effekten af ISA 700 (UK&I) i England vil være den samme med ISA 701 i 

Danmark. Den grundlæggende lighed er KAM og ”Assessed risks of material misstatement”, hvor revisor i 

begge tilfælde skal identificere og beskrive de risici, der er vurderet til at være kritiske og revisionsmæssigt 

udfordrende. Forskellen er, at FRC påkræver revisor til at medtage vurderinger af centrale revisionsinput, 

herunder en beskrivelse af hvordan revisor har anvendt væsentlighed, i både planlægning og udførelse af 

revisionen, og en forklaring på, hvordan revisor har tilrettelagt revisionsopgaverne i forhold til de 

identificerede risici og anvendelsen af væsentlighedsniveauet.  

 

Reaktionerne fra regnskabsbrugere og revisionsfirmaer er den primære kilde til at måle effekten af 

standarden. En af de mest positive tiltag er oplysninger om centrale risici, som de mener har haft størst 

betydning, men kun når de er specifikt beskrevet i forhold til den aktuelle revision og virksomhed. Et nyt 

innovativt tiltag, er tilføjelsen af findings, som regnskabsbrugerne har været meget glad for, og som KPMG 

vinder en pris for. Regnskabsbrugerne er ikke helt tilfredse med beskrivelserne af væsentlighed og 

revisionsomfanget, som de finder mangelfuld, fordi de er meget generiske og fordi revisor ikke forklarer 

baggrunden for deres valg af væsentlighedsniveau og fordi det ikke er skræddersyet virksomheden.  

Fælles holdninger og forslag til den nye ISA 700(UK&I): 

• De nye revisionspåtegninger er nu mere interessante og informative.  

• Det mest værdifulde afsnit i de nye revisionspåtegninger er afsnittet om de områder, hvor der har været 

størst fokus.  

• Regnskabsbrugerne vil rigtige gerne have, at revisor kommer med sit synspunkt på de væsentlige afgørelser, 

der er i virksomhedens årsrapport.  

• Regnskabsbrugerne er interesseret i hvilke risici der har været centrale i revisionen og hvorfor, samt 

hvordan revisionen er tilrettelagt til at respondere disse risici. De vil derudover også gerne høre hvad revisor 

har fundet ud af (findings). 

• De bedste beskrivelser i revisionspåtegning er de som er specifikt henvendt og skræddersyet til revisionen 

og virksomheden 
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I næste afsnit vil der blive foretaget en vurdering af om ISA 700 (UK&I) har haft en indflydelse på 

revisionskvaliteten, hvor der bl.a. bliver kigget på undersøgelser om netop dette, samt om det har en effekt 

på forventningskløften.  

 

 

7.7 Betydningen for revisionskvalitet 

En undersøgelse fra 2015,234 som FRC henviser til i deres andet årsrapport, viser, at de nye rapporteringskrav 

fører til en forbedring af revisionskvaliteten.235 Det er bl.a. målt ved, at der er sket et væsentligt fald i 

unormale periodiseringer, dvs. periodiseringer, der anses for at være udenfor den ”normale” forventning til 

en virksomhed, og som kan være et tegn på en pludselig ændring i ledelsens indtjening. Analysen og 

målingerne tyder således på, at oplysningerne i revisionspåtegningen og den øgede dialog mellem revisor og 

ledelsen har værdi, og kan have en direkte effekt på ledelsens adfærd, og dermed øge regnskabsbrugernes 

tillid til virksomheden.(Ibid.: s. 9) Dette er muligvis forbundet med, at revisor får mere indflydelse over 

ledelsen, fordi de får mulighed for at inkludere flere detaljer i revisionspåtegningen.(Ibid.: s. 8) 

 

Undersøgelsen viser endvidere, at de udvidede revisionspåtegninger har haft en synlig indvirkning på 

omfanget af handelsaktiviteter, hvilket er et tegn på, at påtegningerne bliver brugt af regnskabsbrugerne i 

deres beslutningsproces; “We find that additional mandated auditor and audit committe disclosures provide 

investors with new and usefull information that impacts their trading decisions”.(Ibid.) Beviserne tyder dog 

på, at den relative effekt af den udvidede påtegning er størst for virksomheder, hvor der er begrænset adgang 

til oplysninger, da påtegningen afdækker regnskabsbrugernes informationsbehov og reducerer herigennem 

informationskløften.(Ibid.) 

 

Novo Nordisk har i deres høringssvar til IAASB udtrykt, at professionelle investorer allerede ved, hvordan 

de skal læse oplysningerne i årsregnskabet og kan selv tyde, hvilke oplysninger der er centrale, og hvilke 

områder der har høj risiko. Revisor bør således kun fokusere på centrale forhold, vurderinger og skøn, som er 

beskrevet utilstrækkeligt i årsrapporten, således at man undgår, at påtegningen blot bliver en gentagelse af 

årsregnskabet.236 Ud fra undersøgelsens beviser og udtalelse fra Novo Nordisk kan vi udlede, at ISA 700 

(UK&I) vil øge kvalitetsopfattelsen hos de regnskabsbrugere, der har en rimelig faglig forståelse af 

årsregnskabet, men har begrænset adgang til de relevante oplysninger. De investorer, der selv kan læse og 

vurdere et regnskab med tilstrækkelig informationer, vil ikke få nytte af de “ekstra” informationer, der 

medtages i revisionspåtegningen. FRC’s egen gennemgang af den nye påtegning viser også, at specielt 

																																																								
234 Knoxvill; Reid, Lauren Carse; University of Tennessee; ”Are auditor and audit committee report changes useful to investors? 
Evidence from the United Kingdom”; 2015 
235 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016, s. 8  
236 Novo Nordisk, Høringssvar, Exposure Draft, 2013, s. 4 
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regnskabsbrugere af små virksomheder med relativt mindre adgang til ”ekstra” informationer værdsætter den 

forbedrede informative påtegning.237  

 

Ifølge en anden undersøgelse; ”Impact of auditor and audit committee report canges on audit quality and 

costs” fra 2015, er der nogle regnskabsbrugere, der mener, at ændringerne i revisionspåtegningen vil 

forbedre revisionskvaliteten gennem øget dialog i mellem revisor og revisionsudvalget, hvilket vil føre til 

bedre resultater.238 Revisionsudvalgets komplementære rapportering bliver anset for værdiskabende, da den 

tillader regnskabsbrugerne at triangulere mellem oplysningerne fra årsregnskabet, revisionsudvalgets rapport 

og revisionspåtegningen, hvilket øger troværdigheden og værdien af disse oplysninger. Øget troværdighed 

vil føre til øget tillid til revisorerne, hvilket er en afgørende faktor i politikernes kvalitetsvurdering, jf. FSR 

kvalitetsramme. Disse forskellige men komplementære perspektiver af centrale forhold i regnskabet, giver 

regnskabsbrugerne en forbedret og større indsigt i den reviderede virksomhed og revisionen.239 Ifølge FSR’s 

kvalitets rapport vil en forøget indsigt i virksomheden betyde større gennemsigtighed for regnskabsbrugerne, 

der i sidste ende kan lede til en forbedret opfattelse af revisionskvaliteten.240 FRC mener, at denne dialog, der 

fører til offentliggørelse af komplementære informationer, har lukket informationskløften.241  

 

FRC’s undersøgelse viser, at revisors rapportering af de centrale risici i påtegningen har været det område, 

der har haft størst betydning for regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne har generelt været positive, men 

flere har også givet udtryk for at beskrivelserne ikke er fyldestgørende. Under FRC’s første års gennemgang 

af de nye påtegninger, bliver det bemærket, at beskrivelserne af de centrale risici har været generiske. Dette 

har regnskabsbrugerne ligeledes bemærket og ønsker en mere detaljeret og specifik beskrivelse. På andet år 

ses der et fremskridt på dette område, hvor beskrivelserne bliver meget mere specifikke og relevante, hvilket 

er værdsat af regnskabsbrugerne. Særligt rapportering af findings har været meget værdifuldt for 

regnskabsbrugerne, da det giver en større gennemsigtighed. Ud fra investorernes bemærkninger i området, 

vil rapportering af findings skabe værdi i form af større indsigt i revisors arbejde, og dermed resultere i øget 

kvalitetsopfattelse hos regnskabsbrugerne. 

 

Det er unikt for ISA 700 (UK&I), at revisor skal vurdere centrale revisionsinput, såsom væsentlighed og 

revisionens omfang, og rapportere om det i revisionspåtegningen. Nogle af de elementer, der har en 

indvirkning på den samlede vurdering af revisionskvalitet, er ifølge IAASB’s kvalitetsramme, en 

sammenspil mellem input, output og kontekstuelle forhold, jf. afsnit 4.3. Ved at give regnskabsbrugerne 
																																																								
237 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 8 
238 Reid, Lauren Carse, Carcello, Joseph, Li, Chain et.al.: ”Impact of auditor and audit committee report changes on audit quality and 
costs: Evidence from the United Kingom”; https://www.sec.gov/comments/s7-13-15/s71315-18.pdf s. 1 (25.05.2016) 
239 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 4 
240 Morten Speitzer & Charlotte Jepsen; FSR; ”Styrket kvalitet i revisorbranchen; 2013; 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/pressemeddelelser/2013/Styrket%20kvalitetskontrol%20web.ashx, s. 5  
241 FRC, Høringssvar, Exposure Draft, 2013, s. 5 



	
	

Side 102 af 164	

indsigt i inputtet gennem revisionspåtegningen, dvs. revisors kompetencer og arbejde, herunder deres 

vurderinger og overvejelser, kan FRC formå at øge brugernes opfattelse af revisionskvaliteten. I teorien om 

forventningskløften fandt Porter frem til, at årsagen til forventningskløften er, at regnskabsbrugerne ikke 

forstår hvad der står i revisionspåtegningerne. Hun mener ikke at løsningen ligger i en forbedring i 

revisionspåtegningerne, så længe regnskabsbrugerne ikke har kendskab til revisors arbejde.  

 

Regnskabsbrugerne, som både FRC og PwC har talt med, har udvist stor interesse for flere informationer om 

selve revisionen. De ved, at revisorerne sidder inde med langt flere informationer end det, der bliver leveret i 

påtegningen, jf. informationskløften. De har derfor tilkendegivet et ønske om at revisorerne fortæller mere 

om revisionsomfanget og deres anvendelse af væsentlighed i revisionen. Disse oplysninger vil give 

regnskabsbrugerne en bedre forståelse af regnskabet, ved at de får indsigt i de overvejelser og vurderinger, 

revisor har gjort sig undervejs, og muligvis reducere informationskløften.   

 

Ifølge erfaringerne i England er regnskabsbrugerne stadig ikke helt tilfredse med det omfang, 

væsentlighedskonceptet bliver forklaret på i revisionspåtegningen. De mener, at der fortsat er plads til 

forbedringer, og ønsker flere informationer om baggrunden for væsentlighedsniveauet, og hvordan revisor 

har anvendt det, samtidig med at afsnittet holdes kort og koncis.242 FRC og revisorerne finder det vanskeligt 

at holde beskrivelsen af væsentlighed kort og koncis, samtidig med at gøre den detaljeret og mindre teknisk. 

Kiertzner påpeger også områdets kompleksitet og tilføjer, at ”især i koncern sammenhænge er det voldsomt 

komplekst. Hvis man skal skrive væsentlighed i KAM, hvis man skal beskrive væsentligheden i en 

koncernrevision, i kortform, er det svært.” 243 Det ser foreløbig ud til regnskabsbrugernes forventninger i 

dette område er urimelige, jf. Porters forventningskløft, og derfor svært at imødekomme, hvorfor der alt 

andet lige fortsat må foreligge en forventningskløft i dette område.(Ibid.)  

 

FRC’s undersøgelser viser at beskrivelsen af revisionsomfanget er et område, der fortsat har brug for 

forbedringer. FRC har erfaret, at de fleste påtegninger har en standardbeskrivelse af revisionsomfanget, hvor 

indflydelsen af de identificerede risici og væsentlighedsniveauet på revisionsomfanget ikke inddrages. 244  

Hvis dette fortsætter vil det ikke skabe værdi for regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne værdsætter nemlig 

specifikke beskrivelser tilknyttet den reviderede virksomhed og informationer om resultatet af revisionen 

snarer end generiske beskrivelser af revisionsprocessen.(Ibid.: 58) 

 

I den anledning viser FRC’s undersøgelser, at sproget i påtegningerne fortsat udvikler sig, og der bemærkes 

en bevægelse væk fra generiske risikobeskrivelser og sprog generelt til fordel for mere detaljerede 

																																																								
242 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 5 
243 Bilag 1 Interview med Lars Kiertzner, chefkonsulent i FSR, Q12 (ISA 700) 
244 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 43 
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beskrivelser, hvilket gør påtegninger mere brugbare og værdifulde.245  Dog indeholder sproget fortsat 

fagudtryk i større omfang, der gør, at investorerne stadig forsøger at afkode og vurdere det sprog, der 

anvendes af revisorerne i påtegningen.(Ibid.: 8) Mens regnskabsbrugernes forventninger til et mere simpelt 

sprog endnu ikke er opfyldt, er deres forventninger til mindre generiske beskrivelser realiseret.  

 

Ud fra FRC’s rapporter om effekten af den nye revisionspåtegning, ser det ud til at den reviderede ISA 700 

(UK&I) har fået en positiv indvirkning hos regnskabsbrugerne. Påtegningen har formået at skabe værdi hos 

brugerne og derigennem øge opfattelsen af revisionskvaliteten. Ikke kun opfattelsen, men også selve 

revisionskvaliteten virker til at være øget gennem den forbedrede kommunikation mellem revisorer, 

revisionsudvalget og ledelsen, ved at der nu er en øget fokus på de væsentlige områder.(Ibid.: 9) 

 

																																																								
245 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016, s. 4 
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Kapitel 8: Diskussion 
I henhold til ISA 701 skal revisor rapportere om de centrale forhold ved revisionen i alle børsnoterede 

virksomheder og i virksomheder, hvor revisor finder det nødvendigt. De danske revisorer, som er omfattet af 

EU-Kommissionens forordning, forventes at rapportere i overensstemmelse med ISA 701 for regnskaber der 

afsluttes 15. december 2016 og herefter. For at besvare problemformuleringen om hvorvidt rapportering efter 

ISA 701 kan forbedre revisionskvaliteten og minimere forventningskløften, vil vi i dette kapitel 

sammenligne den forventede effekt af ISA 701 på revisionskvaliteten og forventningskløften med effekten af 

den i praksis afprøvede ISA 700 (UK&I). Dette sker i overensstemmelse med deldiskussionerne i afsnit 6.5 

og 7.6. Svarene fra de danske aktieanalytikere i spørgeskemaundersøgelsen og interviewet med Lars 

Kiertzner, samt relevante teorier og undersøgelser vil ligeledes blive inddraget i besvarelsen. 

 

Risici for væsentlig fejlinformation og KAM 

Definitionen af KAM svarer stort set til beskrivelsen af ”de vurderede risici for væsentlig fejlinformation”, 

som er beskrevet i ISA 700 (UK&I). 246  Ifølge begge standarder skal revisor identificere centrale 

revisionsrisici og beskrive, hvordan revisor har reageret på disse. Erfaringerne fra ISA 700 (UK&I) viser, at 

et af de mest velsete aspekter af den nye revisionspåtegning i England er inddragelsen af de oplysninger om 

risici, som revisor har vurderet til at være væsentlig fejlinformation, og som af revisor anses for at have størst 

indvirkning på ressourcerne i revisionen, den overordnede revisionsstrategi og indsatsen i opgaveteamet. 

Visse interessenter har i deres høringssvar til IAASB’s høringsudsendelser udtrykt en bekymring for, at 

KAM afsnittet vil bestå af standardtekster og derfor være en gentagelse af regnskabet. Vi har adspurgt to 

aktieanalytikere omkring deres syn på KAM, hvor begge har tilkendegivet en forventning om, at KAM 

afsnittet vil blive virksomhedsspecifik. 247  De deler således ikke samme bekymring som IAASB’s 

respondenter, hvilket tyder på at opfattelsen af KAM er subjektiv. I praksis viser det sig, at revisor bevæger 

sig væk fra generiske beskrivelser af risiko til fordel for mere specifikke beskrivelser.248 Det kan derfor 

forventes, at de første påtegninger, der rapporteres efter ISA 701, vil indeholde standardbeskrivelser af 

KAM. Ud fra resultaterne i England, kan det dog antages, at beskrivelser med tiden, og i takt med, at 

revisorer får erfaring på området, vil blive mere specifikke. 

 

Virksomhedsspecifikke beskrivelser af risici skaber værdi, og er positivt modtaget af regnskabsbrugerne i 

England. Revisionsfirmaerne har således været gode til at kommunikere virksomhedsspecifikke risici i 

påtegningen, hvorfor samme fremgang forventes af KAM i Danmark. Specifikke beskrivelser af KAM vil 

hjælpe regnskabsbrugerne i at forstå regnskabet og herunder øge gennemsigtigheden, hvilket kan resultere i 

at regnskabsbrugerne opfattelse af kvaliteten øges, jf. FSR’s kvalitetsrapport. Især oplysninger om ledelsens  

																																																								
246 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 7 
247 Bilag 3 Spørgeskema til aktieanalytikere; Q9 
248 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 4 
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vurderinger og regnskabsmæssige skøn er noget, som regnskabsbrugerne i England og respondenterne til 

IAASB’s høringsudsendelser har efterspurgt. Oplysninger om disse områder er påkrævet i ISA 701, hvis 

revisor har fundet områderne væsentlige. Revisor kan derfor gennem ISA 701 muligvis afdække 

regnskabsbrugernes informationsbehov og reducere informationskløften.  

 

Erfaringerne fra ISA 700 (UK&I) viser endvidere, at investorerne og revisionsfirmaerne har bekræftet, at 

offentliggørelse af de risici, der har krævet betydelig opmærksomhed fra revisor, har været det område, der 

har haft størst interesse hos investorerne. Da KAM udvælges blandt de forhold, der har krævet størst 

opmærksomhed fra revisor, kan det tænkes, at KAM afsnittet vil skabe værdi for regnskabsbrugerne, da de 

vil få en større indsigt i de forskellige aspekter af revisionen. De to adspurgte aktieanalytikere er begge enige 

i, at afsnittet om KAM i revisionspåtegningen kommer til at skabe værdi for dem, især i de områder med 

væsentlig ledelsesmæssig skøn, og tilføjer at KAM afsnittet i revisionspåtegningen vil øge 

revisionskvaliteten i nogen grad.249 

 

Ifølge Lars Kiertzner er det et område, revisor kan differentiere sig på. Nogle revisorer vil beskrive KAM 

meget generelt og andre mere specifikke. Standarden fortæller bl.a. hvordan revisor skal identificere KAM, 

forklare hvorfor det er KAM, beskrive hvilke handlinger, der er udført, og resultaterne af disse, samt henvise 

KAM til de tilknyttede oplysninger i regnskabet. Men hvordan det indholdsmæssigt kommer til at udforme 

sig, og hvor detaljeret det kommer til at blive, er svært at vide, og der kan derfor forekomme konkurrence 

blandt revisorerne i starten af implementeringen. Kiertzner siger ydermere, at ”det er den mest tynde 

standard man har udgivet i 100 år, og det er fordi man siger, at der skal være en praksis før man tør at 

melde noget ud”.250 Dette kan føre til innovative tilgange fra revisorer på samme vis som i England og kan 

resultere i differentiering blandt revisorerne. 

 

Et klart budskab fra regnskabsbrugerne er, at en forbedring i kvaliteten af et bestemt aspekt i 

revisionspåtegningen vil føre til endnu højere forventninger. F.eks. hvis regnskabsbrugerne får en mere 

detaljeret beskrivelse af risici, forventer de et lignende beskrivelse af hvordan disse risici er blevet behandlet 

af revisorerne, og hvad revisorerne har fundet derefter.251 Dette kan være et tegn på, at i regnskabsbrugernes 

forventninger vil stige i takt med, at påtegningen forbedres.  

 

 

 

 

																																																								
249 Bilag 3 Spørgeskema til aktieanalytikere; Q10 
250 Bilag 1 Interview med Lars Kiertzner, FSR; Q14 (ISA 701) 
251 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016 s. 13 
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Findings 

Regnskabsbrugerne i England har især værdsat den innovative tilgang i forhold til rapportering af findings, 

da de mener, at det giver en indsigt i revisors vurderinger på en detaljeret niveau af de identificerede risici, 

snarer end på et overordnet regnskabsniveau. Offentliggørelse af findings i påtegningen er hverken et krav i 

ISA 700 (UK&I) eller ISA 701, dog en anbefaling i ISA 701. Regnskabsbrugerne har fundet det brugbart i 

forhold til deres forståelse af regnskabet og tillagt det stor værdi, og flere har udtrykt et ønske om, at det skal 

være et fast krav i ISA 700 (UK&I).  

Trods positiv feedback fra regnskabsbrugerne, har der ikke været den forventede stigning i antallet af 

påtegninger, der indeholder KAM. Dette begrunder revisionsfirmaerne med en manglende efterspørgsel fra 

de reviderede virksomheder. Da revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, bør revisor imødekomme 

regnskabsbrugernes rimelige forventninger, der omhandler forståelsen af regnskabet, og ikke virksomhedens. 

FRC er i gang med at udvikle en ny standard, foreslået ISA 701 (UK&I), hvor revisor anbefales at rapportere 

findings.252 Dette tiltag fra FRC er et tegn på, at findings sektionen i påtegningerne har haft en positiv effekt 

og skabt værdi for regnskabsbrugerne, hvorfor den også må forventes at skabe værdi i de påtegninger, der er 

rapporteret efter ISA 701 og indeholder findings. Dog mener den ene af vores adspurgte aktieanalytikere 

ikke, at oplysning om findings vil skabe værdi i revisionspåtegningen. Ifølge Kiertzner afhænger det af, hvor 

specifik revisor er i sin beskrivelse af resultatet af sine handlinger. Han påpeger, at det ifølge forordningerne 

skal formuleres meget generelt, men kan også konkretiseres, og det er netop her, revisor kan sætte sit præg, 

jf. bilag 1, Q27. 

 

På baggrund af resultaterne i England antages det, at offentliggørelse af findings vil have en positiv effekt på 

regnskabsbrugernes opfattelse af revisionskvalitet og vil øge brugbarheden af påtegningen, hvilket kan føre 

til en afledt effekt på den reviderede virksomheds forretning. I England har man netop set en forøgelse i 

omfanget af handelsaktiviteter som følge af de forbedrede påtegninger, hvilket er et tegn på, at 

regnskabsbrugerne aktivt bruger den nye påtegning. Revisor kan derfor gennem sin påtegning – herunder 

innovative påtegning – forbedre virksomhedens forretning og derigennem øge regnskabsaflæggernes 

kvalitetsopfattelse, jf. afsnit 4.2. 

 

Forøget dialog mellem revisor, ledelsen og revisionsudvalget 

Kiertzner mener ikke, at hensigten med KAM er at øge revisionskvaliteten, men kan føre til, at kvaliteten 

øges. Han ser på revisionskvaliteten fra et andet perspektiv og mener at, ”Det er dialogen mellem ledelsen og 

revisor, der er afgørende for at sikre revisionskvalitet.”.253 Den mulige kvalitetsforøgelse hænger derfor 

sammen med den øgede dialog med ledelsen, hvorfor han ikke mener, at den forbedrede kommunikation 

																																																								
252 FRC; ”Extended auditor’s reports – A further review of experience”; 2016; s. 22 
253 Bilag 1 Interview med Lars Kiertzner, FSR; Q27 (Revisionskvalitet) 
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mellem regnskabsbrugerne og revisor vil have en direkte effekt på revisionskvaliteten. I England er dialogen 

mellem revisionsudvalget, revisor og ledelsen værdsat af regnskabsbrugerne, da de nu har fået mulighed for 

en effektiv triangulering af informationerne udgivet af ledelsen, revisor og revisionsudvalget,. Denne 

trianguleringsmulighed har vist sig at øge informationernes validitet og værdi, og har været en god måde at 

forbedre kommunikationen på. Den øgede dialog mellem revisor og udvalget har i England resulteret i et 

øget fokus på de væsentlige områder i regnskabet, samt en større indflydelse på ledelsens adfærd, da de nu 

har mulighed for at inddrage flere detaljer med i deres rapporter. Dette har vist sig at have en direkte effekt 

på ledelsens adfærd, som bl.a. er målt i forbindelse med et fald i de unormale periodiseringer. Dette er et 

tegn på, at den øgede dialog mellem revisor, udvalget og ledelsen har haft en positiv effekt på kvaliteten i 

regnskabsaflæggelsen og revisionen. ISA 701 fokusere mere på dialogen mellem revisor og ledelsen, og har 

således ikke det ekstra led bestående af revisionsudvalget. Ud fra erfaringerne med ISA 700 (UK&I), kan det 

antages, at en øget dialog mellem ledelsen og revisor vil få ledelsen til at være opmærksom på de 

oplysninger i regnskabet, som revisor har henvist til i KAM afsnittet, og derigennem øge kvaliteten af 

regnskabsaflæggelsen og revisionen. Dette er også Kiertzners forventning: ”vi forventer faktisk, at det (ISA 

701) kan forbedre dialogen mellem ledelsen og revisor, og dermed både forbedrer revisionskvalitet og 

regnskabskvalitet, idet ledelserne bliver mere opmærksomme på, at de her centrale forhold skal beskrives 

tilstrækkeligt i regnskabet.”, jf. bilag 1, Q1. Endvidere påpeger IAASB i deres kvalitetsramme, at revisors 

øgede fokus på de væsentlige forhold indirekte vil forbedre revisors professionelle skepsis over tid og 

herigennem øge revisionskvaliteten, jf. afsnit 4.3. 

 

Revisionsinput: Væsentlighed og Revisionsomfang 

Væsentlighed og revisionsomfang er to tiltag, der er unikt for FRC i forhold til IAASB, og har til formål at 

give regnskabsbrugerne større indsigt i revisors arbejde og vurderinger. Det skal bemærkes, at ingen andre 

end FRC kræver, at revisor beskriver deres vurdering af revisionsinput i påtegningen.254 Regnskabsbrugerne 

har fundet områderne nyttige og brugbare, men som de er rapporteret i dag, er de meget mangelfulde, da de 

er præget af standardbeskrivelser og skaber ikke den indsigt, som FRC’s intention har været. Der er sket 

forbedringer fra første til andet år, men ikke i det omfang, der opfylder regnskabsbrugernes forventninger. 

Dette er ikke et problem, der udelukkende gælder for England. I Holland har en gruppe investorer blandt 

andet besvaret en undersøgelse i 2014 hvori de siger, at: ”De fleste nye revisionspåtegninger forklarer stadig 

ikke rigtig investorerne om, hvad baggrunden for væsentlighedsniveauet er, og hvordan det bliver anvendt i 

praksis”, jf. bilag 1, Q2. Revisorerne siger, at det er et meget kompleks område og meget svært at forklare 

kort og forståeligt uden brug af faglige termer. Dette er muligvis en af grundene til, at kun få 

revisionsfirmaer har valgt at diskutere tilgangen til væsentlighed i revisionspåtegningen i første og andet år. 

Kiertzner siger, at det ikke er et krav at rapportere væsentlighed efter den danske ISA 701, og der er heller 

																																																								
254 PwC, Auditor reporting, ”Momentum builds towards more informative reports”, 2014, s. 4 
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ikke tegn, på at det er noget man tager frivilligt med i Danmark.255 Han tilføjer ydermere, at der i 

kommissionsforslagets udkast i november 2011 havde væsentlighed med som forslag, men i den endelige 

vedtagne forordningen gik man bort fra. FSR overvejede også om de i høringssvaret skulle gå ind for, at det 

blev et rapporteringskriterium i påtegningen, men det gik de bort fra. Årsagen kan netop være udfordringerne 

i beskrivelsen af væsentlighed, hvilket også ses i erfaringerne med ISA 701. Regnskabsbrugerne er ikke 

tilfredse og forventer en forbedring i området. For de to danske aktieanalytikere er der delte holdninger om, 

hvorvidt oplysninger om væsentlighed vil skabe værdi. Den ene siger at han er enig i at det vil skabe værdi, 

mens den anden er uenig.256   

 

Revisionsomfanget har ligeledes været udsat for kritik, da regnskabsbrugerne har fundet det alt for 

standardiseret. Der er således en manglende kobling af væsentlighed og risici til revisionsomfanget, som 

egentlig har være FRC’s hensigt, da FRC ikke har påkrævet en fast rækkefølge i rapportering af disse tre 

forhold. Revisionsfirmaerne har derfor rapporteret på hver deres måde, der har forårsaget en bevægelse væk 

fra hensigten. De generiske beskrivelser af revisionsomfanget har derfor ikke tilføjet nogen værdi for 

regnskabsbrugerne. Kiertzner mener ikke, at en yderligere indsigt i revisionsprocessen og 

planlægningsprocessen vi øge revisionskvaliteten, da det blot er information. Han tilføjer, at ”langt de fleste 

er ligeglade med, hvad revisor laver”, jf. bilag 1, Q23. 

 

Erfaringerne i forbindelse med væsentlighedskonceptet og beskrivelsen af revisionsomfanget i England 

viser, at det er to områder, der har været vanskelige at gøre specifikke og kortfattet. Selvom 

regnskabsbrugerne viser interesser i disse områder, er det foreløbig ikke muligt at imødekomme 

forventningerne herom. Især beskrivelserne af væsentlighed i alle aspekter er yderst komplekst, hvorfor en 

fyldestgørende beskrivelse, der stemme overens med regnskabsbrugernes forventninger, ser ud til ikke at 

være mulig. Lignende tiltag fra IAASB ville muligvis resultere i samme udfald, hvorfor det må antages, at 

IAASB har forudset udfordringerne og har afholdt sig fra at inddrage disse to aspekter i påtegningen.  

 

Sammenfatning 

Både ISA 701 og ISA 700 (UK&I) er begge standarder, der har til formål at forbedre kommunikationen, og 

ændrer således ikke på selve revisionen. Erfaringerne i England viser at påtegningerne har været forskellige i 

det første år pga. forskellige tolkninger af standarden. F.eks. har nogle revisionsvirksomheder misforstået 

konceptet om risici rapportering og har rapporteret om standard risici i påtegningen. Dog ses der en 

forbedring af revisorers rapportering i takt med, at revisorerne indsamler erfaring på området, hvorfor vi 

sandsynligvis vil opleve samme mønster i Danmark. Effekten af ISA 701 kan ikke ”bare” måles inden for få 

																																																								
255 Bilag 1 Interview med Lars Kiertzner, FSR; Q11 (ISA 700 (UK&I)) 
256 Bilag 1; Interview med Lars Kiertzner, FSR; Q11 (ISA 700 (UK&I)) 
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år, og slet ikke ved at sammenligne med Englands effektmåling baseret på 2 års erfaringer. Kiertzner mener, 

at resultaterne i England muligvis også kan opnås i Danmark, men tilføjer: ”Man kan aldrig vurdere 

effekterne af sådan noget i laboratoriet, det skal gøres i det virkelige liv. Så om 5 år vil man lave et empirisk 

studie om kvaliteten af regnskabet er afhængig af omfanget af KAM… Nu er det ren spekulation.”, jf. bilag 1, 

Q8. Vi kan derfor ikke komme med en konkret og endelig konklusion om, hvorvidt KAM vil øge 

revisionskvaliteten og imødegå regnskabsbrugernes forventninger om en mere informativ påtegning. Det 

skal understreges, at definitionen af kvalitetsbegrebet er subjektivt, hvorfor opfattelsen af kvalitet vil variere 

hos regnskabsbrugerne alt efter, hvor kvalificeret de er til at læse og forstå regnskabet. ISA 701 vil muligvis 

kun tilføje værdi til de professionelle investorer, som Novo Nordisk betegner dem, der kan forstå regnskaber. 

Det antages at værdien vil være i mindre grad hos de private investorer, der allerede har svært ved at forstå 

regnskabet. Kiertzner forklarer problematikken ved at sammenligne påtegningen med en motor: ”Enhver kan 

forstå hvordan en motor fungerer, men hvis man skal gå ind i de enkelte dele i en motor, så bliver det for 

teknisk. Det kræver endnu større forudsætninger at forstå de enkelte budskaber i revisionspåtegningen… Det 

er derfor kun specialister, i investorkredser og andre økonomiprofessionelle, der vil kunne forstå det her 

(ISA 701)... Såsom private investorer vil ingen hjælp have af det.”, jf. bilag 1, Q19. 

 

Afslutningsvis kan vi ud fra vores indsamlede data se, at hvert individ har en subjektiv holdning til ISA 701. 

Der vil af denne grund ikke være en endegyldig svar på vores problemformulering. Vi kan alene ud fra 

eksisterende teorier og undersøgelser komme med en generel vurdering af effekten af ISA 701. Erfaringerne 

med ISA 700 (UK&I) og vores indsamlede empiri, herunder interviewet med Kiertzner og 

spørgeskemaundersøgelsen med de to aktieanalytikere, viser, at revisionskvaliteten, regnskabskvaliteten og 

opfattelsen af disse muligvis vil øges, hvis revisor undgår standardiserede tekster og udøver professionel 

skepsis. Kvalitetsopfattelsen hos regnskabsbrugerne vil dog variere alt efter, hvor ”professionelle” de er. 

Ligeledes vil forventnings- og informationskløften reduceres, ved at regnskabsbrugerne får større indsigt i 

revisionen, hvis disse ekstra informationer skaber værdi og ikke blot er en gentagelse af det, der allerede står 

i regnskabet. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke blot er adgangen til, men brugen, forståelsen og udbyttet 

af informationerne i påtegningen, der er afgørende for informations- og forventningskløftens tilstand.  

 

Michael Power forklarer netop, at der kun er to mulige løsninger til at reducere disse kløfter; (1) enten skal 

regnskabsbrugerne uddannes til at have passende forventninger, eller (2) revision skal udføres i 

overensstemmelse med regnskabsbrugernes forventninger. I begge tilfælde skal revisor være bedre til at 

offentliggøre revisionens mål og proces. Det er ikke muligt at imødekomme alle forventninger fra 

regnskabsbrugerne, jf. Porters rimelighedskløft, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at IAASB har taget en 

middelvej og mikset de to punkter. Revisor forklarer således meget mere i påtegningen om de forhold, der 

har været relevante i forhold til revisionen, revisors reaktion på disse forhold og evt. resultatet heraf - i et 
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forhåbentligt simpelt sprog. Dette vil give regnskabsbrugerne indsigt i revisors arbejde, og på en måde 

“uddanne” dem til at forstå revisionen og regnskabet bedre. Samtidig forventer IAASB, at imødekomme 

regnskabsbrugernes rimelige forventninger med ISA 701, herunder flere informationer om 

regnskabsmæssige skøn og vurderinger fra ledelsen. Som omtalt tidligere, vil en forbedring af et område føre 

til yderligere forventninger til andre områder. Det vil derfor ikke være muligt at afskaffe forventningskløften 

100 pct. ISA 701 har dog potentiale til at reducere denne.  
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Kapitel 9: Konklusion 

Afhandlingens problemformulering går ud på at undersøge den mulige effekt af ISA 701 på 

revisionskvaliteten og forventningskløften, og er besvaret ud fra et fænomenologisk perspektiv. Der er blevet 

lagt vægt på de subjektive holdninger fra diverse interessenter anvendt i afhandlingen, herunder Lars 

Kiertzner, chefkonsulent i FSR, og to danske aktieanalytikere, hvorfor afhandlingen ikke er en statistisk 

undersøgelse, men snarer en subjektiv fortolkning. Afhandlingen er inddelt i tre hovedafsnit, der hver især 

har været medvirkende til at belyse afhandlingens formål; (1) en deskriptiv gennemgang om 

forventningskløften, revisionskvaliteten og baggrunden for KAM, (2) en analyse af værdien af ISA 701 og 

ISA 700(UK&I) for regnskabsbrugerne, og til sidst (3) en vurdering af hvorvidt effekten af ISA 701 i 

Danmark kan sammenlignes med effekten af ISA 700 (UK&I) i England.  

 

Revisorbranchen har længe været udsat for kritik fra offentligheden som følge af finanskrisen. Især revisors 

arbejde og værdien af revisionspåtegningen har været et omdiskuteret emne. Mediernes skandalisering af 

konkurssager med en blank påtegning har resulteret i et negativt syn på og tabt tillid til revisor. Revisor 

bliver ofte gjort ansvarlig på et forkert grundlag af medierne, hvilket underminerer den realitet, at det ikke er 

revisor, der aflægger årsrapporten. Dette skyldes offentlighedens manglende kendskab til revisors arbejde og 

ansvar, som udspringer af den mangelfulde kommunikation fra revisors side. Dette har ført til, at 

offentligheden har fået flere forventninger til revisionen. Disse forventninger har været medvirkende til, at 

forventningskløften mellem revisor og offentligheden er udvidet. Det er derfor vigtigt for revisor at forklare 

sit arbejde, herunder at en blank påtegning ikke er ensbetydende med, at der er opnået fuldstændig sikkerhed 

for, at regnskabet er fejlfrit. Offentlighedens, herunder regnskabsbrugernes, forventninger til revisor kan 

både være rimelige og urimelige. De urimelige forventninger, såsom fuldstændig kontrol af regnskabet, 

forårsager den del af kløften, som i teorien kaldes rimelighedskløft, og er forventninger, som er svære og 

stort set umulige at imødekomme pga. den tidsmæssige og økonomiske begrænsning i revisionen. Disse 

forventninger opstår typisk som følge af regnskabsbrugernes manglende kendskab til revisors arbejde. De 

rimelige forventninger derimod udspringer af to årsager; mangelfulde ydelser og mangelfulde standarder.  

 

Finanskrisen har ikke kun været medvirkende til udvidelsen forventningskløften, men har også forårsaget at 

tilliden til kvaliteten af revisors arbejde er faldet. Da revisors primære ansvar er at skabe tillid og 

troværdighed, er dette anset for at være yderst bekymrende. Troværdighed er tæt forbundet med kvalitet, 

hvorfor dårlig kvalitet kan medføre lav troværdighed, og på samme vis kan lav troværdighed føre til 

forringet kvalitetsopfattelse. Det er vigtigt at bemærke, at revisionskvaliteten ikke har én fælles definition, da 

kvalitetsvurderingen er subjektiv og vil varierer alt efter hvem, der foretager vurderingen. Ifølge FSR vil 

f.eks. regnskabsbrugernes opfattelse af kvalitet baseres på gennemsigtigheden af revisionspåtegningen, mens 

politikerne og myndighederne vil vurdere kvaliteten ud fra tilliden til revisor. 
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Den faldende tillid til revisor og forventningerne fra regnskabsbrugerne har medført et politisk pres, der har 

fået IAASB, FRC og andre aktører på markedet til at igangsætte forskellige undersøgelser for at finde en 

løsning på forventningskløften og genoprette tilliden til revisor. IAASB’s undersøgelser viser, at årsagen til 

forventningskløften ligger i regnskabsbrugernes manglende kendskab til revisors arbejde. Undersøgelserne 

viser ligeledes, at regnskabsbrugerne ønsker større gennemsigtighed gennem en mere informativ påtegning. 

IAASB finder derfor en ændring af revisionspåtegningen nødvendig og sætter processen for ændringerne i 

gang. Dette resulterer i flere ajourførte standarder og en enkelt ny standard. IAASB’s og andre aktørers 

ændringer af diverse standarder kan være et forsøg på at reducere den del af forventningskløften, der er 

forårsaget af mangelfulde standarder, jf. Præstationskløften. Ligeledes kan det være et forsøg på at 

”opdrage/uddanne” regnskabsbrugerne til at forstå revisors arbejde gennem større indsigt i revisionen, og 

herigennem reducere regnskabsbrugernes urimelige forventninger, jf. Rimelighedskløften. Afhandlingens 

resultater peger imod, at den del af forventningskløften, der er forårsaget af manglefulde ydelser, er relativt 

lille i forhold til de øvrige to aspekter, da revisor primært udfører sit arbejde forsvarligt. Dette er muligvis 

årsagen til, at ændringerne i standarderne alene vedrører de standarder, der omhandler kommunikationen. 

 

Den mest gennemgribende ændring i revisors påtegning foretaget af IAASB er klart udstedelsen af den nye 

standard, ISA 701 Communicating Key Audit Matters in the independent Auditor’s Report, som alene gælder 

børsnoterede virksomheder, og andre virksomheder, hvor revisor finder det nødvendigt eller frivilligt vælger 

at rapportere KAM. Formålet med KAM er at øge kommunikationsværdien af påtegningen gennem 

offentliggørelse af centrale forhold ved revisionen, og herigennem imødekomme regnskabsbrugernes 

forventninger. IAASB forventer at minimere forventnings- og informationskløften ved at give 

regnskabsbrugerne en større indsigt i revisors arbejde, da det muligvis vil nedsætte deres urimelige 

forventninger.  

 

IAASB har i deres vejledningssektion beskrevet vejen frem til KAM. Revisor skal udvælge KAM blandt de 

forhold, der er kommunikeret med ledelsen, som har krævet størst opmærksomhed fra revisor og efter 

revisors faglige vurdering har været de mest betydelige forhold ved revisionen af regnskabet for den aktuelle 

periode. Efter fastlæggelsen af KAM, skal revisor forklare, hvorfor netop disse forhold er valgt, hvordan 

revisor har behandlet området og evt. resultatet (findings) af revisors handlinger, en oversigt over de mest 

relevante aspekter af revisionshandlingerne, samt en reference til relaterede oplysninger, hvis nogen, i 

regnskabet. Særligt sidste aspekt er værdsat af ED respondenterne, da det vil hindre revisor i at udgive 

originale oplysninger, hvilket reducerer risikoen for, at ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor bliver 

sløret. 
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Respondenterne til IAASB er primært glade for ISA 701 og mener, at standarden vil tilføje værdi til 

påtegningen. I afhandlingen har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt ISA 701 vil øge revisionskvaliteten og 

reducere forventnings- og informationskløften. Denne vurdering kan alene baseres på diverse teorier, ED 

respondenternes feedback og afhandlingens egne respondenter, da ISA 701 endnu ikke er afprøvet i praksis. 

Vi har derfor valgt at se på elementerne i og effekten af ISA 700 (UK&I) i England, for dernæst at vurdere 

om samme effekt kan opnås i Danmark.  

 

ISA 700 (UK&I) påkræver revisor at rapportere om risici af væsentlig fejlinformation, væsentlighed og 

revisionsomfanget.  Standardens krav, der omhandler kommunikationen af risici, er stort set identisk med 

KAM i ISA 701. Begge standarder kræver, at revisor beskriver de identificerede risici/KAM, og hvordan 

revisor har reageret på disse, samt henviser forholdet til de relaterede oplysninger i regnskabet, så 

regnskabsbrugerne får mulighed for at se forholdet fra både ledelsens og revisors perspektiv. Mens ISA 700 

(UK&I) bestemmer de væsentlige risici ud fra deres indflydelse på den overordnede revisionsstrategi, 

allokering af ressourcerne i revisionen, og indsatsen i opgaveteamet, har ISA 701 ikke ligeså faste rammer, 

men blot kræver udvælgelse af de forhold, der har krævet størst opmærksomhed fra revisor, og som af 

revisor er vurderet væsentlig. De fleste ED respondenter samt Kiertzner har fundet vejledningssektionen i 

ISA 701 for værende utilstrækkeligt. Især revisionsfirmaerne har været i tvivl om, hvad begrebet  

”væsentlig” indebærer. Dette kan medføre usammenlignelige vurderinger fra revisorerne, som de mener vil 

forvirre regnskabsbrugerne yderligere. Erfaringerne af ISA 700 (UK&I) viser en afvigelse i 

revisionspåtegningerne i første år samt misforståelser af standarden, hvor nogle revisionsfirmaer rapporterer 

standard risici. Denne usammenlignelighed og misfortolkning af standarden bliver reduceret markant på 

andet år i takt med, at revisionsfirmaerne opnår erfaring. Beskrivelserne af risici bliver mere specifikke i 

andet år og regnskabsbrugerne værdsætter beskrivelserne af risici for væsentlig fejlinformation. Vi forventer 

samme succes i Danmark med de nye påtegninger rapporteret efter ISA 701; sandsynligvis ikke umiddelbart 

efter første år, da konceptet er relativt nyt, hvorfor revisorerne har brug for tid til at udvikle sig i området. 

ED respondenternes bekymring om generiske tekster vil derfor muligvis forvinde i takt med, at revisorerne 

får praktisk erfaring. 

 

Et andet aspekt, der har fået stor opbakning fra regnskabsbrugerne i England, er rapportering af findings. Det 

er ikke et krav i ISA 700 (UK&I), men snarer en innovativ tilgang fra revisorerne, som er fundet brugbart og 

blevet værdsat af brugerne. Den store efterspørgsel om findings har resulteret i, at FRC har udarbejdet en ny 

standard, foreslået ISA 701 (UK&I), der vil anbefale revisor at rapportere findings. Det viser sig desuden, at 

regnskabsbrugerne er begyndt at bruge disse informationer i deres beslutningstagen, hvilket ses i den 

forøgede handelsaktivitet i England, som følge af de nye påtegninger. IAASB anbefaler ligeledes i ISA 701, 

at revisor offentliggør findings i forbindelse med KAM, hvorfor samme effekt forventes i Danmark, hvis 
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revisor medtager findings i påtegningen, og hvis det ikke giver anledning til en særskilt konklusion, der 

slører den overordnede konklusion af regnskabet. 

 

Forskellen mellem de to standarder er, at ISA 700 (UK&I) forlanger revisor at medtage to centrale 

revisionsinput: væsentlighed og revisionsomfang. FCR har dog endnu ikke opnået det ønskede effekt, da 

regnskabsbrugerne har fundet beskrivelserne for standardiserede og mangelfulde, hvorfor de ønsker en 

forbedring i området. Det viser sig, at beskrivelsen af væsentlighed er et yderst komplekst område for revisor 

at rapportere om, hvorfor der hersker tvivl om, hvorvidt regnskabsbrugernes forventninger til en detaljeret og 

samtidig kort og koncis beskrivelse af væsentlighed kan imødekommes. Trods efterspørgsel fra 

regnskabsbrugerne og anbefaling fra FRC, har IAASB ikke valgt at inddrage væsentlighed i påtegningen. 

Årsagen kan netop være vanskeligheden i at beskrive aspektet, samt en mulig udvidelse af 

forventningskløften, hvis regnskabsbrugernes forventninger til væsentlighed ikke imødekommes. 

Standarderne har ikke alene til formål at øge kommunikationsværdien mellem regnskabsbrugerne og revisor, 

men også dialogen mellem ledelsen og revisor øges markant. Regnskabsbrugerne i England har være meget 

tilfredse med at få informationer fra både ledelsen, revisor og revisionsudvalget. Denne triangulering har 

øget værdien af og troværdigheden til regnskabet. Den øgede dialog har desuden resulteret i større 

indflydelse på ledelsens adfærd, bl.a. i forbindelse med et fald i unormale periodiseringer. ISA 701 forventes 

også at øge dialogen mellem ledelsen og revisor, hvilket vil resultere i en forøget fokus på de væsentlige 

områder i regnskabet både fra ledelsens og revisors side. Revisors professionelle skepsis vil styrkes gennem 

øget fokus og dialog, hvilket kan medføre en øget revisionskvalitet. Ledelsens fokus på disse områder kan 

ligeledes have en positiv effekt på kvaliteten i regnskabsaflæggelsen.  

 

På baggrund af teorien og resultaterne i England er vi kommet frem til, at KAM højst sandsynligt vil 

imødekomme regnskabsbrugernes forventninger til en mere informativ påtegning og større gennemsigtighed, 

og derigennem øge opfattelsen af revisionskvaliteten og reducere forventnings- og informationskløften. Det 

skal dog endnu engang pointeres at kvalitetsopfattelsen er subjektiv, og ikke alle vil få lige stor gavn af 

KAM afsnittet i påtegningen. Afhandlingens resultat tyder på at værdien af den nye påtegning vil være størst 

hos de professionelle regnskabsbrugere, der selv kan læse og forstå regnskabet, men som har begrænset 

adgang til informationer. En privat investor, der har svært ved at afkode et regnskab, vil ligeledes have svært 

ved at forstå den udvidede påtegning, der efter erfaringerne fra England tyder på fortsat at indeholde fagligt 

tekniske begreber. Det er derfor ikke muligt at afgive en endelig konklusion om, hvorvidt ISA 701 vil 

forbedre revisionskvaliteten og reducere forventningskløften, da der er tale om subjektive holdninger og 

fortolkninger af standarden. Vi kan dog ud fra en generel antagelse konkludere, at ISA 701 muligvis vil have 

en positiv indvirkning på revisionskvaliteten og regnskabsbrugernes opfattelse af denne samt imødekomme 

deres forventninger. 
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Kapitel 10: Perspektivering 
Afhandlingen tager primært udgangspunkt i regnskabsbrugernes syn på revisionspåtegninger og 

revisionskvalitet, samt forventningskløften mellem regnskabsbrugerne og revisor. Det kunne være 

interessant at se på mediernes, herunder offentlighedens, indflydelse på forventningskløftens eksistens samt 

hvilken rolle de har haft i forbindelse med de lovgivningsmæssige reguleringer i revisors påtegning. 

Det viser sig, at tilliden til revisor har en direkte indflydelse på revisionskvaliteten. De seneste 

erhvervsskandaler og mediernes negative omtale herom har ført til, at offentlighedens tillid til 

revisionsbranchen er svækket. Det er derfor interessant at se på, hvem der har mistet tilliden til revisor. 

Offentligheden, som revisor kommunikerer med, kan opdeles i to hovedgrupper; de ”professionelle” og de 

”øvrige”. De professionelle er dem, som. Novo Nordisk bl.a. betegner ”professional investors”257, og som til 

dagligt arbejder med regnskaber, og ved hvordan de skal læses. Det virker til at de professionelle investorer 

har bevaret tilliden til revisor, da de netop har et stort kendskab til årsregnskaber og forstår at tyde dem, 

hvorfor risikoen for at træffe fejlbeslutninger på baggrund af revisors påtegning er lille. Problemet ligger i 

den ”øvrige” offentligheds og mediernes syn på tillid. Den øvrige offentlighed har manglende forståelse for 

årsregnskaber og revisors rolle, som de forsøger at afdække via medierne. Medierne har dog en tendens til at 

udvælge de kritiske sager i revisionsbranchen, hvilket kan resultere i et negativt syn på revisor.  

Det viser sig, at det for medierne og offentligheden er vanskeligt at se forskellen mellem regnskabsskandaler 

og revisionsskandaler. Revisor bliver ofte gjort ansvarlig i medierne, der får offentligheden til at ”glemme”, 

at det ikke er revisors ansvar at aflægge årsrapporten. Årsagen kan muligvis ligge i revisors 

erstatningsansvar. I nogle sager kan revisors forsikring komme til at betale den fulde erstatning, selvom 

virksomhedens ledelse har været den hovedansvarlige.258 Kreditorerne vil derfor vende kursen mod revisor, 

for at dække deres tab mest muligt, hvilket får offentligheden til at tro, at det er revisor, der er den skyldige. 

Den øvrige offentlighed har en ringe forståelse af revisors rolle og påtegning, og vil som udgangspunkt 

beskylde revisor, hvis en virksomhed f.eks. går konkurs trods blank påtegning. Da politikerne ser en fordel 

og mulig anerkendelse i at tilfredsstille offentligheden, vil en utilfredshed i offentligheden føre til, at der 

vedtages nye reguleringer på revisionsområdet. 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor påtegningen skal være forståelig, så offentligheden 

ikke påvirkes af mediernes sensationelle overskrifter. Dette kan opnås ved at styrke offentlighedens tillid 

gennem fuld gennemsigtighed af kvaliteten i revisionsbranchen ved, at revisionsfirmaerne offentliggør 

Revisortilsynets resultat af kvalitetskontrollen og, hvis tilfældet, indbringelsen for Revisornævnet. Endvidere 

vil det hjælpe på tilliden, hvis revisor kommunikerer mere på dagligsprog basis, og hermed bevæger sig væk 

fra det tekniske sprog, som kræver en faglig viden at forstå, hvilket største delen af offentligheden ikke har. 
																																																								
257 Novo Nordisk, Hørringssvar til Exposure Draft; 2013, s. 2 
258 Lau, Andersen & Jepsen, Charlotte; FSR – danske revisorer; ”Revisors erstatningsansvar”; 2013; (25.05.2016) 
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deduktion/ (24.05.2016) 

 

IFAC International Federation of Accountants; 

https://www.ifac.org (24.05.2016) 
 

Retsinformation ”Lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder (revisorloven); 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx

?id=117632#Kap1 (24.03.2016) 
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Videnskab.dk    ”Hvad er hermeneutik?”; 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-

hermeneutik (25.05.2016) 

 

Værktøjskassen til innovation og entreprenørskab  

i undervisningen   ”Kategorisering af datamateriale (clustering)”; 

https://innovation.sites.ku.dk/metode/kategoriseri

ng-af-data-materiale/ (24.05.2016) 

 

 

11.6 Revisionsstandarder 

ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed%20ISA%20701%20(Revised)-final.pdf 	
	

ISA 700 (UK&I), The independent auditor’s report on financial statements	
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/ISA-700-(UK-and-Ireland)-700-

(Revised)-File.pdf  
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Bilag 1: Interview med Lars Kiertzner, FSR 
Vil gerne have tilsendt citater vi bruger. 

Udtaler sig ikke som FSR, men som chefkonsulent i FSR – taler på egne vegne. 

 

 

Interviewer 1: Vi skal skrive om KAM og hvordan det kommer til at være i Danmark.  

Lars: Det bliver ikke en speciel dansk regulering. Og hvordan det bliver i DK – vi oversætter bare 

standarder. Der er ikke en speciel lov, det er en international regulering. Det man har parløbet med er jo EU's 

forordning artikel 10 der vedr. de mest centrale , de mest betydelige forhold ved revisionen. Der har man 

altid kørt parløbet med det man lagde fast i EU regulering forordningen der kom i maj 2014, og der mener 

man at der er nogenlunde dækning med centrale forhold på dansk. I ISA 701 er oversat, som er om centrale 

forhold i revisionen.  

 

Q1: 

Interviewer 1: Er der noget nyt i det med centrale forhold? Er det en ændring i revisionsprocessen? 

Lars: Nej, det har ikke været intentionen. Det er udelukkende om kommunikationen. Det projekt man har 

haft i IAASB er at opdatere erklæringsstandarden og dem der hang tæt op. 

Det har ikke påvirket revisionen som sådan, for det er reguleret i 200, 300, 400, 500, og 600 serien som er 

når man bruger andres arbejde.  

700 er en rapporteringsserie. Det er ikke meningen det skal påvirke revisionens omfang.  

 

Q2: 

Interviewer 1: Så det er udelukkende kommunikationen 

Lars: Ja. Det er det jo, som udgangspunkt. At det så får nogle afledte effekter på revisionsprocessen, kan 

man ikke udelukke. Det er især fordi centrale forholde ved revisionen bliver følsomme informationer i en 

revisionsproces, og derfor bliver der en vis samspil modspil mellem ledelser og revisorer om hvad der skal 

stå der. Det er der ingen tvivl om. Mange steder især hvis det er følsomme oplysninger som revisor kommer 

med, som ledelsen ikke er enige i eller revisionsudvalget ikke er enige i, hvad man nu kommer til at 

kommunikere det med, så kan det godt blive en diskussionsforum for hvordan man nu skal formulere sig. Og 

det er især relevant i de tilfælde hvor der er KAM – centrale forhold ved revisionen.  Hvis det er en KAM 

om finansielle deviater, så vil man have regnskabsmæssig oplysninger, som revisor vil pege på og fortælle at 

det har været en revisionsmæssig udfordring og i øvrigt hvilke handlinger han har foretaget sig og hvilke 

resultater han er nået frem til. Det er nok ikke så følsomt. Men hvis man nu kan forestille sig, et af de 

eksempler IAASB kom med udgang, dengang de udgav standarden til høring. I skal ligge mærke til, der er 

ingen eksempler i standarden, men i fremsendelses materielt var der eksempler med i, hvor et af dem var 

 ISA 701 

 ISA 700(UK&I) 

 Forventningskløften 

 Revisionskvalitet  
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risikoen for sideletters – dvs. tillægsaftaler til hovedaftaler, og den risiko der er forbundet for sidelettelser for 

besvigelser. Det er jo en følsom oplysning, som ledelsen godt kan synes, hvis revisor begynder at skrive om 

det, og om hvad virksomheden har gjort for at forebygge det, og hvad revisor har foretaget sig for den 

interne kontrol der er tilstrækkelig stærk, kan godt opfattes som følsomme oplysninger. Et andet eksempel er 

implementering af et it system, hvor særlige revisionsmæssige udfordringer,– der hvor man kan sige, at ISA 

701 er videregående end forordningerne. Forordningen den forholder sig til de mest betydelige risici for 

væsentlige fejlinformation i regnskabet, hvorimod ISA 701kan godt have KAM som ligger udover det. Så 

opfylder ISA 701 så opfylder man også forordningerne. Men man opfylder nødvendigvis ikke ISA 701 fuldt 

ud, hvis man har opfyldt forordningerne. ISA 701 kan går lidt udover, og det er især i tilfælde hvor man kan 

komme i diskussioner med ledelsen omkring hvad der skal stå og hvordan det skal formuleres. Det vidste 

IAASB godt de gang de satte det i høring. Afsnit 8 i deres høringsudsendelse siger jo, at vi forventer faktisk 

at det kan forbedre dialogen mellem ledelser og revisorer, og dermed både forbedrer revisionskvalitet og 

regnskabskvalitet, idet ledelserne bliver mere opmærksomme på, at de her centrale forhold skal beskrives 

tilstrækkeligt i regnskabet.  

 

 

Q3: 

Interviewer 1: Er det hensigten med det? 

Lars: Ja, det er hensigten med det. Det er jo ikke en regnskabsregulering, men det kan få den afledte effekt, 

at der kommer mere kvalificeret diskussioner mellem revisor og ledelse omkring svære udfordringer i 

regnskabet. Svære udfordringer for regnskabsaflægger som i stort omfang også svarer til svære udfordringer 

for revisor. Sådan er det jo. Der hvor der er stærkt skønspræget behov, vil regnskabsaflægger være udfordret 

og skulle redegøre for metodevalg, følsomhed og andre ting. Det fører også til udfordringer for revisor som 

skal vurdere om oplysninger omkring det nu er retvisende. Der kan man komme i dialog. Hvis nu i skriver 

om derivater så skriver og om det og det i regnskabet, og det har været en udfordring for os som revisor at 

revidere, hvad har vi gjort og hvordan har vi selvstændigt taget stilling til det og ikke bare lagt ledelsen til 

grund uden at være kritisk indstillet.  

 

Q4: 

Interviewer 1: Det er mere hvad revisor har gjort?  

Lars: Det er hvad revisor har gjort. KAM går på revisionen. I modsætning til i de alle første 

diskussionspapir, helt tilbage i tiden, der havde man jo egentlig forestillet sig, at KAM måske både kunne 

være emphasis matter og other matter paragraphs. Det der svarede til. Nu er det nærmest blevet other matter. 

Emphasis matter, altså fremhævelse af forhold i regnskabet. Det er gledet ud. Revisor skal ikke fremhæve 
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forholdet i regnskabet i KAM. Han skal fremhæve de revisionsmæssige udfordringer der har været omkring 

visse regnskabsmæssige forhold og andre forhold i regnskabet.  

 

Q5:  

Interviewer 1: Der skal stadig være Emphasis of Matter og Other Matter? 

Lars: Ja, det må man sige, det skrev vi i vores høringssvar, at vi ikke rigtig forstå hvad det vil sige. Også 

fordi vi har fået den typiske emphasis of matter om going concern, kommentaren om tvivl om fortsat drift, så 

skal man jo give en oplysning, en separat sektion om going concern. Og det er jo den klassiske emphasis of 

matter. Det er jo der af 95% af emphasis of matter var af den karaktertype. Og nu hvor de er væk, så er det et 

spørgsmål om hvad bliver der så overhovedet af emphasis of matter tilbage. Man kan også sige, at hvis man 

fremhæver regnskabsmæssige forhold, som har været revisionsmæssige udfordrende, så når man har været 

inde. Så revisor kommer ikke til at supplere regnskabet. Den usikkerhed der opstod dengang man havde de 

første diskussionsoplæg, om revisor skulle supplere regnskabet. Og der mente man at kunne gøre uklarheder 

om hvem der egentlig har regnskabsansvaret. Det er selvfølgelig ledelsen der har det. Og hvem der har 

revisionsansvaret. Og det valgte de derfor at tage ud og fremhæve KAM i stedet for, med understregning af 

AUDIT – det er udfordringer i revisionen vi taler om, når vi taler om det her.  

 

Q6: 

Interviewer 1: Det er nemlig også en af udfordringer ved det, at mange har givet udtryk for at det kan sløre 

ansvarsfordelingen.  

Lars: Ja, det var det klar i diskussionsoplægget. Der er der masser af kommentarer, hvor de siger at det 

slører, men efter man fik det ensrettet til at være KAM, så har der ikke været den samme kritik, for så siger 

man, at så rører det ikke ved ansvarsfordelingen. Det gjorde det sådan set heller ikke før. Det var heller ikke 

meningen, men sådan kunne det blive opfattet.  

 

Q7: 

Interviewer 1: Du kom lidt ind på, at en af hensigterne ved det blandt andet var at forbedre revisionskvalitet.  

Lars: Det er sådan set ikke hensigten, men det kan være blive en afledt resultat.  

 

Q8: 

Interviewer 1: I vores problemformulering er blandt andet om KAM kan have en indflydelse på 

revisionskvalitet. Kan man sige at det gør? 

Lars: Nej det kan man ikke. Det kan man først sige når man har prøvet det i nogle år. Man kan aldrig 

vurdere effekterne af sådan noget i laboratoriet, det skal gøres i det virkelige liv. Så om 5 år vil man lave et 

empirisk studie over kvaliteten af regnskabet afhængig af omfanget af KAM. Det kan man gøre ved 
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empiriske studier. Det kan man jo ikke gøre nu. Nu er det ren spekulation. IAASB siger det kan have den 

effekt, en mere kvalificeret dialog mellem ledelse og revisor, så er det jo et plausibelt argument, men jeg kan 

ikke sige at sådan går det. Det kan man finde ud af når det virker. Der er nogle lande der har prøvet det, 

blandt andet Tyskland og England, som har implementeret det. Og der er der nogle erfaringer. Jeg tror det 

stritter lidt alle vegne. Både at der nogle der mener at det giver værdifulde informationer om revisionen og 

nogle mener at det bliver boiler plates, som det hedder – standard tekst. Der er sikkert eksempler på begge 

det. Jeg tror godt det kan forbedre i nogle tilfælde. Der kan også være boiler plates, hvor man bare siger: Ok, 

så får vi den samme sang om goodwill, som kunne stå i hvilken som helst regnskab. Det er der jo ikke 

inspiration i. Så kan der også være situationer hvor man får et bedre indblik i revisionen, hvor det er mere 

individuelt, hvor man få mere konkrete informationer.  

 

Q9: 

Interviewer 1: Det er også meget det de efterspørger i England. At de er mere specifikke. 

Lars: Risikoen for boiler plates den kan man også se i de eksempler IAASB selv lagde frem. Der var nogle 

af dem klar boiler plates, som ingen bliver klogere af. Det er uinteressant. Hvis ikke man få nuanceret på 

hvad der har været individuelle udfordringer i det konkrete forhold, eks. nedskrivning af goodwill. Man skal 

have et individuelt vinkel på det før det giver værdi. Det skal ikke bare være, at man har overholdt reglerne.  

 

Q10: 

Interviewer 1: Vi har prøvet at se på erfaringerne i England, for at se på om man kan få en lignende effekt 

her. Vi har set på erfaringerne i England, og regnskabsbrugerne har været positive, herunder investorer. 

Første år var meget boiler plates, men andet år er blevet bedre. Kan man antage det samme i Danmark? 

Lars: Det er jo et godt resultat. Om man kan få det i Danmark – det vil jeg tro. Hvorfor skulle man ikke 

kunne det. Det er svært at sige. Men jeg vil jo sige, at der hvor jeg tror det for alvor bliver en udfordring, nu 

ved jeg ikke hvad de engelske erfaringer siger, men det kan være de finansielle virksomheder. Hvad er en 

KAM i en bank – en revision af en banks regnskab. Et er en udfordring. Hvad er eksempelvis en KAM i 

Danske Bank. Det er rigtig svært at sige. Udover det har man linket til protokollen. I protokollen kan man 

finde omtale af de ting der skal opløftes op som KAM. Det er jo sådan set en highlight af protokollens 

indhold for så vidt angår  de områder der har været særlig revisionsmæssigt udfordrende. Der er en hel serie 

om rapporteringskrav af finansielle virksomheder.  

 

Q11: 

Interviewer 1: I England, har de blandt andet udvidet KAM til at revisor også skal rapportere om 

væsentlighed, væsentlighedsniveauet. Er det noget der kommer i ISA 701? 



	
	

Side 133 af 164	

Lars: Det kommer ikke ind, tror jeg. Men man kan også sige, at oprindeligt havde man inde i  

kommissionsforslagsudkast november 2011, hvor de havde væsentlighed inde med som skulle med i 

påtegningen. Det kom så over i artikel 10 til artikel 11 i den endelige vedtagne forordningen og nu i noget 

der skal rapporteres i protokollen. Det er blandt andet udtrykt for at medlemsstater og ministerrådet fik det 

flyttet, kan man sige. De synes ikke man skulle lægge de kort frem. Da vi afgav høringssvar i sin tid, 

overvejede vi faktisk om vi skulle sige god til at det skulle med. Man overvejede det i diskussionsoplægget, 

der var der en åben diskussion. Der overvejede man også om væsentlighed skulle med som et 

rapporteringskriterier i påtegningen, men nu tager man det ikke frivilligt med i Danmark – nej det gør man 

ikke. Det er der overhovedet ikke tegn på. Det forestiller jeg mig ikke, overhovedet, kommer på tale. Om der 

så er nogen der begynder at gøre det frivilligt, må vi jo se. Men det er ikke et krav efter den danske ISA 701 

– det tør jeg at lægge hovedet på blokken på.  

Os der sad og skrev høringssvaret den gang havde også dengang sagt i første omgang i diskussionsoplægget, 

at det kunne være en god ide, at det var noget de havde interesseret sig for. Og det tror jeg også er helt 

oplagt. Men vi skal ikke gå videre.  

 

Q12: 

Interviewer 1: Det er også et meget kompleks område. Revisionshuse i England siger, at det er meget 

komplekst.  

Lars: Især i koncern sammenhænge er det voldsomt komplekst. Der er et igangværende projekt om 

opdatering af ISA 600, omkring brugen af anden revisors arbejde. Væsentlighed i koncern sammenhænge er 

et issue der er uklart. Og hvis man skal skrive væsentlighed i KAM, eller det er det jo ikke, men hvis man 

skal beskrive væsentligheden i en koncernrevision, i kortform, er svært. Så skal man til at tale om betydelige 

og ubetydelige enheder m.fl.  

 

Q13: 

Interviewer 1: En anden ting England har taget med er blandt andet findings. Der har været den diskussion 

om at det måske er for mange informationer at give, heriblandt følsomme. Regnskabsbrugere har været glad 

for det, fordi de har fået indsigt i hvad revisor finder.  

Lars: Man kan sige, at efter forordningerne skal man jo oplyse resultatet af dine handlinger. Men resultater 

af dine handlinger kan formuleres meget generelt, og nu ved jeg ikke hvor specifikke de har været. For det 

kan de også være. Spørgsmålet er så i den her nedskrivningstest, giver de så finding omkring deres vurdering 

hvis der har været et interval i nedskrivningstest, giver de så tal på hvor de lå henne, altså hvor specifikke er 

de. Det man kan sige resultatet af revisionen er af den nedskrivningstest man har foretaget er forsvarlig ud 

fra den vurdering revisor har vurderet ud fra det interval. Det er et resultat, og det er generelt formuleret. 

Hvis man så formulerer det på en anden måde, at vi har brugt det interval og de lå der i det interval, er en 
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meget mere specifik finding. Så efter EU forordningen skal man komme med findings, i den forstand at man 

skal komme med resultater af revisionshandlingerne omkring de enkelte mest betydelige revisionsmæssige 

risici for væsentlige fejl. Det er præget af forordningen. Men findings skal man give meget generelt. Finding 

er at det er ok, det er en finding. Det er ok – de lå inde i det interval vi vurderede osv. Det med at skrive at de 

er inde for intervallet er en finding. Men man kan også konkretisere det meget mere. Resultater af 

handlingerne skal formuleres. 

 

Q14: 

Interviewer 1: Kan man forvente en 6 siders revisionspåtegning i Danmark 

Lars: En almindelig revisionspåtegninger kommer til at fylde, uden KAM og going concern, uden 

modifikation og supplerende, 2,5 sider. Revisors ansvar, hvis ikke det kan placeres på en hjemmeside, så 

kommer det til at fylde meget, for det fylder alene 2 sider. Jeg tvivler på det, for 3 sider KAM vil være for 

meget. Det kan gøres meget kort og meget konkret. 

Jeg tror også det bliver en måde at differentiere sig på som revisorer. Jeg kan sagtens forestille mig at der 

bliver lidt konkurrencepræget i det. Og det kan blive konkurrencepræget både i form af at vi sikre at vi får en 

meningsfuld revisionspåtegning og en god dialog med ikke bare ledelse som vi formidler her, men også med 

regnskabsbrugerne, og så til nogle revisionsfirmaer som siger, at hos os får i ikke ret meget KAM. Det er 

risikoen. Vi giver få oplysninger, vi holdet det tæt til kroppen. Det kan virke begge veje. Men der kan godt 

være lidt konkurrence i hvordan de gør det. Det er jo ikke eksakt. Man kan sige, at man skal identificere det, 

forklare hvorfor det er KAM, beskrive hvilke handlinger der er udført, resultaterne af dem, og beskrive hvor 

det står i regnskabet hvis det er relevant. Det er kravet. Men hvordan det sådan indholdsmæssigt kommer til 

at blive udfyldt er svært at vide. ISA 701 er fuldstændig tavs om det. I selve standarden er der ikke et 

eksempel på det. Det er den mest tynde standard man har udgivet i 100 år, og det er fordi man simpelthen 

siger at der skal være en praksis før man tør at melde noget ud. IAASB kommer nok med eksempler, men 

ikke i selve standarden. Standarden er tom. Vejledningen til standarden er næsten meningsløst. Selve 

standarden er sådan set klar med krav osv. men når man går ned i vejledningssektionen er det stort set 

meningsløst.  

 

Q15: 

Interviewer 1: FRC i England kommer heller med eksempler. De ville gerne have at revisorerne selv kom 

med deres bud på hvordan det kunne se ud. Mere innovative.  

Lars: Det er selvfølgelig det der ligger i det. Man skal jo se på hvordan det lander, før man kan lave det. Det 

kan godt være de i næste version kommer med 27 eksempler i ISA 701, men nu er der ikke et eksempel. 
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Q16: 

Interviewer 1: Hvordan tager revisionsfirmaerne det, revisorerne – er der kommet reaktion fra dem? 

Lars: Nej. Jeg går ud fra, at det har man det godt med. At man selv får lov til at udfylde retsreglerne for 

hvordan det skal virke i praksis. Men i Revo, som jeg sidder i, i mange år, synes vi det var en træls 

fornemmelse at læse ISA 701, fordi der står ingenting. Man kan sige, at diskussionsoplægget var de re-

eksempler, og udkasts standarden var der eksempler på hvordan det ville se ud, og det troede man der ville 

komme i vejledningsdelen.  

 

Q17: 

Interviewer 2: Kan det skyldes den kritik de har fået, om at det kan ende som boiler plates: 

Lars: Ja, der er sikkert den med, at det vil vi overlade til praksis. Og selvfølgelig fik de også kritik for de 

eksempler de gav, at det var boiler plates. Det er også muligt at de ikke kunne blive enige om nogle 

eksempler. 

 

Q18: 

Interviewer 1: Vi kom lidt ind på det med, at der kunne opstå nogle uenigheder/diskussioner mellem revisor 

og ledelse. Kan det resultere i, at ledelsen ikke oplyser vigtige informationer i regnskabet.  

Lars: Det ville være ufatteligt dumt, for så ville der være forbehold. Ledelsen vil alt andet lige været 

interesseret i at det bliver en KAM-om en oplysning man har fundet centralt udfordrende i revisionen, 

fremfor at revisor tager forbehold for at regnskabet er forkert. Det må man gå ud fra. Men det er den 

diskussion man har haft tidligere forbehold og supplerende oplysninger, den får nu bare en anden dimension. 

Det er jo ikke fordi diskussionen ikke har været der før, det var bare på et andet niveau. Nu kommer den i 

alle revisioner, fordi man kan forvente KAM i alle påtegninger. Det må man regne med. Der er et positivt 

oplysningskrav, at der ikke er en KAM. Så man kan ikke krybe under. Hvis man siger der ikke er KAM, og 

man efterfølgende opdager i en eller anden sag, at der var 3 meget meget centrale revisionsmæssige 

udfordringer, som revisor burde have kommenteret på. Så er det nærmest en tilståelsessag, at man ikke har 

lavet revision ordentligt. Jeg tror godt man kan forestille sig KAM i alle revisionspåtegninger. Men det bliver 

en no go, at sige, at der ikke har været nogle revisionsmæssige udfordringer. Jeg tror det kommer med i alle 

påtegninger, netop fordi der er det her positive oplysningskrav, at der ikke har været noget at rapportere.  

Q19: 

Interviewer 1: Mener du, at der til at starte med har været et behov for tilføjet KAM? 

Lars: Det er en diskussion. Der er ingen tvivl om at det skyldtes et politisk pres. Det er helt klart. Det gælder 

både i USA, Europa, at man skal rapportere mere meningsfuldt. Jeg opfatter det meget som at IAASB har 

været defensiv i sammenhængen og reageret på det her, fordi de var nødt til at reagere på det. Der har 

ligesom været pres på at der skulle ske noget. Og så har man været dygtig i IAASB at styre diskussion, så det 
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trods alt er standarderne der sætter dagsordenen trods alt – det er man lykkedes med. Man er landet 

forholdsvis fagligt fornuftigt. Om jeg selv tror på informationsværdien i revisionspåtegningerne, udover er 

den blank, er den modificeret, supplerende oplysninger af betydning, så er jeg lidt i tvivl, om der er ret meget 

informationsværdi i det. Det tvivler jeg lidt på. I 70erne lavede man også meget lange revisionspåtegninger, 

så blev de kortere i en overgang, og nu bliver de ekstrem meget længere. Det skal ikke undre mig at om 10 

år, så finder man ud af at man kun skal have hovedbudskabet; er man rød, gul, grøn, og så lidt ord på hvorfor 

den er rød, gul og grøn. Der har været de her bølger. Man skal være en kyndig regnskabslæser hvis man skal 

forstå hvad der stå. Det kan godt blive en falsk værdi af kommunikation hvis man tror alle kan forstå det, for 

det kan de ikke. Jeg tror brugerne er i stand til at forstå hvis man kort beskriver hvorfor man mener det er 

gul, rød, grøn. Men når vi lige pludselig får alle de her , og det er jo ikke en kritik af regnskabet, det skal 

man også have med. Hvis der nogen der vil læse det som kritik af regnskabet. Det vil ledelsen selvfølgelig 

også være følsom overfor, hvis det er tilfældet. Men det er ikke en kritik af regnskabet. Det er bare en 

beskrivelse af, at det har været en revisionsmæssig udfordring, og vi har håndteret det sådan, og kommet 

frem til de resultater. Det bliver mere teknisk jo mere du kommer ned. Enhver kan forstå hvordan en motor 

fungerer, men hvis man skal gå ind i de enkelte dele i en motor, så bliver det for teknisk. Det kræver endnu 

større forudsætninger at forstå de enkelte budskaber i revisionspåtegningen. Det gør det meget mere 

kompleks. Det er derfor kun specialister, i investorkredser og andre økonomiprofessionelle der vil kunne 

forstå det her. Men mange vil ikke kunne forstå det. Såsom private investorer vil ingen hjælp have af det.   

 

Q20: 

Interviewer 1: Novo Nordisk udpeger, at de ikke tror på det vil skabe værdi, at det blot bliver en gentagelse.  

Lars: En investeringsbank, er det måske kun 2 der læser regnskabet for Novo, og resten læser det de skriver 

om regnskabet. Det kan have en positiv effekt, men den samlede vurdering må man vente med. Nu er det 

bare spekulationer.  

 

Q21: 

Interviewer 2: Novo Nordisk mener også, at det bliver en salgs undervisningsmateriale for private 

investorer. Hvis nu de alligevel ikke forstå det der står. 

Lars: Det er en risiko. Hvis ikke man har haft finanskrisen, og de politiske agenda om at revisor skulle 

kommunikere mere, så havde det muligvis ikke blevet til noget. det er finanskrisen der førte til det. 
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Q22: 

Interviewer 1: Tror man på, at det vil formindske forventningskløften? 

Lars: Forventningskløften kan man altid diskutere med hvem, og hvilken del. Kommunikationskløften, ja, 

måske ikke formindske kommunikationskløften af den del af forventningskløften om hvad revisor egentlig 

laver. Måske en del, men jeg kan fornemme at den er i stand til at forstå.  

 

Q23: 

Interviewer 1: Tror du det letter på forventninger til revisor, fordi de giver ydereligere informationer? 

Lars: Det ved jeg ikke. Langt de fleste er ligeglad med hvad revisor laver. Forventningskløften overfor en 

velinformeret tredjemand han vil kunne blive hjulpet i nogle situationer, der tror jeg på. Men jeg kan ikke 

vide det. Der var en sød historie om Amagerbanken, inden de krakkelerede. Der var en kvinde der havde 

brugt alle sine pensionsopsparingsmidler i amageraktier, formentlig efter kyndig rådgivning fra en 

investeringsrådgiver i Amagerbanken, vil jeg tro, det er mit gæt. Men hun få så en revisionspåtegning smidt i 

hovedet, hvor der står at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Hun har aldrig set den her 

påtegningen før, det er jeg sikker på. Og hun har ikke investeret overhovedet i tillid til revisors påtegning, så 

bliver hun hjulpet af det her? Nej, hun læser ikke påtegningen af den her grund. Det skulle 

investeringsrådgiveren have fortalt hende. Hun er ikke hjulpet af det. For det store flertal så svigter tilliden til 

revisor.  

 

Q24: 

Interviewer 2: Forventningskløften mellem revisor og medierne? 

Lars: Ja, vi har gode erhvervsjournalister. Der er de hurtige overskriftshistorier. Men den seriøse del kan 

godt forstå nogle af de her problemstillinger. Det er min vurdering.  

 

Q25: 

Interviewer 1: Til slut snakke lidt om revisionskvalitet. Revisionskvalitet er der mange definitioner på. Men 

hvad synes du er afgørende for at sikre revisionskvaliteten? Det kan resultere i at forbedre 

revisionskvaliteten? Hvad er revisionskvalitet? Er det kvalitet i det arbejde revisor udfører, som påtegningen 

er et resultat af? 

Lars: Revisionskvalitet er kvaliteten af det arbejde  der fører frem til de rigtige informationer om 

regnskabet. At man sikre sig det. Men det er også derfor man har fået den her kobling. Hele vores 

standardsystem er bygget  op på væsentlighedsvurdering. Og væsentlighedsvurdering er ligesom det første, 

risikovurdering kommer bagefter, væsentlige forhold der ikke vurdere risici, væsentlige forhold med risici, 

hvor man har yderligere arbejde, og så væsentlige betydelige forhold med betydelige risici hvor der er ekstra 

arbejde. Det er jo i virkeligheden det at man får vurderet og kategoriseret virksomheden rigtigt. At man får 
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arbejdsplaner der dækker af for risikoen for væsentlige fejl, som er noget revisor skal forholde sig til. Det er 

også den tredje kategori om væsentlige forhold med betydelige risici, det er dem man har taget ud, nogen af 

dem som KAM – de mest betydelige. Der har størst risici. Revisionskvalitet er den proces  der forener 

planlægning og afstemning af de revisionshandlinger man udfører. Det er revisionskvalitet. 

 

Q26: 

Interviewer 1: Hvis regnskabsbrugerne får yderligere indsigt i revisionsprocessen, planlægningsprocessen 

og det de udfører, vil øge revisionskvaliteten? 

Lars: Nej det vil det ikke, det er bare information. Den mulige kvalitetsforøgelse hænger sammen med 

dialogen med ledelsen. Vi har de betydelige risici, så ved ledelsen nu, at det er noget der kan ende i KAM 

sektionen. Og så vil de sige, at det må vi hellere snakke med revisor om, og sikre, at den beskrivelse om 

forholdet i regnskabet bliver præcis og korrekt. Hvis ikke den gør det, kommer revisor til at tage forbehold. 

Og så må vi indgå i dialog. Og det er den dialog kan forbedre kvaliteten. Men det er jo ikke noget med 

dialogen med regnskabsbrugerne, tror jeg ikke. Det er mellem ledelsen og revisionsudvalg og revisor. 

 

Q27: 

Interviewer 1: Vil tilføjelsen af KAM i revisionspåtegningen forøge revisionskvalitet? 

Lars: Det er dialogen mellem ledelsen og revisor der er afgørende for at sikre revisionskvalitet. 

Revisionsprocessen er uændret. ISA 315, 320, m.fl. omhandler revisionsprocessen er uændret. ISA 701 

omhandler kun kommunikation. Kommunikationen ved tredjemand og derfor også med ledelsen, fordi 

ledelsen nu bliver mere obs på hvad revisor skal skrive. 

 

Q28:  

Interviewer 2: Ændre på regnskabsbrugernes opfattelse af revisionskvalitet? De kan kun se påtegningen, og 

det er ud fra den de kan vurdere kvalitet. Hvis nu påtegningen bliver bedre i regnskabsbrugerne øjne, fordi 

der er flere informationer, kan de så have den opfattelse, at kvaliteten også er blevet bedre? 

Lars: Det kan godt være. Det tør jeg ikke at sige. Men det må dem som kan forstå revisionspåtegningen. 

Hende i Amagerbanken vil eksempelvis stadig ikke kunne forstå det.   

 

Q29: Interviewer 2: Kan man så sige, at de regnskabsbruger der ikke gør en indsats for at forstå 

påtegningen, kan ikke senere komme og brokke sig over det.  

Lars: Påtegningen er aldrig en erstatning for at læse regnskabet. Der har nok også været pres på i processen, 

at revisor skulle lave en læservejledning til regnskabet. Den har man undgået ved at sige, at der ingen 

emphasis of matter bestemmelser er i det her, men kun other matter bestemmelser. Det er for at sige, at 

revisor formidler en vurdering af regnskabet. Det er ikke en læsevejledning. Det er ikke en erstatning for at 
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læse regnskabet. Men at man så siger, at revisor vil være bedre stillet i en egentlig sag, det ved man jo ikke. 

Han kan tage fejl i sin vurdering. KAM er som udgangspunkt i kommunikation. Hvis han har beskrevet 

KAM, har han også gjort selvom han ikke har beskrevet det. Jeg tror ikke det gør den store betydning af den 

grund.  
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Bilag 2: Godkendelse af interview 
 

Interview med Lars Kiertzner, chefkonsulent i FSR-danske revisorer, afholdt den 28.04.2016 kl. 9.  

Lars udtaler sig ikke som FSR, men som chefkonsulent i FSR. 

 

Interviewet berører fire områder  

 

(1) ISA 701-KAM, (2) ISA 700 (UK&I), (3) forventningskløften og (4) revisionskvalitet. 

 

Anvendte citater i kandidatafhandlingen 

 

Om informationer om revisionsprocessen vil øge revisionskvaliteten: 

”Det er informationer, der ikke gør regnskabsbrugerne klogere” 

 

Om vejledning til KAM er tilstrækkelig:  

”vejledningen til standarden er stort set meningsløs”  

 

Om KAM slører ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen:  

”Der er masser af kommentarer, hvor de siger, at det slører, men efter man fik det ensrettet til at 

være KAM, med understregning af AUDIT, så har der ikke været den samme kritik, for så siger 

man, at så rører det ikke ved ansvarsfordelingen. Det gjorde det sådan set heller ikke før, det var 

heller ikke meningen, men sådan kunne det blive opfattet”.  

 

Illustrative eksempler af KAM: 

”Risikoen for boiler plates kan man også se i de eksempler IAASB selv lagde frem. Der var nogle af 

dem klar boiler plates, som ingen bliver klogere af. Det er uinteressant…. Man skal have en 

individuel vinkel på, det de gør, det giver værdi. Det skal ikke bare være, at man har overholdt 

reglerne”.  

 

Kompleksiteten i væsentlighed:  

”især i koncern sammenhænge er det voldsomt komplekst. Hvis man skal skrive væsentlighed i 

KAM, hvis man skal beskrive væsentligheden i en koncernrevision, i kortform, er det svært.”  
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Om der kan forekomme konkurrence i hvor detaljeret beskrivelserne bliver: 

”Det er den mest tynde standard man har udgivet i 100 år, og det er fordi man siger, at der skal 

være en praksis før man tør at melde noget ud”. 

 

Om revisionskvalitet: 

”Det er dialogen mellem ledelsen og revisor, der er afgørende for at sikre revisionskvalitet.” 

 

”Vi forventer faktisk at det (ISA 701) kan forbedre dialogen mellem ledelser og revisorer, og 

dermed både forbedrer revisionskvalitet og regnskabskvalitet, idet ledelserne bliver mere 

opmærksomme på, at de her centrale forhold skal beskrives tilstrækkeligt i regnskabet.”  

 

Om indsigt i revisions- og planlægningsproces vil øge revisionskvalitet: 

”Langt de fleste er ligeglade med, hvad revisor laver”  

 

Om resultaterne i England muligvis også kan opnås i Danmark: 

”Man kan aldrig vurdere effekterne af sådan noget i laboratoriet, det skal gøres i det virkelige liv. 

Så om 5 år vil man lave et empirisk studie om kvaliteten af regnskabet er afhængig af omfanget af 

KAM… Nu er det ren spekulation.” 

 

Om KAM vil tilføje værdi:   

”Enhver kan forstå hvordan en motor fungerer, men hvis man skal gå ind i de enkelte dele i en 

motor, så bliver det for teknisk. Det kræver endnu større forudsætninger at forstå de enkelte 

budskaber i revisionspåtegningen… Det er derfor kun specialister, i investorkredser og andre 

økonomiprofessionelle, der vil kunne forstå det her (ISA 701)... Såsom private investorer vil ingen 

hjælp have af det” 

 

Med venlig hilsen 

Emine Duvarci  

Rabia Mizrak 

 

Sendt til godkendelse d. 28.05.2016, afventer fortsat bekræftelse. 
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Bilag 3: Spørgeskema og kontaktoplysninger 
Spørgeskema til C20 selskabers aktieanalytikere 
 
Regnskabsbruger 1 
 
Q1: Læser (Bruger) du revisionspåtegningen? 

• Kun når der er forbehold 
Q2: Synes du revisor skaber en troværdighed til oplysningerne i årsregnskabet? 

• Ja, til en vis grad 
Q3: Synes du informationerne i revisionspåtegningen skaber værdi? 

• Nej 
Q4: Synes du revisionspåtegningen er: 

• Tilstrækkelig 
Q5: Mener du også, at en ændring i revisionspåtegning var nødvendig? 

• Ved ikke 
 
Q6: Vil oplysninger til områder med høj forretningsmæssig risiko i revisionspåtegningen være (Key 
Audit Matter): 

• Ledelsens ansvar 
Q7: Vil oplysninger til områder med væsentlig ledelsesmæssig skøn i revisionspåtegning være (Key 
Audit Matter): 

• Værdiskabende 
Q8: Vil oplysninger til områder med særlig transaktioner og begivenheder, der er fundet sted i 
regnskabsåret, være (Key Audit Matter): 

• En gentagelse af årsregnskabet 
Q9: Tror du ovenstående informationer i spørgsmål 6-8 i revisionspåtegningen bliver 

• Virksomhedsspecifikke 
Q10: Vil key audit matters afsnittet skabe værdi for dig? 

• Ja, til en vis grad 
Q11: Vil oplysninger om revisors anvendelse af begrebet væsentlighed, herunder væsentlighedsniveau, 
skabe værdi? 

• Uenig 
Q12: Vil oplysninger om resultatet af revisionen (findings) skabe værdi? 

• Ved ikke 
Q13: Hvilke afsnit i revisionspåtegning skaber værdi for dig (angiv evt. flere svar) 

• Key Audit Matters 
Q14: Vil en revisionspåtegning på flere sider (4-6) afholde dig fra at læse den? 

• Ja 
Q15: Skal konklusion og key audit matters afsnittet placeres 

• Øverst i revisionspåtegningen 
 
Q16: Hvad er revisionskvalitet for dig? 
Respondent skipped this question 
Q17: Vurderer du revisionskvaliteten ud fra revisionspåtegningen? 

• Nej 
Q18: Vil tilføjelsen af Key Audit Matter i revisionspåtegningen øge revisionskvaliteten? 

• Ja, i nogen grad 
 

 

 Revisionspåtegning 

 Key Audit Matter 

 Revisionskvalitet 
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Regnskabsbruger 2 

 
Q1: Læser (Bruger) du revisionspåtegningen? 

• Kun når der er forbehold 
Q2: Synes du revisor skaber en troværdighed til oplysningerne i årsregnskabet? 

• Ja, til en vis grad 
Q3: Synes du informationerne i revisionspåtegningen skaber værdi? 

• Nej 
Q4: Synes du revisionspåtegningen er: 

• Mangelfuld 
Q5: Mener du også, at en ændring i revisionspåtegning var nødvendig? 

• Ja 
Q6: Vil oplysninger til områder med høj forretningsmæssig risiko i revisionspåtegningen være (Key 
Audit Matter): 

• Værdiskabende 
Q7: Vil oplysninger til områder med væsentlig ledelsesmæssig skøn i revisionspåtegning være (Key 
Audit Matter): 

• Værdiskabende 
Q8: Vil oplysninger til områder med særlig transaktioner og begivenheder, der er fundet sted i 
regnskabsåret, være (Key Audit Matter): 

• Værdiskabende 
Q9: Tror du ovenstående informationer i spørgsmål 6-8 i revisionspåtegningen bliver 

• Virksomhedsspecifikke 
Q10: Vil key audit matters afsnittet skabe værdi for dig? 

• Ja, til en vis grad 
Q11: Vil oplysninger om revisors anvendelse af begrebet væsentlighed, herunder væsentlighedsniveau, 
skabe værdi? 

• Enig 
Q12: Vil oplysninger om resultatet af revisionen (findings) skabe værdi? 

• Uenig 
Q13: Hvilke afsnit i revisionspåtegning skaber værdi for dig (angiv evt. flere svar) 

• Key Audit Matters 
Q14: Vil en revisionspåtegning på flere sider (4-6) afholde dig fra at læse den? 

• Ved ikke 
Q15: Skal konklusion og key audit matters afsnittet placeres 

• Øverst i revisionspåtegningen 
 
Q16: Hvad er revisionskvalitet for dig? 
Respondent skipped this question 
Q17: Vurderer du revisionskvaliteten ud fra revisionspåtegningen? 

• Nej 
Q18: Vil tilføjelsen af Key Audit Matter i revisionspåtegningen øge revisionskvaliteten? 

• Ja, i nogen grad 
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Sendt til: 
1. abmifj@almbrand.dk  
2. andreas.hakansson@exanebnpparibas.com	
3. asbjoern.moerk@carnegie.dk	
4. casper.blom@abgsc.dk 
5. christian.hede@nordea.com 
6. christian.sorup.ryom@nordea.com 
7. christoffer.rosquist@barcap.com 
8. claus.almer@carnegie.dk 
9. Dan.wejse@nordea.com 
10. dato01@handelsbanken.dk 
11. f.morkedal@platoumarkets.com 
12. finpe@danskebank.dk 
13. frans.hoyer@jyskebank.dk	
14. hakon.astrup@dnb.no 
15. hans.gregersen@nordea.com 
16. jacob.pedersen@sydbank.dk 	
17. jakob.bluestone@credit-suisse.com	
18. jakob.brink@abgsc.dk 
19. jan.wolter@credit-suisse.com 
20. jensen.jesper@nordea.com 
21. jonas.guldborg@carnegie.dk	
22. kari05@handelsbanken.se 
23. kdahlberg@jefferies.com 
24. kjoha@danskebank.dk 
25. kmorris@kbw.com 
26. kristian.godiksen@seb.dk	
27. lars@topholm@carnegie.dk 
28. lars.heindorff@seb.dk 
29. lklaskow1@bloomberg.net 
30. manderson@keplercheuvreux.com  
31. marcus.bellander@carnegie.dk 
32. math32@handelsbanken.se 
33. michael.novod@nordea.com 
34. morten.imsgard@sydbank.dk 
35. morten.larsen@abgsc.dk 
36. mpar@danskebank.dk 
37. Niclas.Gehin@dnb.no	
38. Ole.Kjerkreit@abgsc.no  
39. patrik.setterberg@nordea.com 
40. pese10@handelsbanken.dk 
41. pgrn@danskebank.dk 
42. poul.jessen@danskebank.com 
43. pwelford@jefferies.com 
44. rhone@kbw.com  
45. rsr@nykredit.dk	
46. s.loentoft@sydbank.dk 	
47. soren.samsoe@seb.dk 
48. stig.frederiksen@nordea.com 
49. thijs.berkelder@nl.abnamro.com	
50. thomas.bowers@danskebank.dk 
51. thomas.eskildsen@jyskebank.dk 
52. to@danskebank.com 
53:	pgmo@danskebank.com à mail ikke leveret.  
54:	nikolaj.kamedula@seb.dk à mail ikke leveret.  
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Overview: 
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Bilag 4: Mindmap 
	

Brainstorming		
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Regnskabsbrugernes	tilbagemeldinger	til	ISA	700	(UK&I)	første	og	andet	år	på	papir.			
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Bilag 5: E-mail til Novo Nordisk  
Sendt til webmasters@novonordisk.com den 26.04.2016 

 

Til rette vedkommende, 

Vi er to cand.merc.aud. studerende fra CBS, som er ved at skrive en afhandling om Key Audit Matters i 

revisionspåtegningen, og dens effekt i Danmark.  

I forbindelse med dette, har vi nogle spørgsmål til Novo Nordisk og Jeres høringssvar til IAASB, som vi 

håber på I vil besvare. 

Vi håber på at I har tid til en samtale, hvor vi kan drøfte spørgsmålene. Dette kan også være et tlf.interview. 

Hvis ikke dette er muligt, håber vi på I vil besvare spørgsmålene på mail. 

 

Spørgsmål: 

1) I har i Jeres høringssvar til IAASB givet udtryk for, at Key Audit Matters (KAM) bliver en gentagelse af 

oplysningerne i årsregnskabet, hvorfor I ser det unødvendigt. Har den endelige standard ændret Jeres 

holdning? 

 

2) Erfaringerne i England, som har implementeret et lignende tiltag, viser, at regnskabsbrugerne har været 

tilfredse med de nye revisionspåtegninger, herunder beskrivelsen af væsentlige risici i regnskabet. Tror I på 

at reaktioner fra regnskabsbrugerne vil være den samme i Danmark?  

 

3) I har ligeledes udvist bekymring for, at KAM vil sløre ansvarsfordelingen mellem revisor og 

virksomhedsledelse. IAASB opfordrer revisor til ikke at medtage oplysninger der ikke er oplyst af ledelsen i 

årsregnskabet, og kun henvise KAM til årsrapporten, hvis forholdene er beskrevet af ledelsen. Tror I på dette 

vil hjælpe på problematikken?  

 

4) Har I foreløbig talt med Jeres revisor om mulige KAM i årsregnskabet for 2016? Har der været 

udfordringer forbundet med dette? 

 

5) I England har der været stor interesse i, at revisor medtager "findings" i revisionspåtegningen. KPMG har 

sågar vundet en pris for at have udstedt den mest indsigtsfulde revisionspåtegning, hvori de har medtaget 

"findings". Det viser sig efterfølgende, at flere virksomheder ikke ønsker dette, på trods af den store interesse 

fra regnskabsbrugerne. Hvad kan årsagen til dette være? Er det noget I vil overveje at have med? 
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6) FRC i England har i deres ISA 700 et krav om, at revisor skal rapportere om væsentlighed i alle aspekter. 

Dette har regnskabsbrugerne i England vist stor interesse for. Er det noget der bør implementeres i 

Danmark?  

 

Vi imødeser en tilbagemelding. På forhånd tak.  

 

Med venlig hilsen 

Rabia Mizrak & Emine Duvarci 

Svar fra Novo Nordisk den. 29.04.2016: 
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Bilag 6: KPMG findings 
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Bilag 7: PwC oversigt 

 

 
 

 

Bilag 8: PwC findings 
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Bilag 9: Overblik over anvendt data 

 
Høringsudsendelser: 
IAASB: 

• CP, maj 2011 
• ITC 
• ED 

 
Høringssvar/Comment letter: 
FSR: 

• CP, 15. september 2011  
• ITC, 8. oktober 2012  
• ED, 22. november 2013  

FRC: 
• ED, 21. november 2013 

EY: 
• ED, 22. november 2013 

PwC: 
• ED, 21, november 2013  

CFA institute: 
• ED, 30. december 2013 

Deloitte: 
• ED, 21. november 2013 

KPMG: 
• ED, 22. november 2012 

Novo Nordisk: 
• ED, 22. November 2013  

 
Standarder: 
ISA 701  
ISA 700 (UK&I) 
 
Rapporter: 
FRC:  

• To rapporter om gennemgang af ISA 700 
(UK&I): 1) ”Extended auditor’s reports; A 
review of experience in the first year”, marts 
2015. 2) ”Extended auditor’s reports: A 
further review of experience”, januar 2016 

IAASB: 
• ”A Framework of Audit Quality”, maj 2013.  

FSR: 
• ”Styrket kvalitet i revisorbranchen”, december 

2013. Udarbejdet af FSR.  
• ”Hvem står på mål for regnskabet”, juni 2014 

3. Udgave. Udarbejdet af FSR.  
• ”Analyse af revisorerklæringer”, august 2014. 

Udarbejdet af Lars Kiertzner og Thomas Tiise 
Johansen – erklæringsanalyse FSR og CBS 

PwC: 
• ”Auditor reporting – momentum build 

towards more and formative reports”, juni 
2014 – om FRC standarden.   

• ”Delivering the value of the audit – new 
insightsful audit report”, januar 2015 – om 
FRC standard 

• ”The revolution in audit reports”, august 2015 
– om FRC standard.  

EY: 
• ”Overview a enhancing the auditors report”, 

oktober 2014 – sammenligning af tilgange til 
at styrke påtegningen.  

 
Undersøgelser: 
”An empirical study of the audit expectation – 
performance gap”, Brenda Porter 1993.  
Teorien om forventingskløft. 
 
”Audit quality research report”, Australian National 
Centre for Audit and Assurance research, 21 januar 
2014.  Definition af revisionskvalitet.  
 
”The Unqualified auditor’s report; A study of user 
perception, effect on user decisions, and decision 
processes, and directions for further research”, IAASB 
2009. Input, revisionskvalitet om Big 4. Baggrunden 
for KAM.  
 
Reid, Carcello, Li & Neal, “Are Auditor and Audit 
Committee Report Changes Useful to Investors?” 
Evidence from the United Kingdom, July 2015, p.25 
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Figur 6: Fordelingen i forventningskløften 

Figur 7: Informationskløft 
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Figur 9: Faggruppernes definitioner på kvalitet  

Figur 10: Revisionskvalitet 

Figur 11: Input 

Figur 12: Outputs 

Figur 13: Interaktion  
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Figur 15: Tidslinje for ISA 701  
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standarder 

Figur 18: Overblik – ISA 701 
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Figur 22: Centrale forhold der ikke er KAM  
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