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Executive Summary
Ever since audit of financial statements started back in the 1900s, there has been a gap between the users

of the financial statements expectations to auditors and what the auditors actually do. The expectation gap

has become even bigger after the financial crisis took its toll on the economy and forced a large number of

companies into bankruptcy. In 2009, the International Federation of Accountants (IFAC) decided that they

had to take action in order to reduce the expectation gap and restore the public’s trust in the auditors.

In January 2015, IFAC’s audit standard issuing body IAASB issued some new and revised international audit

standards related to the Auditor’s reports in the financial statements. The new and revised audit standards

include numerous changes to the auditor’s opinion. The most significant change is the introduction of Key

Audit Matters, which is a separate section within the report. In this section, the auditor needs to explain

those matters that, in his opinion, were of most significance in the audit of the financial statements. The

intention is that this new section is going to provide the user of the financial statements more information

about the audit process and create more transparency of auditor’s risk assessment.

The objective of this thesis is to clarify what the different stakeholders view is on the new requirements and

finally whether they will reduce the expectation gap.

There seems to be a very positive opinion on the Key Audit Matters from both auditors and users of the

financial statements, but the companies, which financial statements are affected by the new requirements

are less enthusiastic about it. The companies do not appreciate the fact that the auditors can communicate

risks and other key matters in the new Auditor’s reports as they believe they are more capable of

communicating this.

The overall conclusion of the thesis is that the purpose of introducing Key Audit Matters in the Auditor’s

reports is useful and it has the potential to reduce the expectation gap between the users of the financial

statements and the auditors. However, some pitfalls must be avoided in order for it to become a success.

All of our elements in the analysis point at the terminology used by the auditors as being the most crucial

factor for it to become a success. The auditors have never communicated directly to nonprofessionals and

if they do not manage to communicate in a terminology that can be understood by individuals that do not

have extensive financial knowledge, the information will not have the intended effect on the expectation

gap.
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1. Indledning

Siden man i 1900-tallet begyndte at revidere regnskaber, har der eksisteret en kløft mellem regnskabsbruger

og revisor som skyldes forventninger, der fra brugernes side overstiger revisors arbejde. Man har i årenes

løb forsøgt at sætte ind mod denne forventningskløft. Efter finanskrisens indtog er kløften mellem

regnskabsbruger og revisor blevet endnu større. Flere uafhængige undersøgelser har konkluderet, at der

eksisterer et udpræget tillidsproblem, og den engelske revisionsforening ACCA gennemførte i 2012 en

undersøgelse, der viste, at der selv hos revisorerne eksisterede en intern mistillid til branchen1

International Federation of Accountants (IFAC) besluttede allerede i 2009, at der skulle sættes ind mod

forventningskløften. IFAC startede derfor gennem deres standardudstedende organ International Auditing

and Assurance Standards Board (IAASB) at lave undersøgelser for at identificere mulighederne for at

reducere forventningskløften.

I 2011 slog man fast, at der var behov for en ny og forbedret revisionspåtegning, som giver brugeren flere

informationer om den udførte revision og på den måde skabe mere transparens omkring revisors arbejde.

Siden har man arbejdet intensivt på at udarbejde revisionsstandarder, der kunne understøtte dette.

Arbejdet kulminerede i januar 2015, hvor man udgav de nye og reviderede internationale

revisionsstandarder (ISA’er) for revisionspåtegningen. Blandt de nye og reviderede ISA’er finder vi ISA 701,

som introducerer et helt nyt afsnit i revisionspåtegningen for børsnoterede selskaber, hvor revisor skal

kommunikere Key Audit Matters, som er forhold, der har haft central betydning for udførslen af revisionen.

Revisionspåtegningerne har i mange år bestået af en standardtekst, hvor revisorerne blot har haft

begrænset mulighed for at sætte deres eget præg. De oplysninger, som revisor fremadrettet skal

kommunikere til regnskabsbruger i revisionspåtegningen har tidligere kun været kommunikeret til

selskabets ledelse via management letters, revisionsprotokoller el. lign. Kommunikationen af Key Audit

Matters tilføjer derfor et helt nyt element i revisionspåtegningen.

1 Association of Chartered Certified Accountants; “Closing the value gap: understanding the accountancy profession in the
21st century”
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1.1 Problemfelt

Som det blev beskrevet ovenfor, eksisterer der en forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor,

som hovedsagligt skyldes, at regnskabsbrugerne ikke forstår revisors rolle og ansvar, når han underskriver

et regnskab. Revisor udfører sin revision ud fra en væsentlighedsbetragtning, som regnskabsbrugeren har

svært ved at forstå. Faktisk viser undersøgelser, at en stor del af regnskabsbrugerne tror, at revisor

gennemgår samtlige transaktioner, når han reviderer et regnskab.2 Selv for de regnskabsbrugere, der har et

mere realistisk syn på revisors arbejde, kan revisioner virke som en ”black box”. Dette blev understreget

meget godt af en CFO i forbindelse med en undersøgelse, som blev foretaget på vegne af Audit Standards

Board og IAASB, hvor han udtalte ”materiality levels are more secret than the Coca Cola formula”3.

IAASB har som nævnt udgivet nogle nye og reviderede ISA’er, som skal forsøge at give mere transparens

omkring den udførte revision i håbet om, at dette kan medvirke til at reducere den eksisterende

forventningskløft. Efter vores vurdering er den mest gennemgribende ændring i forhold til den nuværende

revisionspåtegning, introduktionen af Key Audit Matters afsnittet. I det nye Key Audit Matters afsnit skal

revisor informere regnskabsbrugeren omkring de forhold, der har haft størst betydning for revisionens

gennemførsel. Vi vil i denne opgave søge at belyse, hvorvidt indførelsen af Key Audit Matters vil have den

ønskede effekt, og hvilke forhold, der er af afgørende betydning for, at det vil lykkes. Indeværende opgave

vil derfor koncentrere sig om indholdet i ISA 701, og vi vil belyse den påvirkning, det vil få på

revisionspåtegningen og regnskabsbrugerens forståelse.

1.2 Problemformulering

IAASB har i januar 2015 udgivet ISA 701 som betyder, at revisor fremadrettet skal kommunikere centrale

forhold for revisionen i hans revisionspåtegning på børsnoterede selskaber. ISA’en har til hensigt at give

regnskabsbrugeren mere information omkring revisors arbejde og reducere den nuværende

forventningskløft. Vi synes derfor, at det kunne være relevant at undersøge, hvorvidt introduktionen af

dette informationskrav vil have den tiltænkte effekt på forholdet mellem regnskabsbruger og revisor. Vi har

derfor udledt følgende problemformulering:

2 Porter, Brenda; “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”
3 Mock, Theodore J. m.fl.: “The Unqualified Auditor’s Report: A Study of User Perceptions, Effects on User Decisions and
Decision Processes, and Directions for Further Research”, 11. maj 2009, side 4
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”Hvilken påvirkning vil de nye informationskrav i revisionspåtegningen i henhold til ISA 701 få på

påtegningen, hvad er interessenternes holdning hertil, og hvordan påvirker ISA 701 forventningskløften

mellem regnskabsbruger og revisor? ”

1.3 Undersøgelsesspørgsmål

Vi vil besvare ovenstående problemformulering ved at belyse følgende undersøgelsesspørgsmål:

1. Hvordan anvendes revisors påtegning som kommunikationsredskab over for

offentligheden?

2. Hvad skyldes forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor?

3. Hvilke ændringer medfører ISA 701 i relation til revisors arbejde og hans påtegning?

4. Hvad er de internationale interessenters holdning til kravene i ISA 701?

5. Hvilke erfaringer har man gjort i andre lande, hvor lignende informationskrav er gældende i

revisionspåtegningen?

6. Hvad er interessenternes holdning til indførelsen af ISA 701 i Danmark?
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1.4 Disposition

I vores søgen efter at belyse vores undersøgelsesspørgsmål og i sidste ende vores problemformulering har

vi valgt at disponere opgaven således:

Figur 1 Opgavens disposition – Kilde: egen tilvirkning



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

10

1.4.1 Undersøgelsesdesign

I vores søgen efter at belyse vores problemformulering vil vi, som det fremgår af figur 1 disponere opgaven

således, at vi i kapitel 3 starter med at redegøre for, hvordan den nuværende revisionspåtegning fungerer

som revisors kommunikationsredskab. Denne redegørelse vil tage udgangspunkt i den regulering, som

anvendes af revisor i forbindelse med udarbejdelsen af hans revisionspåtegning, og hvilke muligheder han

har for at kommunikere eventuelle forhold, der er relevante for regnskabsbrugeren.

I kapitel 4 vil vi derefter redegøre for den eksisterende forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor,

her vil vi belyse den mest anerkendte teori på området, skrevet af Brenda Porter. Formålet med

redegørelsen er at give en forståelse for, hvad forventningskløften beror på. I kapitel 4 vil vi ligeledes

illustrere denne forventningskløft ved at inddrage resultater af en undersøgelse, der er foretaget på

området.

Den efterfølgende del af opgaven vil blive tilegnet ISA 701, hvor vi vil beskrive indholdet af

revisionsstandarden. Vi vil give et overblik over, hvilke ændringer det medfører til revisors arbejde og til

hans påtegning. Vi vil ligeledes kort komme ind på, hvordan dette berører danske selskaber.

I kapitel 6 vil vi påbegynde analysedelen i opgaven, hvor vi vil gennemgå de høringssvar, som IAASB modtog

i forbindelse med deres udsendelse af deres Exposure Draft i juli 2013. Vi vil foretaget en gennemgang af

høringssvarene og belyse holdningerne blandt forskellige interessentgrupper i form af holdningsopdelinger

samt fremhævelse af relevante budskaber, som indgår i respondenternes svar.

I den næste del af analysen vil vi gennemgå empiri på området, hvor vi vil tage udgangspunkt i

erfaringsrapporter fra UK og Frankrig, hvor man begge steder allerede har indført lignende informationskrav

i revisionspåtegningen. Analysen vil blive baseret på undersøgelser, der er foretaget af prominente organer

i begge lande for at skabe en forventning om, hvad der vil ske i Danmark, når ISA 701 bliver implementeret.

Kapitel 8 berører den sidste del af vores analyse, hvor vi vil foretage interviews med tre repræsentanter for

de udvalgte interessentgrupper i opgaven. Vi vil herigennem søge at belyse deres holdninger og

forventninger til, hvordan ISA 701 vil blive modtaget af regnskabsbrugerne i Danmark.
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I kapitel 9 afslutter vi analysen med at diskutere de forskellige elementer af analysen, hvor vi sammenholder

de forskellige delkonklusioner og forsøger at sammenkoble de hovedbudskaber, vi er nået frem til via de

foregående kapitler.

1.5 Afgrænsning

1.5.1 Afgræsning i teorivalg og lovregulering

Som det fremgår af ovenstående disposition indledes vores opgave med nogle beskrivende afsnit omkring

relevante love og teorier. Disse afsnit omfatter:

Figur 2 Oversigt over redegørende kapitler – kilde: egen tilvirkning

Det første område omhandler revisionspåtegningen, og som det fremgår af revisionspåtegningen, så

udfører revisor sin revision i henhold til blandt andet de internationale standarder om revision (ISA’er).

Dette betyder, at revisionen udføres i overensstemmelse med samtlige gældende ISA’er. Vi har i vores

opgave fokus på revisors erklæring, som udarbejdes efter ISA 700-715, og vi har derfor valgt at afgrænse os

fra de øvrige ISA’er.

Som beskrevet i indledningen til denne opgave udgav IAASB i januar 2015 nye og reviderede ISA’er for at

forbedre revisionspåtegningen. Vi vil i denne opgave udelukkende fokusere på ISA 701 og vil derfor ikke gå

i dybden med de ændringer, der er foretaget til de øvrige standarder. Fra europæisk hold har man via

forordningen om revision af virksomheder af offentlig interesse (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 truffet

beslutning om indførelse af oplysningskrav, som i al væsentlighed er enslydende med kravene i ISA 701. Da

ISA 701 indeholder mere uddybede vejledninger og favner en bredere mængde regnskaber, har vi i denne

opgave valgt at fokusere på denne frem for forordningen. Der vil ikke blive foretaget yderligere

sammenholdelse mellem kravene i ISA 701 og forordningen.
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I vores behandling af teorien bag forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor vil vi hovedsagligt

inddrage teorier udgivet af Brenda Porter, som i overvejende grad bliver baseret på hendes udgivelse ”An

Emperical Study of the Audit Expectation Performance-Gap” fra 1993. For at underbygge denne teori vil vi

gøre brug af empiriske undersøgelser på området foretaget af The Association of Chartered Certified

Accountants (ACCA), som er en global organisation for revisorer.

1.5.2 Afgræsning af data til analyse

Vores analyse er baseret på gennemgang af interessenters holdning til ISA 701’s krav om Key Audit Matters.

De i analysen anvendte data omfatter:

Figur 3 Oversigt over analyserende kapitler – kilde: egen tilvirkning

Det første element af analysen er baseret på de høringssvar, som IAASB modtog som svar på deres

spørgeskema, der blev udsendt i forbindelse med deres Exposure Draft i juli 2013. Exposure Draftet

omhandler forslåede ændringer til de gældende revisionsstandarder for revisionspåtegningen – Reporting

on Audited Financial Statements: Proposed New and Revised International Standards on Auditing.4 I det af

IAASB udsendte spørgeskema indgår der i alt 14 spørgsmål, deraf fire spørgsmål omkring Key Audit Matters.

Vi har i vores gennemgang valgt hovedsagligt at anvende respondenternes besvarelse af spørgsmål 1, da vi

har vurderet, at dette spørgsmål er mest relevant for vores problemstilling. De svar, hvor vi ikke umiddelbart

kunne udlede respondentens holdning ved udelukkende at kigge på spørgsmål 1 har vi gjort brug af en

helhedsbetragtning af respondentens kommentarer til Key Audit Matters.

Derudover har vi valgt udelukkende at bygge vores analyse op omkring de grupper af interessenter, som vi

har vurderet relevante i forhold til vores problemstilling. De udvalgte interessentgrupper omfatter revisor,

regnskabsbruger og regnskabsaflægger. Både gruppen af revisorer og regnskabsbrugere er yderst vigtige

for vores problemstilling, da det er netop forholdet mellem disse to grupper vi forsøger at belyse.

4 IAASB – ”Reporting on Audited Financial Statements: Proposed New and Revised International Standards on Auditing
Exposure Draft”

Interview med
interessenter

Erfaringer fra UK og
Frankrig

Gennemgang af
høringssvar

Analyserende
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Regnskabsaflæggernes holdninger er inddraget i analysen, da de spiller en væsentlig rolle i forhold til ISA

701, da det jo er deres regnskaber og deres revisionsproces, der bliver påvirket af de nye oplysningskrav.

Vores analyse af både høringssvarene og vores interviews tager derfor afsæt i disse tre grupper af

interessenter. Vi har ikke forsøgt at belyse andre interessenters holdning til ISA 701 i opgaven og har, hvor

relevant, aktivt valgt ikke at inddrage deres holdninger i analysen.

Den sidste del af vores analyse omhandler erfaringer fra UK og Frankrig, hvor vi har anvendt sekundær data

i form af rapporter udgivet af henholdsvis Financial Reporting Council (FRC) og Compagnie Nationale des

Commissaires aux Comptes (CNCC). Vi har valgt udelukkende at tage udgangspunkt i disse rapporter og ikke

basere os på øvrige undersøgelser på området, da vi mener, at de undersøgelser, der ligger til grund for

begge rapporter er dybdegående nok til at belyse samtlige aspekter i landenes erfaringer.

2. Metodevalg

Vi vil i indeværende kapitel klarlægge den overordnede metodologi for opgaven. Afsnittet vil behandle

opgavens paradigmevalg, datagrundlag og kildekritik.

2.1 Paradigmevalg

Vi vil belyse opgavens problemstillig ved anvendelse af et videnskabeligt paradigme, da dette vurderes bedst

egnet til netop vores problemstilling. Inden for det videnskabelige paradigme tages der i indeværende

opgave afsæt i det postpositivistiske paradigme. Kendetegnet for postpositivisme er, at der er tale om kritisk

realisme. Inden for det postpositivistiske paradigme er idealet at søge objektivitet i ens undersøgelser med

bevidsthed om, at dette kun kan ske tilnærmelsesvist. Et andet karakteristika for dette paradigme er også,

at størstedelen af undersøgelserne foretages ved brug af kvalitativ data.5 Vi mener, at dette paradigme er

med til at underbygge det valgte undersøgelsesdesign, hvor vi søger at nå en objektiv konklusion dog med

erkendelse af, at dette kun kan ske tilnærmelsesvist, da vores analyse i høj grad bygges på subjektive

meninger i form af tolkningen af høringssvar, erfaringer fra UK og Frankrig samt de foretagne interviews.

Subjektiviteten kommer til udtryk i forbindelse med vores tolkning af høringssvarene, hvor tolkningen af de

enkelte svar er forskellig fra læser til læser, ydermere har vi valgt at fremhæve nogle svar og pointer, som

også bidrager til at give opgaven et mere subjektivt præg. I vores gennemgang af erfaringsrapporterne fra

5 Heldbjerg, Grethe, ”Grøftegravning i metodisk perspektiv”, side 35
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UK og Frankrig har vi ligeledes udvalgt pointer, som efter vores mening er relevante i denne sammenhæng,

disse kan også variere fra læser til læser. I vores interviews har vi også valgt at fremhæve udvalgte dele af

samtalen, som efter vores vurdering bedst muligt bidrager til at belyse vores problemstilling. Til slut kommer

diskussionen og konklusionen på vores opgave til at bære præg af subjektivitet, da disse vil baseres på vores

vurdering af, hvilke elementer i opgaven der er værd at fremhæve.

2.2 Datagrundlag

Det data vi har anvendt i opgaven omfatter love, standarder, teori, empiri og empirisk data. Empirien indgår

i form af de interviews, som vi har foretaget på egen hånd til formål for opgaven, der danner grundlag for

dele af vores analyse. Den empiriske data ses i form af høringssvarene fra IAASB’s Exposure Draft samt i

form af de rapporter vi har anvendt som grundlag for at belyse erfaringerne gjort i UK og Frankrig.

Det teoretiske aspekt af opgaven består af Brenda Porters teorier omkring forventningskløften, som vi har

anvendt i den beskrivende del af opgaven. I den beskrivende del indgår der ligeledes love og standarder,

som vi har anvendt til redegørelsen for revisionspåtegningen før og efter implementeringen af ISA 701.

2.3 Kildekritik

Kapitel 3 og 5, som omhandler redegørelse for henholdsvis den nuværende revisionspåtegning og de nye

Key Audit Matters oplysninger, er baseret på love og internationale revisionsstandarder. Via deres natur

som regulering og international anerkendt referenceramme kan deres troværdighed ikke betvivles.

Teorien anvendt til beskrivelsen af forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor er Brenda

Porters ”An Emperical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, som er noget af det mest

anerkendte teori inden for området, hvorfor vi har valgt netop af anvende denne i vores opgave.

Den første del af analysen baseres på høringssvar til IAASB’s Exposure Draft (ED) til den nye

revisionspåtegning. Høringssvarene er sekundær data, som er baseret på de spørgsmål, som IAASB har stillet

respondenterne i forbindelse med udsendelsen af ED’et. Vi har derfor ikke haft nogen indflydelse på

spørgsmålenes udformning. På trods af dette vurderes reliabiliteten høj, da det anvendte spørgsmål fra det

udsendte spørgeskema er direkte møntet på respondentens holdning til indførelsen af Key Audit Matters

afsnittet. Vi har i forbindelse med gennemgangen gennemgået respondentens bemærkninger til det

relevante spørgsmål og derefter konkluderet på grupperingen af svaret. Denne proces har medvirket til, at



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

15

udfaldet af gennemgangen kan tilskrives en høj grad af validitet dog med en hvis mængde af forfatterenes

subjektivitet.

Analysedelen i opgaven baseres også på undersøgelser foretaget i UK og Frankrig, som belyser effekten af

de lokale oplysningskrav man har indført i revisionspåtegningen. Begge lande har indført oplysningskrav,

som i høj grad svarer til de krav, der indføres via ISA 701, og vi mener derfor, at vi godt kan basere os på

disse data til at belyse vores problemstilling. Undersøgelsen foretaget i UK er udgivet af Financial Reporting

Council (FRC), som er et uafhængigt organ i UK, som blandt andet har til opgave at sikre høj kvalitet i finansiel

rapportering og Corporate Governance til fordel for investorerne. Da det er FRC, der har implementeret de

skærpede oplysningskrav i UK, kan der være tvivl omkring, om den udarbejde rapport kan være biased. Vi

har derfor valgt at tilgå rapporten med en vis skepsis for at kompensere herfor. Den franske rapport er

udarbejdet af Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), som er den franske forening

for revisorer. CNCC har i deres undersøgelse gjort brug af et eksternt konsulentfirma til at foretage

undersøgelsen. Man har således sikret sig et uafhængigt resultat, hvorfor vi vurderer informationerne som

værende valide.

Den sidste del af analysen baseres på interviews, som vi selv har foretaget i forbindelse med opgaven, og

der er derfor tale om primær data. De udvalgte personer til vores interviews vurderes at bibringe en høj

grad af validitet, da de alle sammen er interessenter til revisionspåtegningen, og at de hver især besidder et

højt kendskab inden for hver deres interessegruppe. Vi har kun foretaget interview af én enkelt person i

hver interessentgruppe, og vores konklusioner baseres derfor udelukkende på én respondent. Det kan

derfor ikke udelukkes, at resultatet ville have været anderledes, hvis vi havde valgt at interviewe nogle andre

personer eller, hvis vi havde udvidet antallet af interviews inden for den samme interessentgruppe.

Vi mener, at de valgte kilder til opgaven understøtter en pålidelig og gyldig undersøgelse, og at den

endegyldige konklusion på opgaven derfor er valid.

3. Revisors påtegning som kommunikationsredskab

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan revisionspåtegningen anvendes som

kommunikationsredskab over for regnskabsbrugerne i forbindelse med revision af årsregnskaber.

Redegørelsen sker som følge af, at der senere i opgaven vil blive redegjort for, i hvilket omfang ISA 701
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påvirker kravene til udformningen af revisionspåtegningen. Denne redegørelse er samtidig et centralt

element i forhold til at forstå, hvilke muligheder revisionspåtegningen giver revisor for at kommunikere med

regnskabsbrugere, og om muligheder og begrænsninger heri er af betydning for forventningskløften.

Der vil indledningsvist blive redegjort for, hvilken lovgivning og hvilke standarder, der danner grundlag for

revisors rapportering i forbindelse med revision af årsregnskaber. Derefter vil der blive redegjort for de

forskellige elementer i revisionspåtegningen, herunder med inddragelse af illustrative eksempler.

Afslutningsvist vil vi redegøre for, i hvilke tilfælde revisors konklusion i påtegningen skal modificeres, samt i

hvilke tilfælde, der vil være krav om supplerende oplysninger, og hvad der forstås ved de to typer, samt

hvilken betydning de har for regnskabsbrugers forståelse af revisionen og regnskabet. Vi vil herunder

redegøre for, i hvilket omfang forbehold og supplerende oplysninger anvendes i praksis.

3.1 Lovgivning og standarder

Revisors rapporteringsmuligheder omfatter blandt andet påtegninger på reviderede regnskaber,

revisionsprotokollater og øvrige erklæringsopgaver. Nedenfor vil vi redegøre for indholdet af

revisionspåtegningen på regnskaber, som netop er interessant i forhold til forståelsen af de muligheder og

begrænsninger, der er i forhold til kommunikation med regnskabsbrugere. Disse rapporteringstyper er

hovedsageligt regulereret gennem lovbestemmelser og de internationale revionsstandarder.

Overordnet set udspringer kravet om en revisionspåtegning i Danmark af Revisorlovens §19, stk. 1-3, hvor

det bl.a. er præciseret, at ”når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på

regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå. Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de

revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller, hvor en revisionsvirksomhed er valgt, af den eller de

revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven. Revisionspåtegninger på regnskaber må

ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer”6.

Kravene til udformning af revisionspåtegningen på regnskaber med generelt formål er reguleret via de

internationale revisionsstandarder og ”Bekendtgørelse om godkendte revisors erklæringer”/

Erklæringsbekendtgørelsen (Bkg. 385 af 17. april 2013). Den samlede struktur for revisors udarbejdelse af

6 Revisorlovens § 19, stk. 1.
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revisionspåtegninger er vist nedenfor med reference til lovkrav og relevant ISA’er, som regulerer de

forskellige elementer i revisionspåtegningen på et regnskab7:

Område / afsnit Reference

Den uafhængige revisors erklæringer (bemærk i flertal)

Påtegning

Indledning ISA 700 + Bkg. 385

Ledelsens ansvar ISA 700

Revisors ansvar og den udførte revision ISA 700 + Bkg. 385

Forbehold* ISA 705 + Bkg. 385

Konklusion ISA 700 + Bkg. 385

Opfordring til at generalforsamlingen ikke godkender* Bkg. 385

Supplerende oplysninger om regnskabet* ISA 706 + Bkg. 385

Supplerende oplysninger om revisionen* ISA 706

Erklæringer i henhold til lovgivning og øvrig regulering* ISA 700

Supplerende oplysninger om andre forhold* Bkg. 385

Udtalelse om ledelsesberetningen* Bkg. 385

*Såfremt relevant

Figur 4 Oversigt over revisionspåtegningens opbygning – kilde: Egen tilvirkning

Kravene i henhold til de to retskilder er i al væsentlighed indholdsmæssigt ens. Af væsentlige forskelle kan

det nævnes, at ISA’erne kræver en omtale af ledelsesansvaret for regnskabsaflæggelsen og hertil

supplerende oplysninger om revisionen, hvilket ikke er krævet i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen.

Derimod indeholder Erklæringsbekendtgørelsen krav om eventuelle supplerende oplysninger om andre

forhold (ledelsesansvar og bogføring) samt en udtalelse om ledelsesberetningen.

Den indholdsmæssige rækkefølge af revisors påtegning er uddybet i Erklæringsbekendtgørelsens § 5, som

stiller følgende minimumskrav og krav til rækkefølge:

7 Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (2013). Revisoransvar. Karnov Group Denmark.
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1) En identifikation af det regnskab, der er revideret og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der

er anvendt ved dets udarbejdelse

2) En omtale af revisors ansvar for revisionen samt en omtale af den udførte revision, jf. stk. 2

3) Forbehold i henhold til § 6 eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, jf. stk. 3

4) En konklusion vedrørende den udførte revision, jf. stk. 4-6

5) Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1

6) Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2

7) Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning

af ledelsesberetningen, baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt

koncernregnskab, har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 7 og 8

Hvis vi først ser på pkt. 1, 2 og 4 samt ISA 700’s krav om omtale af ledelsens ansvar, er dette områder, som

vil være generisk formuleret i påtegningen, da kravene til indholdet er meget præciseret i ISA 700, som også

indeholder vejledende eksempler på formuleringer.

Første krav er altså, at revisionspåtegningen skal indeholde ”En identifikation af det regnskab, der er

revideret og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse”. Dette

betyder, hvilken virksomhed regnskabet vedrører, hvilken periode det omfatter, og hvorvidt regnskabet er

udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, International Financial Reporting Standards (IFRS),

el. lign.

Det næste krav er, at der i henhold til ISA 700 skal ske en omtale af ledelsens- og revisors ansvar samt en

beskrivelse af den udførte revision.

Det sidste element af revisors påtegning med umodificeret konklusion og uden supplerende oplysning er

konklusionen.

Konklusionen skal angive, hvorvidt revisor er nået til den opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede

af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt periodens resultat og pengestrømme i

overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme.
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På baggrund af dette er der i bilag 1 indsat et eksempel på, hvorledes disse afsnit kan formuleres. Eksemplet

er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling (ABS) og er i al væsentlighed enslydende med det eksempel, der

fremgår af vejledningen til ISA 700.

Fra og med Årsregnskabslovens regnskabsklasse C skal regnskabet suppleres med en ledelsesberetning,

hvilket kun er et krav efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B, i de tilfælde der har været væsentlige

ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold. Dette kan eksempelvis være, hvis der er

usikkerheder omkring virksomhedens fremtidige drift.

Supplerende beretninger, som for eksempel ledelsesberetningen, er efter den nuværende lovgivning ikke

underlagt krav om revision8. Der er dog ikke noget til hinder for, at eventuelle supplerende beretninger skal

undersøges i en særskilt erklæringsopgave.

I forhold til ledelsesberetningen skal revisor afgive en særskilt, obligatorisk udtalelse her om i henhold til

Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7 og stk. 7, med mindre der afgives en særskilt erklæring om

undersøgelse af ledelsesberetningen efter ISAE 3000 med høj grad af sikkerhed.

Nedenfor er der indsat et eksempel på, hvorledes denne udtalelse kan formuleres9:

3.2 Modificeret konklusion som følge af forbehold

Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav om, at påtegningen skal indeholde ”forbehold i henhold til § 6 eller

oplysning om, at påtegningen er uden forbehold”. I de tilfælde, hvor revisor i sin påtegning vælger at tage

forbehold, stiller ISA 705 nogle formaliserede krav til overskrifter i begrundelsen for modifikationen.

8 Årsregnskabslovens § 135, stk. 1
9 Eksemplet er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling (ABS) og tilpasset den konkrete opgave

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet.
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Afhængig af den konkrete årsag til forbehold stiller standarden og erklæringsbekendtgørelsen krav om

følgende overskrifter:

Årsag ISA 705 (overskrift) BKG. 385 (overskrift)

Væsentlig uenighed/ utilstrækkelig bevis og mulig

væsentlig fejlinformation

Grundlag for konklusion med

forbehold

Forbehold

Gennemgribende uenighed Grundlag for afkræftende

konklusion

Forbehold

Utilstrækkelig bevis og mulig gennemgribende

fejlinformation

Grundlag for manglende

konklusion

Forbehold

Figur 4 Oversigt over modificerede konklusioner – kilde: egen tilvirkning

Det vil altså sige, at der i princippet stilles krav om anvendelse af 2 overskrifter over modifikationsafsnittet.

Årsagerne til at der tages forbehold er oplistet i erklæringsbekendtgørelsens § 6. De overordnede grupper

af årsager til forbehold omfatter følgende:

1)Uenighed med ledelsen

2)Begrænsninger i omfanget af revisors arbejde

Førstnævnte vil være i de situationer, hvor revisor har de informationer, han eller hun skal bruge, for at

kunne vurdere regnskabet, men hvor revisor er uenig med ledelsen. Dette kan eksempelvis være om

værdien af en ejendom, et tilgodehavende eller et varelager, hvor revisor tager forbehold for den respektive

værdiansættelse som ledelsen i virksomheden har foretaget.

Begrænsninger i omfanget af revisors arbejde vil være de situationer, hvor revisor kan ikke opnå

revisionsbevis for værdien af eksempelvis en ejendom, et tilgodehavende eller et varelager. Her tager

revisor forbehold for, at det ikke er muligt at udtale sig om værdien af det pågældende aktiv.
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Denne systematik er illustreret nedenfor med tilrettelser i forhold til REVU’s10 udtalelse om modifikationer

til konklusionen i den uafhængige revisors erklæringer11:

Indvirkning på

konklusion

Påvirker væsentligt,

men ikke

gennemgribende

regnskabets retvisende

billede

Påvirker

gennemgribende

regnskabets retvisende

billede – afkræftende

konklusion

Påvirker muligvis

gennemgribende

regnskabets retvisende

billede – manglende

konklusion

Uenighed med ledelsen ”bortset fra det i

forbeholdet anførte

giver.”

”som følge af det i

forbeholdet anførte

ikke giver et retvisende

billede.”

Ikke relevant

Begrænsning i

omfanget af revisors

arbejde

”bortset fra mulig

indvirkning af det i

forbeholdet anførte.”

Ikke relevant ”som følge af det i

forbeholdet anførte kan

vi ikke.”

Figur 5 Oversigt over formulering af modificeret konklusion – kilde: egen tilvirkning

3.3 Supplerende oplysninger

Ud over forbeholdene omfatter lovgivningen og ISA’erne tre hovedgrupper af supplerende oplysninger som

vist nedenfor, og som er reguleret i henhold til Erklæringsbekendtgørelsens § 7 samt ISA 706:

1)Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

2)Supplerende oplysninger vedrørende revisionen

3)Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Som illustreret indledningsvist skal de supplerende oplysninger altid opføres efter konklusionen, da disse

ikke har indvirkning på denne, som forbehold har.

10 FSR’s udvalg, Revisionsteknisk Udvalg (REVU)
11 Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (2013). Revisoransvar. Karnov Group Denmark.
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3.3.1 Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

I henhold til Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 skal revisor i revisionspåtegningen medtage supplerende

oplysning om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold for. Forbehold

udtrykker som tidligere beskrevet uenighed med ledelsen eller begrænsninger i omfanget af revisors

arbejde, hvor den supplerende oplysning fremhæver et fundamentalt forhold for regnskabslæsers

forståelse for regnskabet. Supplerende oplysninger er altså ikke en erstatning for et eventuelt forbehold, jf.

Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet anvendes i de tilfælde, hvor revisor finder det

nødvendigt at påpege et i forhold til regnskabsbrugers forståelse af regnskabet. I henhold til ISA 706 er der

givet følgende eksempler på forhold, der skal medtages som en supplerende oplysning vedrørende

forståelse af regnskabet:

 Usikkerhed vedrørende udfaldet af en fremtidig usædvanlig retstvist eller et lovindgreb

 Førtidsimplementering af en ny regnskabsstandard, som har gennemgribende indvirkning på

regnskabet før dens ikrafttrædelsesdato

 Større katastrofer, som har haft eller fortsætter med at have betydelig indvirkning på virksomhedens

finansielle stilling

Derudover stiller særskilte revisionsstandarder krav om, at forhold skal medtages som supplerende

oplysninger i følgende situationer:

 Hvis revisor har fastslået, at den regnskabsmæssige begrebsramme, som foreskrives ved lov eller øvrig

regulering, vil være uacceptabel12

 Tilfælde hvor det i henhold til lov, øvrig regulering eller den regnskabsmæssige begrebsramme er

tilladt at begrænse ændringer i regnskabet som følge af efterfølgende begivenheder, hvorfor revisors

arbejde i relation til efterfølgende begivenheder også begrænses13

12 ISA 210: Aftale om revisionsopgavens vilkår, afsnit 19
13 ISA 560: Efterfølgende begivenheder, afsnit 12
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 Såfremt revisor får kendskab til forhold efter regnskabets offentliggørelse, og regnskabet

efterfølgende ændres14

 Hvis der i regnskabet er anvendelse af forudsætning om fortsat drift, og denne er passende, men der

er væsentlig usikkerhed15

 Hvis et regnskab er udarbejdet efter en begrebsramme med et særligt formål, og at regnskabet derfor

kan være uegnet til andre formål16

3.3.2 Supplerende oplysninger vedrørende revisionen

I henhold til ISA 706 anvendes denne type i de tilfælde, hvor revisor finder det nødvendigt af informere om

forhold, som ikke er oplyst eller præsenteret i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for

regnskabsbrugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring.

ISA 706 giver ingen konkrete eksempler på situationer, hvor der skal medtages supplerende oplysninger

vedrørende forståelse af revisionen, men overlader det til revisors professionelle vurdering ud fra

vejledningen til standarden. Vejledningen giver følgende eksempler på situationer, hvor det kan være

nødvendigt med en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen:

 Sjældne tilfælde, hvor det forklares, hvorfor det ikke er muligt at fratræde på trods af, at ledelsen har

pålagt revisionen en gennemgribende begrænsning

 Love, øvrig regulering eller almindeligt anderkendt praksis kan kræve eller tillade, at revisor uddyber

forhold, der giver en yderligere forklaring på revisors ansvar for revisionen af regnskabet eller revisors

erklæring herpå

 Henvisning til en anden afgivet erklæring, når der afgives erklæringer på flere regnskaber efter

forskellige regnskabsmæssige begrebsrammer for samme virksomhed og samme regnskabsperiode

 Begrænsning i distribution af erklæringen

14 ISA 560: Efterfølgende begivenheder, afsnit 16
15 ISA 570: Fortsat drift (Going concern), afsnit 18
16 ISA 800: Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt
formål
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3.3.3 Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold udspringer fra Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1,

hvor Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 præciserer, at revisor altid skal medtages supplerende

oplysninger i de tilfælde, hvor:

 Lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den

pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig

 Revisor har begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller

strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden

Kravet om at medtage disse supplerende oplysninger forudsætter, at revisor har kendskab hertil eller i det

mindste efter en revision udført i overensstemmelse med god revisionsskik burde have haft kendskab hertil.

Der er altså tale om et rapporteringskrav og ikke en undersøgelsespligt.

3.4 Anvendelsen af revisionspåtegningen i praksis

Kravene til revisors påtegning er meget firkantede og giver revisor meget begrænsede muligheder for at

oplyse regnskabsbruger om forhold, der ligger uden for lovgivningens substantielle krav. Specielt i de

situationer, hvor der er tale om påtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger, er der tale om

standardiserede formuleringer, som udpræget er identiske med de formuleringer, der fremgår af ISA 700’s

eksempler på revisors erklæringer på regnskaber.

Den eksisterende revisionspåtegning skelner altså ikke mellem situationer, hvor den primære

regnskabsbruger er en regnskabskyndig, professionel regnskabsbruger eller situationer, hvor den primære

regnskabsbruger er lægmand. Dette kan synes paradoksalt eftersom det af Erklæringsbekendtgørelsen er

præciseret, at ”revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog”17,

og hvorvidt erklæringen er udformet i et entydigt og let forståeligt sprog må efter vores vurdering alt andet

lige afhænge af, hvem der er læser den.

ISA 706’s mulighed for anvendelse af supplerende oplysninger vedrørende revisionen åbner dog efter vores

vurdering op for, at revisor kan uddybe elementer af revisionen, såfremt han vurderer, at dette er af

17 Erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3.
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betydning for regnskabsbrugers opfattelse af regnskabet. Det er derfor interessant at undersøge, i hvilket

omfang denne supplerende oplysning bliver anvendt.

Vi har i denne forbindelse været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som har udleveret et udtræk indeholdende

oplysninger omkring samtlige årsrapporter, som er indberettet i XBRL-format for 2014 frem til 20. august

2015. Dette udtræk viser, at der i ud af ca. 126.000 elektronisk indberettede årsrapporter er 193 tilfælde,

svarende til 0,2%, hvor revisor har indarbejdet en supplerende oplysning vedrørende revisionen. Dette

vurderer vi indledningsvist som værende en meget begrænset repræsentation af supplerende oplysninger

vedrørende revisionen, da det jo netop er en rapporteringsmulighed, som gør det muligt for revisor at højne

værdien af påtegningen.

Type Antal 2014

Blank påtegning 108.022

Forbehold 4.917

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet18 12.813

Supplerende oplysninger vedrørende revisionen 193

Indberettet i alt (XBRL) 125.945

Figur 6 Oversigt over påtegninger - Kilde: Udtræk fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samtlige XBRL-indberettede

årsrapporter for 2014, indberettet pr. 20. august 2015 (vedlagt som bilag på USB)

Hvis vi samtidig ser indholdet af de enkelte supplerende oplysninger vedrørende revisionen, giver dette en

anden problemstilling – revisorerne har efter vores opfattelse ikke har forstået forskellen mellem

supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og vedrørende revisionen. Dette kan dog også

skyldes at den elektroniske indberetning er foretaget forkert, hvilket understøttes af, at Erhvervsstyrelsen

18 Dataudtrækket fra Erhvervsstyrelsen indeholder ikke en særskilt kategori vedrørende supplerende oplysninger om
andre forhold (er indeholdt i supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet).
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udtalte, at der fremadrettet vil blive udført en modtagekontrol, som sikrer bedre kvalitet i opmærkningen

og brugen af datafelter ved den elektroniske indberetning.

Gennemgangen af de 193 supplerende oplysninger viser nemlig, at revisorerne har anvendt disse til at

oplyse om bl.a. nedenstående forhold, som hører under de øvrige former for supplerende oplysninger:

 Manglende modtagelse af engagementsbekræftelser fra bankforbindelser

 Manglende revision af sammenligningstal

 Manglende overholdelse af for eksempel bogføringsloven eller selskabsloven

 Kapitaltab og going concern

Gennemgangen viser, at der kun er enkelte tilfælde, hvor revisor har brugt den supplerende oplysning

vedrørende revisionen som tiltænkt. Dette er for eksempel i situationer, hvor der er indregnet udenlandske

datter- eller associerede virksomheder, der ikke er underlagt revisionspligt, og derfor er en vigtig oplysning

i forhold til regnskabsbrugers forståelse heraf (hvorvidt det så burde have været forbehold for manglende

revisionsbevis kan diskuteres).

Ovenstående indikerer efter vores opfattelse, at revisors nuværende rapporteringsmuligheder bygger på

lovgivning, der opfordrer til at gøre den let forståelig og læselig for regnskabsbruger, men bygger stadig på

en række standardiserede vejledninger og eksempelpåtegninger som revisionshusene ikke afviger meget

fra19.

Den praktiske udformning af den nuværende revisionspåtegning er baseret på standardtekst, der bliver

genanvendt fra revision til revision uden at være underlagt væsentlige ændringer.

3.5 Delkonklusion

Kravet om afgivelse af en revisionspåtegning i forbindelse med revision af årsregnskaber er overordnet set

reguleret gennem Revisorloven. I henhold til Revisorloven er der krav om, at revisor skal afgive en

revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå, samt at denne

information skal være udformet i et entydigt og let forståeligt sprog.

19 Jf. modelregnskaber fra hhv. EY, KPMG, PwC og Deloitte
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Ud over eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger synes indholdet af revisionspåtegningen at

være meget generisk og formaliseret via bestemmelserne i henholdsvis de internationale

revisionsstandarder og Erklæringsbekendtgørelsen, og bærer meget præg af at være standardtekst, som

ikke ændres fra revision til revision. Disse reguleringer stille både krav om det indholdsmæssige og selve

strukturen af revisionspåtegningen, for på denne måde at skabe en ensartethed på tværs af

revisionsvirksomhederne og for at gøre forståelsen for regnskabsbrugere mere simpel og sammenlignelig.

Ud over situationer med en blank påtegning kan der være situationer, hvor revisor skal modificere

konklusionen i form af et forbehold eller ved at supplere påtegningen med en supplerende oplysning, der

dog ikke har betydning for påtegningens konklusion.

Forbehold er krævet i de situationer, hvor der enten er uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget

af revisors arbejde. Formuleringen af et forbehold afhænger i disse situationer af, i hvilken grad forholdet

påvirker regnskabets retvisende billede. Herved forstås om det er væsentligt, men ikke gennemgribende,

om det påvirker gennemgribende, eller om det muligvis påvirker gennemgribende.

Ud over disse typer af forbehold har vi redegjort for de tre typer af supplerende oplysninger, som omfatter

”supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”, ”supplerende oplysninger vedrørende

revisionen” og ”supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”. Supplerende oplysninger vedrørende

revisionen giver revisor mulighed for at uddybe områder af revisionen, som kan være af betydning for

regnskabsbrugers forståelse af revisors arbejde. Disse må som nævnt ikke forveksles med forbehold, men

skal blot fremhæve fundamentale forhold for regnskabsbrugers forståelse for regnskabet. I denne

sammenhæng har vi gennemgået de elektronisk indberettede årsrapporter for 2014, som viste, at

anvendelsen heraf var begrænset. Der var derudover indikationer på, at der er udfordringer i forhold til at

forstå, i hvilke tilfælde den ene type supplerende oplysning anvendes.

4. Forventningskløften

Forventningskløften er et fænomen, der har eksisteret inden for revision i mange årtier, vel nærmest siden

man begyndte at revidere virksomheders regnskaber tilbage i 1900-tallet. Som ordet hentyder, er det et

udtryk for en kløft, altså en uoverensstemmelse mellem en parts forventning og en anden parts faktiske
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gøren. I denne relation skal det forstås som uoverensstemmelsen mellem regnskabsbrugers forventning til

revisors arbejde og revisors faktisk udførte arbejde.

For at få ovenstående ned på et mere forståeligt niveau, kan forventningskløften, der eksisterer mellem

regnskabsbruger og revisor skildres på følgende måde. Regnskabsbrugere har oftest intet kendskab til

revisionsprocessen og den lovgivning, som revisor skal rette sig efter i forbindelse med udformningen af sin

erklæring på regnskabet. De fleste regnskabsbrugere ser en blank revisionspåtegning som en 100%

forsikring for, at virksomhedens rapporterede regnskabstal er korrekte, og at dens videre eksistens kan så

godt som garanteres. Det er dog ikke sådan det rent praktisk forholder sig, da revisor i sin revision arbejder

risikorettet og med et væsentlighedsniveau. Derudover baseres revisors arbejde oftest på stikprøver, hvilket

alt i alt betyder, at revisor ikke undersøger alle de komponenter, der danner regnskabet, og erklæringen er

dermed ikke en 100% forsikring.

Som sagt er forventningskløften noget, der har eksisteret i mange år, men den er især kommet i fokus i

forbindelse med finanskrisen, hvor en del selskaber måtte give fortabt og erklære sig konkurs. I disse tilfælde

rettede regnskabsbruger i mange tilfælde en kritik mod revisor, da de var uforstående overfor, at revisor

ikke i sin revisionspåtegning havde gjort opmærksom på virksomhedens vanskeligheder eller på anden

måde indikeret, at der var en vis risiko forbundet med virksomhedens fortsatte eksistens. Kritikken var i

mange tilfælde dog uberettiget, da revisor havde overholdt de krav, der fra lovgivningens side var til hans

arbejde, og det blev derfor på ny understreget, at forventningskløften i den grad eksisterede.

4.1 Teorien bag forventningskløften

Der er gennem årene mange, der har nedskrevet deres teorier om den forventningskløft der eksisterer

mellem regnskabsbruger og revisor. Den første til at anvende begrebet var C.D. Liggio, der i 1974 definerede

begrebet forventningskløft som forskellen mellem forventningen fra regnskabsbrugeren og revisor omkring

det arbejde revisor skal udføre.

”The difference between levels of expected performance as envisioned by the independent accountant and

by the user of the financial statements”.20

20 Porter, Brenda; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, side 2
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Begrebet er senere blevet redefineret og genfortolket adskillige gange af andre fagfolk. En af de mest

anerkendte teoretikere på området er Brenda Porter, som i 1993 udgav artiklen ”An Empirical Study of the

Audit Expectation-Performance Gap”. Brenda Porter kom i hendes artikel med en række kritikpunkter til de

tidligere definitioner af forventningskløften, da de, efter hendes opfattelse, havde været for basale og

ukonkrete i forhold til de forskellige delkomponenter, der ligger bag forventningskløften. Brenda Porter

skabte derfor en ny definition af begrebet:

”The Audit Expectation–Performance Gap is the gap between society’s expectations of auditors and auditors’

performance as perceived by society”21.

I Brenda Porters artikel introducerer hun en dekomponering af forventningskløften, hvor hun forsøger at

identificere de delelementer, der tilsammen udgør forventningskløften. Hun identificerer i den

sammenhæng to delkomponenter, som efter hendes opfattelse udgør driverne i den eksisterende

forventningskløft. De to delkomponenter hun opererer med er;

 ”Resonabless gap” – en rimelighedskløft

 ”Performance gap” – en præstationskløft

Rimelighedskløften skal forstås som den forskel, der er mellem regnskabsbrugernes forventning til revisors

arbejde, og det man med rimelighed kan forvente af revisors arbejde. Det vil altså sige forskellen mellem

hvad lovgivningen stiller af krav til revisors arbejde og hvad regnskabsbrugeren forventer uden at have

kendskab til lovgivningen. En stor del af denne rimelighedskløft skal altså begrundes i, at regnskabsbruger

ikke har det fornødne kendskab til, hvad revisors arbejde egentlig er og derfor har nogle forventninger, der

er direkte urimelige. Et eksempel på disse ”urimelige” forventninger kunne være, at regnskabsbruger

mener, at en blank påtegning skal ses om en garanti for et 100% korrekt regnskab – en 100% garanti vil i

sagens natur betyde, at samtlige transaktioner i regnskabet vil skulle gennemgås, hvilket ville medføre en

kolossal arbejdsbyrde, som for revision af store virksomheder ville være nærmest umuligt at gennemføre.

Det andet delelement i Brenda Porters teori er præstationskløften, som sammensætter sig af to

underforhold; mangelfuldt arbejde og mangelfuld lovgivning.

21 Porter, Brenda; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, side 1
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Mangelfuldt arbejde er, når revisor ikke lever op til den gældende lovgivning. De danske revisorers arbejde

er reguleret via Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen og i sidste ende nærmere præciseret i ISA-

standarderne. Der er derfor tale om mangelfuldt arbejde, når revisor i sit arbejde ikke formår at overholde

disse.

Mangelfuld lovgivning skal forstås som den forskel, der er mellem hvad der med rimelighed kan forventes

af revisors arbejde og de krav som lovgivningen stiller til arbejdet. Revisor kan eksempelvis udføre et stykke

arbejde, der er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, men lovgivningen er måske ikke tiltrækkelig i

forhold til de forventninger, som regnskabsbrugerne med rimelighed har til arbejdet.

Ud fra ovenstående beskrivelse af Brenda Porters teori kan forventningskløften illustreres på følgende

måde:

Figur 7 Illustration af forventningskløften - Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Brenda Porters teori

4.2 Analyser af forventningskløften

Der er gennem tiden lavet mange studier og analyser omkring forventningskløften, for at forstå hvordan

den udspringer, og hvordan de to involverede parter anser problematikken. Vi har valgt kort at redegøre for

resultaterne af to, efter vores mening, meget centrale studier, som er med til at illustrere omfanget af

forventningskløften.

4.2.1 Brenda Porters analyser

Brenda Porter har i forbindelse med sin artikeludgivelse udført nogle studier på regnskabsbrugernes

forventninger til revisor. Resultatet af undersøgelserne viser, at regnskabsbrugerne i flere tilfælde har
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urimelige forventninger til revisors arbejde. Konklusionen på analysen er, at en betydelig del af de adspurgte

personer mener, at det er revisors opgave at sikre forhold, som ligger uden for rimelighedens grænser. En

betydelig del af de adspurgte personer mente, at revisor skulle udføre handlinger, som ikke er krævet af

lovgivningen. De i undersøgelsen adspurgte personer mente blandt andet, at revisor gennem hans arbejde

blandt andet skulle sikre:

 At det reviderede regnskab er 100% rigtigt, og at det reviderede selskab er solvent

 At hver enkelt transaktion i regnskabet er gennemgået

 At der ikke er nogen fejl i regnskabet22

Eksemplerne ovenfor er tydelige beviser på, at en væsentlig andel af regnskabsbrugerne stiller urimelige

krav til revisorernes arbejde. Hvis revisor i hans arbejde skulle sikre samtlige af disse forhold, ville det kræve,

at en betydelig større arbejdsbyrde blev pålagt revisor, som i sidste ende ville pålægge det reviderede

selskab en omkostningsbyrde, der tilsvarende var betydelig større. Derudover, som tidligere omtalt, ville

det være helt umuligt for revisorerne for store virksomheder at gennemgå samtlige transaktioner, der ligger

til grund for regnskabet, da mængden af transaktioner i denne størrelse af virksomheder ligger langt over,

hvad der det fysisk er muligt at gennemgå.

4.2.2 Association of Chartered Certified Accountants’ analyser

I august 2012 udgav foreningen for autoriserede revisorer i Storbritannien, the Association of Chartered

Certified Accountants (ACCA), en publikation omkring forventningskløften som omfattede en analyse

baseret på undersøgelser hos både revisorerne og regnskabsbrugerne fra store dele af verdenen. I

rapporten belyser ACCA også en anden del af problematikken omkring forventningskløften, nemlig at

revisionsbranchen ikke har forstået den manglende tillid eller manglede forståelse, der eksisterer blandt

offentligheden.

En del af ACCA’s rapport er baseret på offentlighedens opfattelse af branchen, i den forbindelse havde man

spurgt 1.444 personer rundt omkring i verden om deres holdninger for at få en sammenligning til

revisorernes egne opfattelser. Et af spørgsmålene der blev stillet til både revisorerne og personerne, der

skulle repræsentere offentligheden var omkring, hvor meget tillid offentligheden havde til

22 Porter, Brenda; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”
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revisionsbranchen. Det interessante i den sammenhæng er, at næsten tre fjerdedele af revisorerne mente,

at offentligheden anså dem som pålidelige, men resultatet af undersøgelsen hos offentligheden viste, at

kun 55% af dem havde tillid til branchen.23

En anden konklusion ACCA kunne uddrage af deres rapport var, at hos de adspurgte blandt offentligheden

var der overordnet ikke nogen ændring i deres opfattelse af revisionsbranchen inden for de seneste fem år.

En del af denne forklaring kan dog skyldes, at der blandt respondenterne var personer fra Mellemøsten,

Afrika og Asien, som ikke har været påvirket af finanskrisen. Svarene fra personerne fra disse områder var

gennemsnitligt mere tilbøjelige til at sige, at deres opfattelse var forbedret inden for de seneste fem år, og

deres svar er derfor med at til trække den gennemsnitlige opfattelse i en positiv retning.24 Da revisorerne

blev bedt om at besvare, hvordan de mente, at offentlighedens opfattelse af branchen havde ændret sig

inden for de seneste fem år, mente næsten halvdelen, at offentlighedens opfattelse var blevet forbedret,

og 34% troede på en neutral udvikling. Det kan derfor endnu en gang konkluderes, at revisorerne ikke er

bevidste omkring offentlighedens opfattelse af dem.25

4.3 Delkonklusion

Forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor har eksisteret lige siden revisionspligten blev

indført tilbage i 1900-tallet. Forventningskløften kan tilskrives forskellige forhold, men overvejende skal

man dog finde årsagen til denne i regnskabsbrugernes manglende forståelse for revisors arbejde. Grundet

regnskabsbrugerne manglende kendskab til revisors arbejde har de ofte urimelige og til tider urealistiske

høje forventninger til revisor og hans arbejde. Selv om man i høj grad kan tilskrive regnskabsbrugernes

manglende viden skylden, er revisor dog ikke uden ansvar for forventningskløften. For at komme

problematikken til livs er revisor nødt til at kommunikere klart og tydeligt, hvad hans arbejde består i og på

den måde lade regnskabsbrugerne forstå, hvilke forventninger de kan have til ham. Det kan lyde meget

simpelt, at revisor blot skal forbedre sine kommunikationsevner, så det kan virke underligt, at man ikke for

længst har fundet en løsning herpå. En del af forklaringen herpå kan muligvis skyldes, at revisor ikke har

23 Association of Chartered Certified Accountants; “Closing the value gap: understanding the accountancy profession in the
21st century”, side 12
24 Association of Chartered Certified Accountants; “Closing the value gap: understanding the accountancy profession in the
21st century”, side 6
25 Association of Chartered Certified Accountants; “Closing the value gap: understanding the accountancy profession in the
21st century”, side 12
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forstået omfanget af problematikken, og at branchen har et for positiv syn på offentlighedens opfattelse af

dem og deres arbejde.

5. Den nye standard

5.1 Formålet med ISA 701

Den nye ISA 701, udarbejdet af IAASB, indeholder retningslinjer for revisors brug af kommunikation af Key

Audit Matters i revisionspåtegningen. Den nye standard er udarbejdet med henblik på at forbedre

informationsværdien i revisors påtegning, og for derigennem at sikre mere gennemsigtighed omkring den

revision, der er foretaget af revisor. Formålet med introduktionen af Key Audit Matters er at give

regnskabsbrugeren mere transparens og derved give en bedre forståelse for de forhold, der efter revisors

vurdering, har haft central betydning for revisionen af regnskabet. Formålet er ligeledes i højere grad at

informere regnskabsbruger om de ledelsesmæssige skøn, der indgår i det reviderede regnskab.

5.2 Begrebet Key Audit Matters

Formålet med kommunikationen af Key Audit Matters er som beskrevet at oplyse om de forhold, der i

revisionen krævede betydelig opmærksomhed fra revisors side. Ved at oplyse om disse forhold gør man

ligeledes regnskabsbrugeren opmærksom på, at revisionen er risikobaseret, og at den dermed er designet

til at kontrollere de forhold, som revisor har vurderet er behæftet med størst risiko for fejlinformation.

Forhold, som revisor har identificeret som værende behæftet med betydelig risiko, er ofte komplekse

forhold, hvor revisor anvender sin professionelle vurdering i forbindelse med planlægning og udførelse af

revisionen samt hans efterfølgende konklusion herpå.

Ved revision af forhold, der er behæftet med betydelig risiko, er omfanget af revisors handlinger mere

omfattende, da revisor er nødt til at indhente mere overbevisende revisionsbevis. Et mere overbevisende

revisionsbevis kan indhentes på forskellige måder, ved at indhente en større mængde dokumentation,

indhente mere pålideligt bevis i form af ekstern revisionsbevis eller underbyggende dokumentation fra

uafhængige parter. Disse forhold, der for revisor er udfordrende at indhente tilstrækkelig dokumentation

og overbevisning omkring, kan være specielt relevante, når revisor skal fastlægge hans Key Audit Matters.
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5.3 Fastlæggelse af Key Audit Matters

I revisionsstandarden beskrives Key Audit Matters som – ”Those matters that, in the auditor’s professionel

judgment, were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. Key audit

matters are selected from matters communicated with those charged with governance.”26 Dette betyder

altså, at revisor kun skal oplyse om forhold vedrørende det relevante år og ikke om forhold fra tidligere

perioder, selvom regnskabet indeholder sammenligningstal. Derudover skal der ikke kommunikeres andet

end de forhold, der er kommunikeret til selskabet i forbindelse med revisionen typisk igennem revisors

revisionsprotokol.

Når revisor skal fastlægge, hvilke Key Audit Matters han vil kommunikere i sin påtegning på regnskabet, skal

han overveje følgende:

 Forhold hvor risikoen for fejl er vurderet højere end normal, eller hvor der er identificeret betydelige

risici i henhold til de handlinger, der er beskrevet i ISA 315 (revideret)27

 Væsentlige skøn foretaget af revisor på områder i årsregnskabet, som involverer ledelsesmæssige

skøn behæftet med væsentlig usikkerhed

 Betydelige begivenheder eller transaktioner i perioden, der har spillet en central rolle i udførelsen af

revisionen af regnskabet

Revisor skal, ud fra de forhold, han har identificeret i henhold til ovenstående, bestemme, hvilke forhold,

der har været mest centrale for revisionen af den relevante regnskabsperiode, og som derved er Key Audit

Matters.

5.4 Anvendelse af Key Audit Matters

Kommunikationen af Key Audit Matters i revisionspåtegningen skal ses som en del af revisors afgivelse af

erklæringen på regnskabet som helhed. Kommunikationen af Key Audit Matters er ikke:

26 ISA 701 – Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report, punkt 8
27 ISA 315 – Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its
environment.
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 En erstatning for regnskabsoplysninger, som er krævet oplyst i henhold til den relevante

regnskabsmæssige begrebsramme. Eller oplysninger som på anden måde er nødvendige for at give et

retvisende billede af regnskabet

 En erstatning for en modifikation af revisionspåtegningen i henhold til ISA 705 (revideret)28

 En erstatning for rapportering i henhold til ISA 570 (revideret)29 i forbindelse med væsentlig

usikkerhed omkring begivenheder eller forhold, der giver anledning til betydelig usikkerhed omkring

virksomhedens evne til at fortsætte som en going concern

 En separat erklæring omkring øvrige forhold, så som supplerende oplysninger

Altså må revisor ikke anvende Key Audit Matters afsnittet til informationer, som burde indgå som en del af

regnskabet eller til at kommunikere forhold omkring revisionen, som er krævet oplyst af revisor i

selvstændige afsnit i hans erklæringer på regnskabet.

5.5 Regnskaber omfattet af standarden

Revisionsstandarden er gældende for revisionspåtegninger på regnskaber med et generelt formål for

børsnoterede selskaber og andre situationer, hvor revisor beslutter at kommunikere Key Audit Matters i sin

revisionspåtegning. Kommunikationen af Key Audit Matters er gældende for revisionspåtegninger på

regnskaber med balancedag på eller efter 15. december 2016.

Som det fremgår ovenfor er standarden rettet mod børsnoterede selskaber. EU har dog gennem deres

forordning om revision af virksomheder af offentlig interesse (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 truffet

beslutning om, at lignende oplysningskrav skal gælde for alle virksomheder af offentlig interesse, de

såkaldte PIE-virksomheder. PIE-definitionen omfatter jf. EU’s krav altid følgende grupper af virksomheder:

 Børsnoterede selskaber

 Kreditinstitutter (altså banker og realkreditinstitutter) og forsikringsselskaber ud over dem, der

allerede er omfattet fordi de er børsnoterede

28 ISA 705 – Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report
29 ISA 570 – Going Concern
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I Danmark omfatter ovenstående kategorier til sammen omkring 360 virksomheder. I EU’s forordning kan

man dog vælge at udvide kredsen af PIE-virksomheder til også at omfatte følgende virksomheder:

 Statslige aktieselskaber

 Store virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, som overstiger to af disse tre grænser;

Balancesum og nettoomsætning på 5 mia. kr. Samt antal ansatte 2.500

 Virksomheder, der er underlagt Finanstilsynet ud over kreditinstitutter og forsikringsselskaber, med

udtagelse af visse virksomheder, der kun er under adfærdstilsyn og ikke solvenstilsyn

 Kommuner og regioner

 Kommunale fællesskaber30

Man har i Danmark valgt at anvende den udvidede definition af PIE-virksomheder, hvilket betyder, at

omkring 500 ekstra virksomheder er omfattet af den nuværende PIE-definition.

Da EU’s forordning af 16. april 2014 medførte en række skærpede krav til virksomhederne under PIE-

definitionen, ud over at de skal omfattes af ISA 701, har man fra dansk side lagt op til en ændring af vores

lokale definition af PIE-virksomhederne. Man tiltænker således, at PIE-definitionen fremadrettet kun skal

overholde minimumskravet og ikke den udvidede kreds. Regeringen har fremlagt en lov om ændring af

revisorloven, som skal ændre den danske PIE-definition. Loven skal vedtages og træde i kraft den 17. juni

201631. Dette medfører således, at krav lignende ISA 701 om kommunikation af Key Audit Matters vil være

gældende for omkring 360 danske virksomheder for deres aflæggelse af regnskaber med regnskabsdato

efter 15. december 2016.

5.6 Kommunikation af Key Audit Matters

Revisor skal kommunikere de identificerede Key Audit Matters ved at beskrive de relevante forhold i sin

revisionspåtegning på regnskabet i et separat afsnit. Formålet med at inkludere Key Audit Matter afsnittet

som en del af revisionspåtegningen er, at man på den måde prøver at få regnskabsbruger til at forstå

vigtigheden af informationerne.

30 FSR, “Den danske afgrænsning af PIES bør ændres – generelle betragtninger”, 12. marts 2015
31 Deloitte, “Udkast til ny revisorlov er netop sendt i høring”
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Afsnittet ”Key Audit Matters”, på dansk ”Centrale forhold ved revisionen”, skal indledes med en redegørelse

omkring:

 At Key Audit Matters er de forhold, som efter revisors professionelle vurdering, var af størst betydning

i forbindelse med revisionen af den relevante regnskabsperiode

 At disse forhold var adresseret i forbindelse med revisionen af regnskabet som helhed og i

udformningen af revisors påtegning herpå, og at revisor ikke afgiver en separat erklæring på

forholdene

Hvis regnskabet indeholder sammenligningstal fra tidligere regnskabsperioder, skal der i det indledende

afsnit beskrives, at de omtalte Key Audit Matters kun relaterer sig til revisionen af den indeværende

regnskabsperiode.

Beskrivelsen af de udvalgte forhold, skal klart differentieres indenfor Key Audit Matters afsnittet ved brug

af passende underoverskrifter. Rangeringen af de enkelte forhold inden for afsnittet afgøres af revisor på

baggrund af en professionel vurdering, eller så rangeringen svarer til, hvor forholdene er oplyst i regnskabet.

5.7 Omtale af Key Audit Matters

I sin beskrivelse af de enkelte Key Audit Matters i revisionspåtegningen skal revisor inkludere en reference

til de relevante oplysninger i regnskabet, hvis disse er oplyst. Det vil sige, at revisor skal henvise til relevante

noteoplysninger mv., når disse indeholder informationer om det omtalte forhold. Derudover skal revisor

kommentere, hvorfor forholdet fra hans side er vurderet som værende et Key Audit Matter, og hvordan det

var adresseret i revisionen.

Det er revisors professionelle vurdering, der afgør, hvornår omtalen af et Key Audit Matter er tilstrækkelig.

Formålet med beskrivelsen er at give regnskabsbrugeren en balanceret forklaring om, hvorfor revisor har

vurderet det enkelte forhold som værende et centralt område i revisionen, og hvordan revisor har

adresseret det i sin revision. Ved balanceret skal det forstås, at revisor i sin beskrivelse skal forsøge at

begrænse brugen af revisionstekniske termer i beskrivelsen, så det er forståeligt for lægmænd.

Det er ikke revisors opgave at offentliggøre informationer om virksomheden, som virksomheden ikke

allerede selv har offentliggjort. I situationer hvor det er nødvendigt at inddrage ikke offentliggjorte

informationer, bør revisor motivere virksomheden til at inkludere oplysninger om dette i regnskabet. Ved
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at motivere virksomheden til at beskrive forholdene, kan revisor henvise til omtalen i sin beskrivelse i stedet

for, at han beskriver ikke offentliggjorte informationer i hans omtale af Key Audit Matters. Da revisors

informationer under Key Audit Matters kun relaterer sig til det revisionsmæssige perspektiv, kan ledelsen i

selskabet med fordel vælge at inkludere nye eller forbedrede oplysninger i årsrapporten, når der er tale om

ej offentliggjorte informationer, for at give regnskabsbrugerne en bedre forståelse af forholdet.

Når revisor formulerer sin beskrivelse af Key Audit Matters, kan han overveje at anvende informationer,

som selskabet har beskrevet i de øvrige dele af årsrapporten eller på anden måde offentliggjorte

informationer. Revisor kan ligeledes gøre brug af den revisionsdokumentation han har indsamlet i

forbindelse med revisionen, når han skal formulere sin beskrivelse af forholdene, da disse jo netop er

indsamlet med henblik på at afdække de centrale forhold identificeret under revisionen. Da revisor skal

omtale, hvorfor han har vurderet et forhold som værende et centralt forhold for revisionen, og hvordan det

er adresseret i revisionen, er der ikke blot tale om en gentagelse af informationer fra regnskabet. Det kan

dog give en bedre forståelse for virksomhedens behandling af det relevante forhold, hvis revisor kan lave

en reference til virksomhedens egne beskrivelser af samme forhold et andet sted i regnskabet.

5.7.1 Omtale om hvorfor et forhold har været et Key Audit Matter

Når revisor beskriver, hvorfor han har vurderet et forhold, som værende centralt for revisionen, er det

vigtigt, at beskrivelsen bliver meget virksomhedsspecifik. I nogle tilfælde kan det være, at en hel industri er

ramt af nogle omstændigheder eller nogle regnskabsmæssige kompleksiteter. Det er i disse tilfælde vigtigt

for revisor at fremhæve, hvordan den relevante virksomhed har håndteret forholdene. Man skal altså i

videst mulig omfang undgå, at omtalen af Key Audit Matters bliver standardiserede for virksomheder inden

for samme industri.

5.7.2 Omtale af hvordan Key Audit Matters er adresseret gennem revisionen

Når revisor skal lave sin beskrivelse af, hvordan han har adresseret de relevante Key Audit Matters, skal han

anvende sin professionelle vurdering til at beslutte, hvor detaljeret beskrivelsen skal være. Revisors

beskrivelse af adresseringen kan omfatte følgende punkter eller en kombination heraf:

 Den tilgang som revisor har anvendt for at imødegå forholdet eller den specifikke risiko for væsentlig

fejlinformation via revisionen,

 Et kort opsummering af de handlinger, som revisor har foretaget i revisionen,
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 En indikation på udfaldet af revisors handlinger, eller

 Nøgleobservationer i forhold til det relevante forhold

Revisor skal være påpasselig med sit sprogbrug, når han beskriver sine Key Audit Matters. Dette er vigtigt,

da regnskabsbruger skal være i stand til at forstå sammenhængen mellem Key Audit Matters og revisionen

af regnskabet som helhed. Revisor skal derfor sikre at beskrivelsen:

 Ikke indikerer at det omtalte forhold ikke er passende behandlet af revisor i forbindelse med

udformningen af hans konklusion på regnskabet

 Relaterer forholdet direkte til de specifikke omstændigheder hos virksomheden uden at anvende

generisk eller standardiseret tekst

 Tager hensyn til hvordan det relevante forhold er oplyst i regnskabet, hvis det er oplyst

 Ikke omfatter eller indikerer separate konklusioner på enkelte dele af regnskabet

For at give regnskabsbrugeren en forståelse for hvilken påvirkning et Key Audit Matter har haft på revisors

tilgang til revisionen af forholdet, kan han vælge at beskrive de usædvanlige tilpasninger af revisionen, han

har foretaget for at adressere forholdet. Dette kunne for eksempel være ved at beskrive brugen af

eksperter. Det kan være svært at give en dækkende beskrivelse af revisors handlinger, hvis der for eksempel

er tale om regnskabsmæssige skøn eller andre komplekse. Når revisor beskriver de handlinger, han har

foretaget for at adressere det enkelte forhold, bør det derfor være en mere overordnet beskrivelse af

revisionshandlingerne. Hvis revisor vælger at medtage udfaldet af revisionen af de centrale forhold, skal han

være meget påpasselig med formuleringen, da han skal undgå at konkludere på de enkelte dele af

regnskabet og derved eventuelt sætte spørgsmålstegn ved den konklusion, som han er kommet frem til på

regnskabet som helhed.

5.7.3 Opstilling og indhold af Key Audit Matters afsnit

Nedenfor har vi opstillet den tekst der skal indlede Key Audit Matters afsnittet. Det skal bemærkes, at

teksten er oversat fra IAASB’s ED på engelsk, og den danske erklæring kan derfor have en anden ordlyd, når

den officielle danske påtegning bliver udarbejdet.
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Efter ovenstående tekst listes de relevante forhold, og det beskrives, hvorfor revisor har vurderet forholdet

som værende af betydelig indflydelse på revisionen, og hvordan forholdet er adresseret i revisionen.

5.8 Situationer hvor Key Audit Matters ikke kommunikeres i revisionspåtegningen

Revisor skal ikke kommunikere Key Audit Matters i sin revisionspåtegning, hvis lov eller anden regulering

umuliggør offentliggørelse af oplysninger fra ledelse eller revisor omkring specifikke forhold, som er fastlagt

som værende Key Audit Matters. Det vil dog være meget usædvanligt, at et forhold, der er fastlagt som et

Key Audit Matter ikke skal kommunikeres i revisionspåtegningen. Der kan dog være tilfælde, hvor revisor

kan vurdere, at kommunikationen af forhold kan have konsekvenser for virksomheden eller offentligheden,

der opvejer offentlighedens interesse i kommunikationen af forholdet. Dette kan for eksempel være, hvis

en børsnoteret virksomhed er part i en stor ikke offentliggjort transaktion, som er af så afgørende karakter

for virksomheden, at en sådan nyhed kræver en fondsmeddelelse. I de situationer, hvor revisor beslutter

ikke at kommunikere et Key Audit Matter, er det derfor omstændighederne omkring forholdet, der er

afgørende. Revisor skal i sin kommunikation med selskabets ledelse opnå en forståelse for de konsekvenser,

det ville have for selskabet, hvis det relevante forhold kommunikeres til offentligheden. I situationer, hvor

ledelsen mener, at kommunikationen af et Key Audit Matter bør undlades, kan revisor indhente en skriftlig

redegørelse for ledelsens holdning og argumenter, hvorfor en kommunikation af forholdet ville have

konsekvenser for virksomheden.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores professionelle vurdering var mest

betydelige i vores revision af årsregnskabet. De centrale forhold er udvalgt fra de forhold, som er

kommunikeret til selskabets ledelse, men er ikke ment til at skulle repræsentere alle de

kommunikerede forhold. De revisionshandlinger vi har udført for at imødegå disse forhold, var

designet som en del af vores revision af årsregnskabet som helhed. Vores konklusion på

årsregnskabet er ikke modificeret i relation til nogle af de nedenfor angivne forhold, og vi afgiver

ikke en konklusion på disse separate forhold.
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De problemstillinger som revisor vurderer, når han afgør, hvorvidt et Key Audit Matter skal kommunikeres

eller ej, er meget komplekse og involverer betydelige skøn, hvorfor det kan være relevant at søge juridisk

råd.

Når revisor i forbindelse med sin revision har identificeret forhold, der giver anledning til en modificeret

påtegning på regnskabet, eller at der er væsentlig usikkerhed omkring going concern, så er der naturligvis

tale om forhold, der har været centralt for revisionen. Revisor skal dog ikke omtale dette i sit Key Audit

Matters afsnit, han skal blot henvise til beskrivelsen af forholdene under den modificerede konklusion og

Going Concern afsnittet.

5.8.1 Opstilling og indhold af Key Audit Matters afsnittet når der ikke kommunikeres nogen forhold

I de tilfælde hvor revisor i henhold til ovenstående afsnit vurderer, at de identificerede Key Audit Matters

ikke skal kommunikeres til regnskabsbrugerne, hvor der ikke er identificeret nogen forhold, eller hvor det

kun er going concern, der er identificeret som Key Audit Matters, så skal følgende afsnit indsættes:

Ovenstående afsnit er taget fra FSRs udkast til den danske oversættelse af den engelske standard32, hvorfor

den officielle danske påtegning kan have en anden ordlyd, når den bliver udarbejdet.

5.9 Dokumentationskrav

I henhold til ISA 23033 skal revisor udarbejde revisionsdokumentation, der er tilstrækkelig til, at en erfaren

revisor, som ikke tidligere har haft nogen tilknytning til revisionen, kan forstå betydelige professionelle

vurderinger foretaget af revisor. Da det som tidligere beskrevet er revisors professionelle vurdering, der

anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af Key Audit Matters, skal revisor dokumentere sit valg af

kommunikerede forhold. Der er ikke noget krav til måden det skal dokumenteres på, men det kan gøres ved

32 ISA 701 – Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report, Vejledning A58
33 ISA 230 – Audit Documentation

Centrale forhold ved revisionen

[Bortset fra det forhold, der er beskrevet i ” Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag

for afkræftende konklusion” eller ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift” har vi]/[Vi har]

fastlagt, at der ikke er [andre] centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores erklæring.
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for eksempel at anvende dokumentationen af den kommunikation han har foretaget til virksomhedens

ledelse og topmemoer mv. ISA 701 stiller ikke nogen krav til, at revisor skal dokumentere, hvorfor han har

undladt at beskrive øvrige forhold, der er kommunikeret til virksomhedens ledelse, som et Key Audit Matter.

5.10 Delkonklusion

Den nye revisionsstandard ISA 701 medfører nye rapporteringskrav i den uafhængige revisors påtegning på

regnskaber for børsnoterede selskaber. I Danmark kommer kravet, via vores EU-medlemskab, til at omfatte

regnskaber for PIE-virksomheder og ikke kun børsnoterede selskaber. Dette betyder, at omkring 360 danske

virksomheders regnskaber bliver omfattet af de udvidende oplysninger i revisionspåtegningen, i deres

regnskaber fra og med 15. december 2016 og fremefter. Revisor skal i henhold til ISA 701 medtage et

separat afsnit i sin påtegning, hvor han kommunikerer, hvilke forhold, der har været centrale for revisionens

gennemførelse. Revisor skal på baggrund af sin professionelle dømmekraft vurdere, hvilke forhold han vil

kommunikere til regnskabsbrugerne. Disse forhold skal derefter nævnes under afsnittet Key Audit Matters

i revisionspåtegningen. Her skal revisor separat beskrive, hvorfor de enkelte forhold er vurderet som

værende centrale for revisionen, og revisor skal dernæst beskrive, hvordan forholdene er afdækket via

revisionen.

6. Gennemgang af høringssvar

6.1 Introduktion til analysen

I juli 2013 udsendte IAASB et høringsforslag til ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent

Auditor’s Report, og øvrige revisionsstandarder, der medførte ændringer til revisors påtegning. I forbindelse

med udsendelsen af forslaget opfordrede IAASB respondenter fra hele verden i form af regnskabsaflæggere,

regnskabsbrugere, revisorer, brancheorganisationer mv. til at kommentere på en række spørgsmål omkring

den forslåede ændring til revisionspåtegningen.34 Denne opfordring resulterede i modtagelsen af 139

tilbagemeldinger fra respondenter verden over. Efter gennemgangen af de modtagne svar valgte IAASB,

som de selv beskriver det på deres hjemmeside35, at lave nogle mindre rettelser og præciseringer af

34 http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-
international
35 https://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-auditing-isa-701-new-communicating-key-audit-
matters-i
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indholdet i standarden. I sin helhed ligger den endelige ISA 701, som blev godkendt i januar 2015, dog meget

tæt op af det oprindeligt udsendte Exposure Draft fra 2013.

Vi har i vores søgen på at belyse vores problemstilling valgt at basere en del af vores analyse på de indkomne

høringssvar for at belyse omverdenens modtagelse af de nye krav, som den nye ISA 701 medfører.

6.1.1 Analysens opbygning

Vores analyse tager udgangspunkt i indkomne høringssvar til invitationen til kommentering på Exposure

Draftet (ED) til standarden udsendt i juli 2013. Som kort beskrevet i introduktionen ovenfor udsendte IAASB

i forbindelse med ED’et en række spørgsmål, som de inviterede respondenterne til at besvare. Spørgsmål

nr. 1 retter sig direkte på forslaget omkring indførelsen af Key Audit Matters og vi har derfor valgt at anvende

dette spørgsmål til vores analyse af omverdenens syn på tiltaget. Spørgsmålet lyder som følger:

”Do users of the audited financial statements believe that the introduction of a new section in the auditor’s

report describing the matters the auditor determined to be the most significance in the audit will enhance

the usefulness of the auditor’s report? If not, why?”36

Vi mener, at ovenstående spørgsmål er yderst relevant i forbindelse med besvarelsen af vores

problemformulering og mener derfor, at dette kan danne basis for vores analyse.

6.1.2 Respondenternes opdeling

IAASB udgav ED’et og de dertilhørende spørgsmål på IFAC’s hjemmeside, og det gav derfor alle muligheden

for at komme med et høringssvar. Til vores analyse har vi valgt at opdele respondenterne i nogle segmenter,

som, efter vores vurdering, bedst understøtter den valgte problemstilling i opgaven. Vi har valgt, at

segmenteringen skal følge den gruppe af respondenter, som respondenterne repræsenterer. Følgende

interessentgrupper er anvendt til opdelingen:

 Revisorer

 Regnskabsbrugere

 Regnskabsaflæggere

 Andet

36https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Explanatory%20Memorandum%20Included%20in%20the%20ED.pd
f
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Revisorer

Revisorerne er en vigtig interessentgruppe i denne sammenhæng, da det jo er dem, der i høj grad bliver

berørt af de ændringer, som ISA 701 medfører. I gruppen revisorer har vi valgt at lave en underopdeling på

revisionshuse, nationale revisionsforeninger og internationale revisionsforeninger. Denne opdelingen synes

vi er relevant for analysen, da de efter vores vurdering kan have forskellige bevæggrundlag for deres

besvarelser. Revisionshusene må formodes at have tanke på de praktiske ændringer den nye

revisionsstandard medfører. De nationale revisionsforeninger må forventes at varetage de politiske

interesser for deres medlemmer samt tage højde for eventuelle lokale forhold, der enten lettes eller

vanskeliggøres af de nye informationskrav. De internationale revisionsforeninger varetager derimod en

bredere skares interesser og må derfor formodes i højere grad at have fokus på branchens faglige og

politiske interesser.

Regnskabsbrugere

Gruppen af regnskabsbrugere er den vigtigste gruppe af interessenter for vores analyse, da det i sidste ende

er dem, der skal føle sig bedre informeret af det nye tiltag for at opnå en mindskelse af den nuværende

forventningskløft. Vi har ligeledes inden for gruppen af regnskabsbrugere valgt at lave en underopdeling

mellem privatpersoner, selskaber, nationale og internationale foreninger. Privatpersonernes besvarelser vil

belyse den almene regnskabsbrugers forventning til effekten af tiltaget, altså i høj grad lægmænds holdning.

Undergruppen med selskaber omfatter besvarelser fra selskaber, der i deres forretning gør brug af andre

selskabers årsrapporter, gruppen omfatter investeringsselskaber, banker, kreditvurderingsselskaber og

børser. Denne gruppe forventes at kunne belyse de professionelle regnskabsbrugers holdning. De to

foreningers undergrupperinger forventes at skulle varetage investorernes politiske holdning fra et bredere

perspektiv, og man må forvente, at disse foreninger har et højere fagligt grundlag at basere deres

forventning ud fra. I foreningerne skelnes der mellem nationale og internationale foreninger, hvilket

skyldes, at de nationale foreninger må antages at tage øvrig lokale forhold og regulering med i deres

vurdering.

Regnskabsaflæggere

Gruppen af regnskabsaflæggere vurderes interessant for analysen, da det jo er dem, der bliver eksponeret

som følge af de nye oplysningskrav. På trods af at vores problemstilling i høj grad er rettet mod revisorerne

og regnskabsbrugerne, synes vi, at regnskabsaflæggernes holdning er yderst relevant grundet
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trepartsforholdet mellem interessegrupperne. I denne gruppe indgår besvarelser fra selskaber samt disses

nationale og internationale interesseorganisationer. For de besvarelser, der er modtaget fra banker, har vi

haft fokus på, om deres besvarelse er foretaget ud fra et investeringsperspektiv, eller om det er foretaget

ud fra deres eget perspektiv som regnskabsaflæggende virksomhed. De tilfælde, hvor bankernes besvarelse

er foretaget ud fra deres investeringsperspektiv, har vi klassificeret besvarelsen som en del af

regnskabsbrugernes besvarelser.

Andre

Gruppen andre består af de respondenter, der umiddelbart ikke kunne placeres i nogle af de ovenfor

nævnte grupperinger. Denne gruppe af respondenter omfatter uddannelsesinstitutioner, professorer mv.

6.1.3 Databearbejdningen

De høringssvar som IAASB modtog på deres Exposure Draft er alle offentliggjort på IFAC’s hjemmeside.37 Vi

har gennemlæst de 139 besvarelser, der er offentliggjort på hjemmesiden og har på baggrund af vores

gennemlæsning vurderet, hvorvidt respondenterne svarede positivt eller negativt på spørgsmålet. Nogle af

besvarelserne har ikke taget udgangspunkt i de spørgsmål som IAASB offentliggjorde, men indeholder i

stedet deres overordnede holdning til de ændrede standarder. I de tilfælde hvor spørgsmålet ikke direkte

er besvaret, men respondenten har kommenteret på Key Audit Matter kravet, har vi udledt

respondenternes holdning. De tilfælde hvor der ikke tydligt var kommenteret på Key Audit Matters, har vi

kategoriseret svaret som ”ikke besvaret”.

I sondringen mellem om et svar var enten ”positiv” eller ”negativ” har vi foretaget i forbindelse med

gennemlæsningen af høringssvarene, hvor indikationer på positive eller negative holdninger til tiltaget har

dannet udgangspunkt i kategoriseringen af svaret. De svar, der ikke har givet nogen klar tilkendegivelse

omkring respondentens holdning, har vi på baggrund af vores subjektive analyse af de øvrige elementer i

besvarelsen vurderet, hvilken kategori svaret læner sig mest op af.

37 https://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-
international
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Segmenternes repræsentativitet

Som tidligere beskrevet har IFAC på deres hjemmeside offentliggjort 139 besvarelser på deres invitation til

høringssvar. Ud af de 139 besvarelser er der en respondent, der har indsendt besvarelse to gange.38 Ingen

af de to besvarelser berører respondentens holdning til Key Audit Matters kravet og er dermed kategoriseret

som ”ikke besvaret”. Vi har dog valgt at forkaste den ene af respondentens besvarelser, således at

respondenten ikke er repræsenteret dobbelt i populationen, som herefter udgør 138 besvarelser. De 138

besvarelser er fordelt således:

Figur 8 Oversigt over segmentfordeling af høringssvar – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

Af ovenstående figur fremgår fordelingen af respondenter i de førnævnte grupper. Ud fra figuren ses det,

at størstedelen af respondenterne repræsenterer revisionsbranchen, hvoraf 25 af besvarelserne stammer

fra revisionshuse, hvilket svarer til en andel på 18% ud af det samlede antal høringssvar. I de 23 besvarelser

indgår respondenter som Deloitte, KPMG, EY, PwC, BDO og Grant Thornton, som er de seks største

revisionshuse på verdensplan, og som tilsammen står for revision af tæt på alle børsnoterede virksomheder.

I kraft af deres tilstedeværelse blandt respondenterne i revisorkategorien vurderes størstedelen af

revisionsbranchen repræsenteret. Hos gruppen af nationale revisionsforeninger ses prominente lande som

USA, UK, Kina, Tyskland, Frankrig med flere repræsenteret, og man kan derfor konstatere, at besvarelserne

inden for denne gruppe også vurderes at være repræsentative. De internationale revisionsforeninger

omfatter 11 besvarelser, hvoraf nogle af de største internationale revisionsforeninger i verden indgår som

respondenter, hvilket er revisionsforeningerne ACCA39, FEE40 og AIA41. På baggrund heraf anses de

38 J. Robert Gibson (City University of Hong Kong): høringssvar nr. 83 og 84.
39 Association of Chartered Certified Accountants
40 Federation of European Accountants
41 Association of International Accountants
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internationale revisionsforeningers besvarelser også for at være repræsentativ for deres segments

interesser.

I gruppen regnskabsbrugere er der i alt modtaget 17 høringssvar, hvilket udgør 12% af de samlede

besvarelser. Ideelt ville det have været at foretrække, at antallet af regnskabsbrugere stod for en større

andel af de samlede besvarelser. Respondenterne i gruppen af regnskabsbrugere er nærmest ligeligt fordelt

mellem de fire undergrupperingerne.

Geografisk fordeler besvarelserne sig således:

Figur 9 Geografisk opdeling af høringssvar – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

Som det ses af figuren ovenfor, så er en stor del af respondenterne hjemmehørende i Europa og

Nordamerika, som tilsammen udgør 62% af besvarelserne. Derudover er 6% af international karakter,

hvorfor man kan sige, at 68% af besvarelserne kommer fra nogle lande, der ligger tæt op af Danmark.

6.2 Analyse af høringssvarene

Vi vil i denne del af opgaven foretage en analyse af de indkomne høringssvar for at belyse de forskellige

grupper af interessenters holdning til ISA 701’s skærpede oplysningskrav. Som tidligere beskrevet vil

analysen tage udgangspunkt i respondenternes besvarelse af spørgsmål 1 i det udsendte spørgeskema. Vi

har i analysen valgt at se bort fra segmentet ”andre”, da vi ikke vurderer denne gruppe af respondenter er
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interessant for vores problemstilling. Fordelingen af de 126 resterende respondenters besvarelse er

illustreret i figur 10.

Figur 10 Fordeling af besvarelser på spørgsmål 1 i høringssvar – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

Som det fremgår af ovenstående, er der overvejende en positiv holdning omkring indførelsen af Key Audit

Matters, hvor hele 60% af respondenterne i deres høringssvar har ytret sig positivt omkring det nye krav.

Kun 20% af den samlede population er direkte negativt stemt over for de nye oplysningskrav. Hvis vi prøver

at dykke længere ned i, hvilket segment, der er henholdsvis mest skeptiske eller positive, kan vi af

nedenstående figur 11 konstatere, at regnskabsaflæggerne er klart mere skeptiske end de øvrige

interessentgrupper.

Figur 11 Segmentopdelt fordeling af besvarelse på spørgsmål 1 i høringssvar – kilde: egen tilvirkning på baggrund af

bilag 2
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Af figur 11 fremgår det, at revisorerne er den gruppe af interessenter, der er mest positive over for det nye

oplysningskrav, hvor hele 66% af respondenterne i dette segment er positiv stemt. Det er her også meget

tydeligt, at den positivitet, der ses for den samlede populations holdning i figur 10, tydeligt skyldes

revisorernes positive holdning. I og med at revisorerne står for knap 74% af den samlede population,

forvansker deres positive holdning illustrationen i figur 10. For at eliminere denne forvanskning, der opstår

på baggrund af revisorens overrepræsentation, og lader vi hvert segment have samme vægtning, så skal

fordelingen af besvarelserne på spørgsmål 1 illustreres således:

Figur 12 Vægtet fordeling af besvarelser på spørgsmål 1 i høringssvar – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

Den vægtede fordeling af besvarelsernes illustreret i figur 12 viser fortsat en overvejende positiv holdning

omkring indførelsen af Key Audit Matters, og vi kan nu udelukke, at revisorernes overrepræsentation hos

besvarelserne er årsagen til denne positivitet. Vil vi nu prøve at analysere de enkelte segmentgruppers

besvarelser lidt mere i dybden og på den måde belyse, hvilke argumenter, der ligger bag holdningerne i

besvarelserne.

6.2.1 Revisionsbranchens holdning

Revisorsegmentet tæller i alt 93 besvarelser og er klart den største interessentgruppe. Vi har ovenfor

fastslået, at dette segment er meget positivt stemt over for de oplysningskrav, som ISA 701 medfører. For

at forstå segmentets holdning har vi valgt at foretage vores analyse på de førnævnte undergrupper vi har

opdelt segmentet i. Undergruppernes besvarelser ses illustreret nedenfor.
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Figur 13 Underopdeling af revisor segmentets besvarelser – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

Figur 13 viser endnu en gang, at branchen er meget positiv over for introduktionen af Key Audit Matters.

Det fremgår ligeledes, at alle undergrupperne er meget positivt stemte og meget ens i deres holdninger. De

positive holdninger begrundes hovedsagligt med en forventning om, at den nye revisionspåtegning vil

efterkomme den information, som regnskabsbrugerne har efterspurgt i deres søgen på mere transparens

og en bedre forståelse af revisors arbejde. Flere af respondenterne i segmentet skriver, at de mener, at ISA

701 vil mindske den nuværende forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger. Blandt dem der

kommenterer direkte på forventningskløften er store spillere i branchen som Deloitte og KPMG.

Sidstnævnte skriver følgende:

”We believe such additional assurance would contribute to narrowing of the significant expectation gap that

exists today between what the audit is and what many in the market place believe or would like the audit to

include”.42

42 KPMG IFRG Limited, besvarelse nr. 86 til IAASB’s Exposure Draft, side 2 linje 6
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Blandt tilhængerne er også de franske foreninger Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes og

the Conseil Superieur de I’Ordre des Experts-Comptables, som beretter, at man i Frankrig har haft succes

med at indføre et lignende oplysningskrav, som man har anvendt siden 200343.

Vi har nedenfor valgt at fremhæve nogle af de bekymringer, som er medtaget i segmentets respondenters

besvarelser. De fremhævede kommentarer er dem, der, efter vores vurdering, er af størst relevans i forhold

til analysen.

Uigennemsigtighed grundet forskellige referencerammer

Hvis man kigger nærmere på de negative besvarelser IAASB har modtaget i denne undergruppe, er den mest

opsigtvækkende besvarelse modtaget fra revisionshuset Baker Tilly, som er en af de større revisionshuse på

verdensplan. Baker Tilly ytrer i deres høringssvar stor skuffelse omkring, at IAASB i deres udarbejdelse af ISA

701 ikke i højere grad har forsøgt at ensrette standarden med de lignende krav som USA’s PCAOB44 og UK’s

FRC har indført. De påpeger, at de forskellige standarder gør det besværligt at opretholde en international

transparens for regnskabsbrugere, når oplysningerne i revisionspåtegningen ikke er udarbejdet efter

samme referenceramme.45 Denne bekymring synes ikke at være blevet mindre relevant nu, hvor EU fra

centralt hold også har vedtaget et lignende krav for revisionerne af PIE-virksomhederne i EU via deres

forordning af 16. april 2014. Det virker en smule omsonst, at man fra de forskellige organer ikke har forsøgt

at udarbejde en standard, som alle kan stå inde for, således at revisionspåtegningerne kan sammenlignes

på tværs af landegrænser. Hvis man prøver at overføre dette til forventningskløften, så kunne man frygte

at anvendelsen af de forskellige referencerammer kunne forværre den nuværende forståelseskløft hos

regnskabsbrugerne, da man ikke kan forvente, at de kan skelne mellem de forskellige informationskrav.

Risikoen for ”Boilerplate”

I deres indsendte høringssvar skriver Baker Tilly ligeledes, at indførelsen af Key Audit Matters i

revisionspåtegningen har potentialet til at forbedre anvendelsen af revisors erklæring, men at dette i høj

grad afhænger af, hvordan revisorerne formår at implementere det. De ytre især bekymring omkring

risikoen for ”boilerplate”, altså brugen af standardtekster, som mindsker oplysningsniveauet for

43 Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes og the Conseil Superieur de I’Ordre des Experts-Comptables,
besvarelse nr. 66 til IAASB’s Exposure Draft
44 Public Company Accounting Oversight Board
45 Baker Tilly, besvarelse nr. 35 til IAASB’s Exposure Draft
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regnskabsbrugeren for det specifikke regnskab. Denne bekymring bakkes ligeledes op af flere af de store

revisionshuse som Deloitte, BDO, PwC og Grant Thornton.

Deloitte skriver i deres høringssvar følgende omkring risikoen for ”boilerplate”:

”Additional implementation challenges that can be anticipated related to requirements to communicate

KAMs may include:

 The possibility that the KAM reporting requirements will likely be inconsistently applied in the early

years as auditors gain experience, but also that they likely become “boilerplate” over time….”46.

Øget revisionshonorar

En af de øvrige bemærkninger fra revisorerne er, at der hos revisionshusene forventes en stigning i

revisionshonorarerne. Blandt respondenterne med denne holdning er Deloitte og Grant Thornton.

Sidstnævnte skriver følgende i deres høringssvar:

”.. we believe that the increase in cost will due to considerations surrounding the sensitivity and maintaining

the confidentiality of entity information, and the additional discussions that will need to take place with

management, those charged with governance and possibly the entity’s and auditor’s legal counsel”47.

Selvom det af ISA 701 fremgår, at der ikke skal udføres særskilte revisionshandlinger som en del af processen

omkring Key Audit Matters, og at informationen, der skal oplyses allerede er tilgængelig for revisor qua det

arbejde han allerede har udført, så er det i praksis utopi at tro, at revisor ikke skal bruge ekstra tid på

revisionen efter indførelsen af ISA 701.

Key Audit Matters som et konkurrenceparameter

Revisionshuset Pitcher Partners, der har kontorer i alle de større byer i Australien, og som er en del af Baker

Tilly samarbejdet, har i deres høringssvar beskrevet deres bekymring omkring, at Key Audit Matters afsnittet

kan blive et konkurrenceparameter, som kan få betydning i forbindelse med selskabernes valg af revisor.

46 Deloitte, besvarelse nr. 38 til IAASB’s Exposure Draft, side 4, linje 40
47 Grant Thornton, besvarelse nr. 43 til IAASB’s Exposure Draft, side 2, linje 1
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”.. we can envisage the situation where reporting of KAMs becomes a key consideration in audit tenders and

replacement of auditors. We are concerned that such pressure will not promote audit quality or better

information in the auditor’s report”48.

Ovenstående synes ikke at være helt utænkelig, da man må antage, at regnskabsaflæggerne er meget

interesseret i, hvad revisor kommunikerer i revisionspåtegningen i årsrapporten. I de situationer hvor den

regnskabsaflæggende virksomhed ønsker at være ”best in class” og give regnskabsbrugeren så

informationsrig en revisionspåtegning som overhovedet muligt, vil dette parameter være en positiv faktor.

Man kan dog også forstille sig, at nogle virksomheder ikke er specielt positive over for, at revisor

kommunikerer særligt meget i revisionspåtegningen, og at de bevidst går efter en revisor, der er villig til at

efterkomme deres interesser. I disse tilfælde må man give Pitcher Partners medhold i deres bekymring, da

et sådant konkurrenceparameter kan medvirke til, at revisor er villig til at operere tæt på grænsen af, hvad

der er krævet af hans arbejde. Man kan derfor frygte, at nogle ville befinde sig på den forkerte side af

grænsen for mangelfuldt arbejde, hvilket kan forværre den nuværende forventningskløft.

6.2.2 Regnskabsbrugernes holdning

Gruppen af regnskabsbrugere tæller i alt 17 respondenter, og besvarelserne i segmentets undergrupper

fordeler sig således:

Figur 14 Underopdeling af regnskabsbruger segmentets besvarelser – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

48 Pitcher Partners, besvarelse nr. 115 til IAASB’s Exposure Draft, side 2, linje 23
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Hvad der er meget bemærkelsesværdigt i ovenstående figur er, at en meget stor procent af respondenterne

ikke har besvaret spørgsmålet, overordnet for segmentet har over 35% af respondenterne ikke besvaret

spørgsmålet. I undergrupperne internationale foreninger og privatpersoner har halvdelen af

respondenterne ikke besvaret spørgsmålet. For gruppen af privatpersoner kan man frygte, at deres

manglende respons på spørgsmålet er et udtryk for, at de ikke har forstået meningen med Key Audit

Matters.

Hvis man ser bort fra de besvarelser, der ikke har taget stilling til spørgsmålet omkring Key Audit Matters,

så er tilbagemeldingerne meget positive. Vi har nedenfor listet nogle af de kritikpunkter, som er blevet

fremhævet af respondenterne inden for regnskabsbrugersegmentet.

Uklarhed omkring formålet med revisionspåtegningen

Der er faktisk kun en enkelt negativ besvarelse. Denne negative besvarelse er indsendt af Dansk

Aktionærforening, som blandt andet fremhæver, at revisionspåtegningen ikke bør fungere som

undervisningsmateriale for lægmænd. De skriver følgende herom:

”The major and very important task, to teach users of financial statements and auditor’s reports what an

auditor is doing normally and what the value is of the work and the reporting, should not be part of the

reporting in the audited financial statements. It is a major task and should be carried out via other channels,

more like magazines and homepages for investors and other users of financial statements.”49

Dansk Aktionærforening beskriver derudover deres bekymring omkring, at revisionspåtegningens

hovedformål, som jo er at lade regnskabsbrugeren vide, om regnskabet er retvisende i forholdet til

selskabets finansielle stilling, bliver mere utydeligt, jo mere information man forsøger at inkludere. Dansk

Aktionærforening fremhæver, at revisionspåtegningen bør være kort, og at de mener, at en mere detaljeret

beskrivelse af revisionen bør oplyses i et særskilt dokument, som for eksempel kunne offentliggøres på det

regnskabsaflæggendes selskabs hjemmeside.50

49 Dansk Aktionærforening, besvarelse nr. 69 til IAASB’s Exposure draft, side 1, linje 15
50 Dansk Aktionærforening, besvarelse nr. 69 til IAASB’s Exposure draft
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Risiko for at Key Audit Matters mistolkes af regnskabsbrugeren

På trods af en positiv tilbagemelding på spørgsmål 1 i deres høringssvar har det amerikanske

investeringsselskab BlackRock fremhævet nogle udfordringer i deres besvarelse, som de forudser kan opstå.

Blandt disse udfordringer har de fremhævet risikoen for, at regnskabsbruger misforstår formålet med

kommunikationen af Key Audit Matters.

”We are concerned that some investors may misinterpret the communication of key audit matters as

indicative of an issue with respect to the quality of the financial statements or as a qualification in the

auditor’s report (even though the proposed auditor’s report would state that the opinion on the financial

statements is not modified with respect to any of the key audit matters described). We suggest that

additional language be added to the key audit matters section of the auditor’s report to explain that key

audit matters are not necessarily indicative of a financial statement deficiency.”51

Som det fremgår af ovenstående citat, så forudser BlackRock, at nogle regnskabsbrugere ikke er i stand til

at tolke betydningen af de kommunikerede Key Audit Matters, og at de fejlagtigt tror, at de oplyste forhold

er en form for forbehold, på trods af at påtegningen er afgivet uden forbehold. Det er en meget valid pointe,

da revisionspåtegningen tidligere har været meget sort/hvid, hvor den via ISA 701 vil blive mere nuanceret,

hvilket alle regnskabsbrugere måske ikke er forberedt på til at fortolke korrekt. For derfor at forberede

regnskabsbrugeren på til at tolke de kommunikerede Key Audit Matters er man nødt til at undervise dem i

betydningen. Hvis denne undervisning ikke bliver foretaget, kan vi meget hurtigt udvide den nuværende

forståelseskløft og forværre forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger.

6.2.3 Regnskabsaflæggers holdning

Det næste segment vi skal kigge på er regnskabsaflæggerne, som udgør den sidste part i det eksisterende

trepartsforhold. Antallet af respondenter i regnskabsaflæggersegmentet er i alt 16. Undergruppernes

holdning inden for dette segment er illustreret nedenfor.

51 BlackRock, besvarelse nr. 2 til IAASB’s Exposure Draft, side 1, linje 32
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Figur 15 Underopdeling af regnskabsaflægger segmentets besvarelser – kilde: egen tilvirkning på baggrund af bilag 2

Ser vi tilbage på figur 11, så ses det tydeligt, at regnskabsaflæggerne er det segment, der har størst modvilje

omkring indførelsen af Key Audit Matters. Hele 56% af respondenterne i dette segmentet har indsendt en

negativ besvarelse. I figur 15 synliggøres det, at selskaberne er den undergruppe, der i segmentet er mest

negativt stemt. Faktisk har alle de responderende selskaber besvaret høringsspørgsmålet negativt. Vi synes,

at dette er meget bemærkelsesværdigt, og vi vil nedenfor fremhæve nogle af de synspunkter, som

fremhæves i regnskabsaflæggernes besvarelser.

Øget revisionshonorar og tidsforbrug

Som vi så hos revisorerne, er der også bekymringer fra regnskabsaflæggernes side omkring den

meromkostning, som ISA 701 vil have på revisionerne. På trods af at BlackRock i denne analyse er

kategoriseret som regnskabsbruger, så har de i deres besvarelse også medtaget en kommentar fra deres

perspektiv som regnskabsaflægger.

”From a preparer’s perspective, we believe there will be additional time and expenses associated with

interacting with and providing information to the auditors in connection with their required assessment and

reporting of key audit matters”.52

52 BlackRock, besvarelse nr. 2 til IAASB’s Exposure Draft, side 2, linje 3
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En af de respondenter inden for regnskabsaflæggersegmentet, der deler dette synspunkt, er Johannesburg

Stock Exchange, der har inkluderet følgende kommentar fra en af de børsnoterede selskabers

økonomidirektører:

”We have been involved in pilot testing and estimate that our audit fee will increase by 2%-5% as a result of

this new process”.53

Selv hos respondenter, der generelt er positivt stemt for forslaget, synes der at være en bekymring for, at

det ekstra arbejde, som den nye revisionsstandard medfører, vil blive en bekostelig affære for de selskaber,

der bliver ramt af de nye krav. Dette fremgår blandt andet af Australian Institute of Company Directors’

besvarelse.

Som udgangspunkt er det ikke kritisk, at man indfører krav, der øger revisors arbejdsmængde og dermed

omkostningerne forbundet med revisionen. Det begynder dog at blive kritisk, hvis den meromkostning det

medfører ikke modsvares af en tilsvarende nytteværdi hos regnskabsbrugeren. En af de respondenter, der

ikke mener, at indførelsen af Key Audit Matters vil medføre en merværdi for regnskabsbrugerne er CFO

Forum of South Africa, som repræsenterer økonomidirektørerne i de største sydafrikanske børsnoterede og

statsejede virksomheder. CFO Forum of South Africa skriver i deres høringssvar:

”The inclusion of KAM would result in an increase in the audit fee for the company concerned and, given the

CFO Forum’s concerns noted herein, the CFO Forum considers that the cost to provide such disclosures would

outweigh the perceived benefits”.54

Risiko for at regnskabsbrugeren misforstår Key Audit Matters

Som det også blev fremhævet hos regnskabsbrugerne, så frygter regnskabsaflæggerne ligeledes, at

regnskabsbrugerne misforstår kommunikationen af Key Audit Matters, og at det kan skabe ubegrundet

finansiel mistillid. Dette synspunkt deles blandt andre af CFO Forum of South Africa, som skriver:

”The inclusion of the KAM in the audit report may well be misunderstood or misinterpreted by users, in

particular those that are less sophisticated. Such users could misconstrue such disclosures as being adverse

audit findings which is not the case and could create uncertainty in financial markets where there is none.

53 Johannesburg Stock Exchange, besvarelse nr. 48 til IAASB’s Exposure Draft, side 2, linje 11
54 CFO Forum of South Africa, besvarelse nr. 62 til IAASB’s Exposure draft, side 4, linje 24
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The CFO Forum considered that the KAM could be further misinterpreted by users as follows:

 The KAM could degenerate in time into emphasis of matter items which could ultimately undermine

the auditor’s opinion;

 Users could equally believe that the audit opinion excludes the KAM since the example in the

exposure draft that states that ‘… we do not express an opinion on these individual items.’; and

 Users could be misled into assuming that additional assurance has been provided on the KAM which

is not the case.”55

Novo Nordisk deler denne holdning og har medtaget følgende bemærkning i deres høringssvar:

”..we believe that the focus on specific elements of the audit challenges the overall purpose of an audit to

express an opinion about ’a true and fair view’ of the financial statements of the entity as a whole.”56

Man forstår godt at netop denne bekymring opstår hos regnskabsaflæggerne, da det jo i høj grad er dem

der vil betale prisen, hvis regnskabsbruger ikke formår at udlede de tiltænkte budskaber og ikke forstår, at

et Key Audit Matter ikke er udtryk for, at der er noget galt med regnskabet. I de tilfælde hvor

regnskabsbruger sår en ubegrundet mistillid til regnskabet, kan det for de børsnoterede selskaber og deres

investorer i værste fald betyde et ubegrundet dyk i kursen på deres aktier.

Uklarhed omkring ansvarsfordelingen

En af de bekymringer, som regnskabsaflæggerne også fremhæver, er at de virksomhedsspecifikke

informationer i revisionspåtegningen kan skabe uklarhed omkring, hvem der har ansvaret for regnskabet.

Blandt respondenterne af denne holdning findes Center for Capital Markets Competitiveness (CCMC), som

repræsenterer mere end tre millioner amerikanske virksomheder. CCMC skriver i deres høringssvar:

”A fundamental precept of financial reporting is that the preparation of financial reports and disclosure of

decision useful information for investors fall within the area of responsibility of management and

directors...This requirement (ISA 701) morphs an auditor into an analyst, undermining the integrity of both

the financial reporting process and audit function. Management and directors provide the information,

auditors provide assurance that the information is reliable and analysts provide interpretation of that

55 CFO Forum of South Africa, besvarelse nr. 62 til IAASB’s Exposure Draft, side 4, linje 1
56 Novo Nordisk, besvarelse nr. 92 til IAASB’s Exposure Draft, side 2, linje 13
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information which investors can choose to accept or not. This is analogous to a person being the judge in a

legal case and a reporter at the same time.”57

Som sagt er der en stor gruppe af respondenterne inden for segmentet, der mener, at ovenstående er

problematisk blandt andre Novo Nordisk, Swire Pacific, CFO Forum of South Africa samt Group of 100. Af

deres høringssvar fremgår det ligeledes, at de mener, at de oplysninger som revisor skal inkludere i sin

beskrivelse af Key Audit Matters allerede indgår i årsrapporterne under selskabets egen beskrivelse af

regnskabsmæssige skøn under anvendt regnskabspraksis ”Critical accounting estimates and judgements”,

hvorfor de ikke ser nogen grund til, at disse oplysninger skal gengives i revisionspåtegningen.

6.2.4 Diskussion

På trods af at den overordnede holdning til indførelsen af den nye revisionsstandard er overvejende positiv,

er der på tværs af alle segmenter i vores analyse blevet ytret bekymringer omkring forskellige forhold. De

forhold der går igen i mange af respondenternes høringssvar er risikoen for ”boilerplate”, bekymringen

omkring forhøjede revisionsomkostninger uden modsvarende værdi for regnskabsbrugeren, og risiko for at

regnskabsbruger mistolker revisionspåtegningen.

Risikoen for ”boilerplate” er en meget relevant bekymring, da revisors kommunikation på nuværende

tidspunkt er præget af en høj grad af standardtekst. ”Boilerplate” ville betyde at oplysningerne i

revisionspåtegningen omkring Key Audit Matters bliver mere eller mindre standardiserede og ikke giver

regnskabsbruger den tiltænkte merværdi. Der er i ISA 701 en direkte henvisning til at revisor skal gøre de

kommunikerede forhold virksomhedsspecifikke, og at han i videst mulig omfang skal undgå standardtekst.

Hvis teksterne i Key Audit Matters afsnittet bliver standardiserede tekster, lever revisorerne derfor ikke op

til standarden, og det ville i givet fald kunne tolkes som mangelfuldt arbejde.

De forhøjede revisionsomkostninger er som tidligere beskrevet ikke i sig selv en negativ ting. Det er i sidste

ende aktionærerne, der betaler prisen for højere revisionsomkostninger, da det jo er dem, der ejer

selskabet. Hvis aktionærerne derfor føler, at de modtager en merværdi, der som minimum svarer til den

meromkostning, som de betaler, så er der intet galt i det. Problematikken bliver derfor først relevant i de

tilfælde, hvor omkostningen ikke svarer til den værdi Key Audit Matters oplysningerne giver. En af de

57 Center for Capital Markets Competitiveness, besvarelse nr. 32 til IAASB’s Exposure Draft, side 3, linje 17
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citerede høringssvar ovenfor beretter, at man i pilotprojekter har oplevet, at dette medførte en

meromkostning på 2-5%. 2-5% af et revisionshonorar på børsnoterede selskaber kan meget hurtigt blive et

betydeligt beløb, hvorfor værdien af revisionspåtegningen skal forbedres betydeligt for at modsvare denne

ekstrabetaling.

Det tredje forhold der går igen i mange af respondenternes høringssvar er risikoen for, at

regnskabsbrugeren misforstår revisionspåtegningen. Revisionspåtegningen har tidligere været meget

sort/hvid og mange af respondenterne er i tvivl om, om regnskabsbrugerne formår at tolke de nuancer, der

nu bliver indført. Den største bekymring handler om, at regnskabsbrugerne kan få en mistillid til de

regnskaber de læser, som de ikke ville have fået, hvis revisionspåtegningen forblev som den er nu. Man kan

sige, at det jo i det store hele er formålet med indførelsen af Key Audit Matters at lade regnskabsbrugeren

få et større indblik i, hvor risiciene i regnskaberne befinder sig, og hvordan revisor har forholdt sig til disse.

Modsat kan man også godt forstå den bekymring, der bliver fremhævet, fordi nogle regnskabsbrugere

måske ikke besidder de egenskaber, der skal til, for at kunne tolke afsnittet som en oplysning og ikke et

forbehold. Succeskriteriet hviler derfor i den grad på, hvor gode revisorerne er til at kommunikere netop

dette budskab til regnskabsbrugerne. Hvis dette ikke lykkes, kan den reduktion af forventningskløften man

har opnået med den skærpede regulering derfor nemt omsættes til en forværring af forståelseskløften hos

regnskabsbrugeren.

6.3 Delkonklusion

Vi kan på baggrund af vores gennemgang af høringssvarene til IAASB’s Exposure Draft udsendt i juli 2013,

konstatere, at der overordnet set blandt respondenterne er en positiv holdning til indførelsen af ISA 701.

Via vores segmentopdeling af de modtagne høringssvar kunne vi konstatere, at det segment, der var mest

positivt stemt over for de nye oplysningskrav er revisorerne. Det mindst begejstrede segment hos

respondenter er regnskabsaflæggerne, i undergrupperingen med selskaber var holdningen blandt samtlige

respondenter negativt præget.

Vi kan på baggrund af vores analyse konstatere, at der som sagt er overvejende opbakning til de nye

informationskrav, men at der også er en del bekymringer hos de forskellige grupper af respondenter. De

bekymringer, der mest præger de indsendte høringssvar er nervøsiteten for, at Key Audit Matters vil udvikle

sig til at være ”boilerplate” beskrivelser, at revisorernes honorar ryger i vejret som følge af øget tidsforbrug
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på revisionerne, samt at regnskabsbrugerne ikke forstår formålet med de oplysninger, der kommunikeres,

og at de tillægger det en værdi, som de ikke bør tillægges.

Kobles ovenstående til forventningskløften er der potentiale til, at den nye revisionsstandards

oplysningskrav kan formindske den nuværende forventningskløft. Dette potentiale skal dog i høj grad løftes

af revisorerne, og det altafgørende i denne sammenhæng bliver, om revisorerne formår at kommunikere

tydeligt til regnskabsbrugerne. Hvis revisor ikke formår at løfte denne del, så risikerer man, at

forventningskløften opretholdes eller måske endda bliver større. Hvis kommunikationen mislykkes, vil det

også betyde, at selskaberne bliver økonomisk belastet af højere revisionshonorar som ikke har en

tilsvarende værdi for brugeren.

7. Erfaringer fra lignende tiltag

For at analysere os frem til, hvilken påvirkning vi forventer ISA 701’s indførelse vil have på

regnskabsbrugernes forståelse for revisors arbejde, har vi valgt at undersøge, hvilken effekt lignende tiltag

på området har haft.

Vi har konstateret, at både Storbritannien og Frankrig har forsøgt at indføre lokale krav til revisors

påtegning, der minder om de krav, som indføres i den nye ISA 701 om større information omkring revisors

udførte arbejde i revisionsprocessen. For at analysere på effekten af de to landes tiltag har vi indhentet

rapporter fra undersøgelser fra de respektive lande, som belyser regnskabsbrugernes modtagelse af tiltaget.

7.1 Erfaringer fra lignende tiltag i Frankrig

I 2003 indført man i Frankrig et krav om ”justification of assessments”, som revisor skulle medtage som en

del af hans rapportering i årsrapporten. I januar 2011 bad den franske forening for revisorer; Compagnie

Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et konsulenthus om at udarbejde en uafhængig analyse

af tiltagets effekt. Vi vil i dette afsnit analysere disse erfaringer med henblik på at forsøge at forudsige

effekten af ISA 701’s modtagelse blandt regnskabsbrugerne.

7.1.1 Introduktion til de franske krav til ”justification of assessments”

Som kort berørt ovenfor er oplysning af forhold af væsentlig betydning for revisionen ikke helt nyt. Man har

i Frankrig opereret med et lignende krav om kommentarer om ”justification of assessments” igennem en

længere årrække. ”Justification of assessments” er meget lig Key Audit Matters, og de er indført for at gøre
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det muligt for brugere af påtegningen at opnå en bedre forståelse for revisors begrundelse bag hans

erklæring på årsregnskabet. I lighed med Key Audit Matters kommunikeres ”justification of assessments”

også som et selvstændigt afsnit i revisionspåtegningen, hvor der henvises til relevante oplysninger i

regnskabet omkring det omtalte forhold.

Kravet om revisors oplysning af ”justification of assessments” indgår i den franske lov om finansiel

sikkerhed; Loi de sécurité financiere. Kravet blev introduceret i 2004 i forbindelse med revisionen af de

franske 2003 regnskaber og er blevet fortolket i den franske commercial code; Code de commerce article

L.823-9.

Oplysningskravet blev oprindeligt introduceret for at gøre op med de strenge krav, der var til revisors

rapportering i årsrapporterne, hvilket gjorde det svært, hvis ikke umuligt for revisor at udtrykke sig omkring

hans revision. I 2006 blev der udgivet en standard58, som havde til hensigt at sikre sig, at revisor i sin

kommunikation af forholdene ikke gik ud over sin revisorrolle og kommunikerede forhold, der ikke allerede

var kendt af offentligheden.

7.1.2 CNCC’s undersøgelse af tiltagets effekt

CNCC udgav i februar 2011 en rapport omkring effekten af indførelsen af oplysningskravet omkring

”justification of assessments”, en rapport der var udarbejdet af konsulenthuset Footprint > consultants med

henblik på at opnå et uafhængigt resultat.

Footprints rapport er baseret på interviews med 34 forskellige personer, som alle via deres professionelle

beskæftigelse fungerer som interessenter til årsrapporter. De interviewede omfatter personer, der er

interessenter fra lovgivers side, virksomhedernes side samt regnskabsbrugers side og rammer derfor alle

interessentgrupperne for årsrapporterne. Formålet med interviewet af de forskellige interessenter var at

undersøge, hvorvidt de mente, at indførelsen af det franske krav omkring ”justification of assessments”

havde højnet værdien af revisionspåtegningen. Da oplysningskravet havde været gældende i syv år på

tidspunktet for undersøgelsen, må man sige, at undersøgelsen har en rimelig empirisk base at bygge på.

58 NEP 705 (87), ”Justification of assessments”
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Undersøgelsen fremhæver en række forskellige holdninger til oplysningskravet i de franske

revisionspåtegninger. Vi har valgt at fokusere på de holdninger, som vi har vurderet værende af mest

betydning. Disse vil blive beskrevet særskilt nedenfor.

Manglende kommunikation

Som noget af det allerførste i rapporten nævner konsulenterne overraskende, at en fjerdedel af de

adspurgte personer i undersøgelsen ikke vidste, at der var indført et nyt krav om oplysning af ”justification

of assessments” i revisors påtegning. Dette må siges at være bemærkelsesværdigt, idet alle de adspurgte

personer på baggrund af deres indgående arbejde med årsrapporter jo burde have erfaring med at læse

netop denne. Det skulle dog vise sig, at på trods af at de ikke umiddelbart havde kendskab til afsnittets

nylige opståen, at de havde både læst og nogle endda anvendt oplysninger fra netop dette afsnit i

revisionspåtegningen.

Ovenstående beviser vigtigheden af, at man fra lovgivers og revisionsbranchens side sørger for at informere

kredsen af regnskabsbrugere omkring tiltaget, da men ellers risikerer, at de bliver overset eller misforstået

af de personer, som det egentligt er tiltænkt. Da kravet jo er kommet til for at mindske forventningskløften

mellem regnskabsbruger og revisor, er det ligeledes tankevækkende, at man ikke har sikret sig, at der er

kommet den fornødne opmærksomhed omkring tiltaget. Man har dermed forpasset muligheden for at

skabe goodwill for den indsats man har gjort for at bringe de to parter tættere på en fælles forståelse. Man

kan fristes til at se dette som endnu et eksempel på revisionsbranchens manglende evne til at kommunikere

med regnskabsbrugerne.

Sprogvalg i beskrivelsen af ”justification of assessments”

Et andet forhold, som rapporten fremhæver omkring de adspurgtes holdning til værdien af ”justification of

assessments” afsnittet, er, at det af revisor anvendte sprog er uforståeligt for den almene regnskabsbruger.

Rapporten nævner, at de adspurgte personer havde ytret, at det anvendte sprog i beskrivelsen af

”justification of assessments” var af så høj teknisk karakter, at den almene regnskabsbruger ikke opnåede

nogen højere forståelse for revisors ”assessments”.

Af rapporten fremgår det, at de personer der havde anvendt ”justification of assessments” afsnittet mest,

var dem med mest indgående regnskabs- og revisionsforståelse og dermed dem, der i forvejen havde de

bedste forudsætninger for at forstå og analysere regnskaber og revisors påtegning herpå.
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Da et af hovedformålene med indførelsen af kravet er at gøre revisionsprocessen mere synlig og

håndgribelig for den almene regnskabsbruger, er det kritisk, at man fra revisors side ikke har formået at

bringe budskabet ned på et passende niveau, så samtlige regnskabsbrugere er i stand til at anvende

informationerne og ikke kun dem, der har indgående regnskabsforståelse. Det kan dermed konstateres, at

man i praksis ikke har formået at ramme hele den tiltænkte målgruppe.

Regnskabsbrugers anvendelse af informationen

På trods af ovenstående utilfredshed omkring sprogvalget i ”justification of assessments” afsnittet fandt

mange af de adspurgte personer afsnittet anvendelig i forbindelse med deres analyse af årsregnskabet. De

brugte blandt andet informationen som en slags kompas til at finde rundt i årsregnskabet, som de mente

var svært at læse. Deres holdning til udfordringer med at læse årsrapporterne skyldes, den massive mængde

af informationer regnskabet omfatter, som en af de interviewede udtrykker som ”too much information

kills information”59. Informationerne i ”justification of assessments” afsnittes blev således anvendt til at

finde frem til de noteoplysninger mv. som var af væsentlig betydning for deres forståelse af regnskabet.

Undersøgelsen viser, at regnskabsbrugerne anser revisors henvisning til bestemte regnskabsnoter, som små

vink til dem om, at de bør rette deres opmærksomhed mod informationerne i noten. En fjerdedel af de i

undersøgelsen adspurgte personer berettede, at de omhyggeligt læste de noter, der var refereret i

”justification of assessments” afsnittet.

Overordnet set er det positivt, at mange finder informationerne i ”justification of assessments” afsnittet

anvendelige, men ovenstående anvendelse af informationerne er formentlig ikke det man havde håbet på,

da man indførte kravet. Selvfølgelig er målet med at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på

forholdet jo vigtigt, men ved at læse revisors beskrivelse bør regnskabsbruger også opnå en form for

information omkring, hvad revisor har gjort sig af overvejelser.

Værdien af et mere nuanceret billede

Rapporten nævner, at de interviewede var positivt stemt i forhold til, at afsnittet omkring ”justification of

assessments” tilfører et nuanceret element til en ellers sort/hvid konklusion. Der var bred enighed hos

regnskabsbrugerne om, at det var en fordel. De mente ligeledes, at man med indførelsen af ”justfication of

59 Study of the perception of the statutory auditor’s «justification of assessments», CNCC, side 21
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assessments” afsnittet var kommet et skridt længere væk fra den tidligere meget binære

revisionspåtegning, der enten var blank eller modificeret.

Følgende citat fra en af de interviewede personer er med til at underbygge denne holdning ”Before, there

was either certification or qualified certification (syninymous with disgrace). But the truth is that the absence

of qualifications does not guarantee that there is no problems.”60 Som citatet opsummerer, er ”justification

of assessments” afsnittet med til at lede regnskabsbrugernes opmærksomhed hen på de forhold, som er

behæftet med en vis grad af usikkerhed, men som ikke har givet revisor anledning til at modificere sin

påtegning.

De adspurgte personer, der var repræsentanter for virksomhedernes henholdsvis regnskabsaflæggers side,

var dog ikke lige så entusiastiske omkring revisors nye mulighed for at udtrykke sig mere frit omkring

virksomheden. Denne gruppe af personer var tilhængere af den tidligere meget ”sikre” og begrænsende

model, som erklæringen var opbygget omkring. Grunden til bekymringen omkring revisors nye form for

ytringsfrihed skyldes, at regnskabsaflæggeren nu giver afkald på sin tidligere fulde kontrol omkring, hvilke

informationer, der skal kommunikeres til offentligheden.

Ovenstående interessekonflikt mellem regnskabsbruger og regnskabsaflægger, synes dog på sin vis at være

adresseret i ISA 701. ISA 701 nævner, at det ikke er revisors opgave at offentliggøre ikke allerede kendte

information, og at revisor altid skal motivere virksomheden til at informere offentligheden om væsentlige

forhold, der skal nævnes i Key Audit Matters afsnittet. Det kan dog sagtens tænkes, at ISA 701 medfører, at

revisor i nogle tilfælde må presse virksomheden til at kommunikere nogle forhold, som de normalt ikke ville

have gjort. Dette er dog med til at højne transparensen af årsrapporterne og dermed imødekomme endnu

et ønske fra regnskabsbrugers side.

En fordel for revisorerne

Af rapporten omkring undersøgelsen fremgår det, at flere af de interviewede personer spontant havde

tilkendegivet, at de mente, at ”jusification of assessments” afsnittet var en klar fordel for revisorerne.

Fordelen, mente de, bestod i, at revisor via ”justification of assessments” kunne genskabe sin kreditabilitet

over for omverdenen.

60 Study of the perception of the statutory auditor’s «justification of assessments», CNCC, side 18
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Rapporten nævner, at den løbende debat omkring værdien af revisors påtegninger for tredjemand, altså

andre end revisor og den regnskabsaflæggende virksomhed, efter deres opfattelse vil blive positivt påvirket

af indførelsen af ”justification of assessments” afsnittet. En del af denne debat omhandler problematikken

omkring, at revisor er betalt af den virksomhed, som de reviderer, og at der i den gamle påtegning ikke var

nogen gennemsigtighed omkring, hvilke handlinger revisor havde gjort brug af for at nå frem til sin

konklusion på regnskabet. Eftersom ”justification of assessments” afnittet giver tredjemand en mulighed

for at forstå, hvordan revisor har udført hans revision, mener rapporten, at det kan medvirke til at stille

revisor i et bedre lys i debatten.

Ovenstående udsagn er dog, efter vores opfattelse, yderst afhængig af, om det lykkes revisor at

kommunikere sine budskaber til regnskabsbrugeren. Da vi i et af de ovenstående afsnit kunne konstatere,

at en stor del af regnskabsbrugerne ikke forstod, hvad revisor prøvede at kommunikere i sine ”justification

of assessments” grundet teknisk og i nogle tilfælde standardiserede beskrivelser, bidrager det ikke just til

en bedre gennemsigtighed. Efter vores mening kan det endda være med til at så endnu mere tvivl om

revisors arbejde, hvis han ikke er i stand til at kommunikere de krævede oplysninger på en måde, som er

forståelig for lægmænd.

En anden fordel for revisor, som rapporten fremhæver i meningsundersøgelsen, er forhøjede

revisionshonorarer som følge af det ekstra arbejde, som revisor skal udføre i forbindelse med kravet om

”justification of assessments”. Af rapporten fremgår det, at tre af de interviewede personer udtrykte, at de

nærede mistanke til de ekstra omkostninger, som kravet medførte. Nogle mente endda, at det måtte være

den bagvedliggende forklaring for, hvorfor revisionsverdenen var så interesseret i at indføre dette krav og

sår derved tvivl omkring motivet for indførelsen af ”justification of assessments”. I rapporten beskrives det,

at der i praksis er tale om revisionshandlinger, der allerede var en integreret del af revisors arbejde, og at

det dermed indgår som en del af det honorar, som han modtager for sin revision. Vi er dog ikke helt enige i

dette udsagn. Vi er enige i, at de handlinger, der skal udføres af revisor i selve revisionen ikke ændres, men

da justification of assessments beskrivelserne kommunikeres direkte i årsrapporten, vil det helt sikkert

kræve yderligere diskussioner med virksomhedens revisionsudvalg og ledelse omkring beskrevne forhold,

anvendt sprogvalg mv., hvorfor det ikke kan udelukkes, at det vil medføre yderligere omkostninger for

virksomheden.



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

67

Overordnet konklusion på undersøgelsen

På trods af ovenstående kritikpunkter, fremlagt i rapporten, var der dog ingen af de adspurgte personer,

der var imod indførelsen af ”justification of assessments” afsnittet, og den overordnede konklusion er, at

alle de interviewede synes, at tiltaget er et skridt i den rigtige retning. De personer, der faktisk læser

afsnittet, er overordnet rimelig tilfredse med det. Yderligere konkluderer rapporten på baggrund af

undersøgelsen, at den overordnede holdning blandt de adspurgte er, at idéen bag tiltaget er god, men at

den praktiske anvendelse stadig efterlader plads til forbedring.

7.1.3 Øvrige undersøgelser

I januar 2014 udgav tre franske universitetsprofessorer; Jean Bédard, Nathalie Gonthier-Besacier og Alian

Schatt en artikel omkring de franske erfaringer med ”justification of assessments” kaldet ”Costs and Benefits

of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French Experience”. Som titlen afslører, er denne

motiveret af IAASB og PCAOB’s forslag om indførelse af Key Audit Matters afsnittet. Artiklen baseres blandt

andet på en undersøgelse af finansmarkedets reaktion på introduktionen af ”justification of assessments”.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en database på 953 årsrapporter for store franske børsnoterede

selskaber i perioden 2000-2011. Ved at analysere på finansmarkedets reaktion på offentliggørelsen af

selskabernes årsrapporter inden for det givne tidsinterval konkluderede professorerne i artiklen, at der ikke

var nogen ændring i finansmarkedets reaktion, og at ”justification of assessments” afsnittet derfor ikke

havde nogen værdi for investorerne. 61

7.1.4 Delkonklusion

Som beskrevet tidligere i dette kapitel er der store ligheder mellem Key Audit Matters oplysningskravet og

”jusitification of assessments” kravet, der har eksisteret i Frankrig siden 2003. Vi har i ovenstående afsnit

analyseret både kvantitative og kvalitative undersøgelser af erfaringen med indførelsen af ”justification of

assessments” i Frankrig for at opbygge en forventning til modtagelsen af Key Audit Matters afsnittet.

Vi har i analysen konstateret, at den franske introduktion af ”justification of assessments” ikke har haft den

ønskede effekt på forventnings- og forståelseskløften mellem revisor og regnskabsbrugere. Selv om ingen

61 Bédard, Gonthier-Besacier & Schatt, “Cost and Benefits of Reporting Key Audit Matters in the Audit Report: The French
Experience”
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af de i CNCC’s interviewede personer ytrede direkte modstand mod ”justification of assessments” afsnittet,

var den overordnede holdning ikke overvældende positiv.

Den beskedne entusiasme over for afsnittet kan tilskrives forskellige faktorer. Den første kritik må tilskrives

revisionsbranchens manglende evne til at kommunikere klart til offentligheden omkring tiltaget på området.

For at Key Audit Matters tiltaget kan blive en succes, er man nødt til at finde en måde at kommunikere

forholdet effektivt, således at regnskabsbrugerne er klar over de nye informationer eksisterer, og at de ved,

hvordan de kan anvende dem til at få en bedre forståelse for regnskabet og revisors arbejde med

verifikationen heraf. Det næste kritikpunkt er det sprog, der anvendes i kommunikationen af ”justification

of assessments”. CNCC’s undersøgelse viste tydeligt, at en stor del af målgruppen for afsnittet ikke forstod

de termer og tekniske beskrivelser, som revisor anvendte i sin kommunikation af forholdene. Et

succeskriterie for Key Audit Matters er derfor, at man i revisionsverdenen formår at bringe

kommunikationen ned på et niveau, hvor lægmænd også er i stand til at forstå de forhold, som revisor skal

kommunikere. Den manglende værdi af ”justification of assessments”, som konkluderes i undersøgelsen

foretaget af Bédard, Gonthier-Besacier og Schatt understøtter ligeledes, at tiltaget ikke rammer gruppen af

investorer, hvilket kunne tænkes at skyldes det stærkt fagligpræget sprog, der anvendes.

CNCC’s undersøgelse viser, at succespotentialet for ”justifaction of assessments” afsnittet er tilstede, og at

mange af deres respondenter er positive omkring den værdi tiltaget teoretisk kunne give

regnskabsbrugerne. Potentialet for at give mere transparens og bedre forståelse for revisors arbejde er

tydeligvis tilstede, men potentialet er ikke udnyttet, hvorfor værdien er begrænset til kun en del af den

ønskede målgruppe.

For til slut at drage en parallel til Key Audit Matters så er succespotentialet tilstede, men hvis man ikke er i

stand til at undgå de ovenfor beskrevne kritikpunkter, så er der på baggrund af vores analyse ikke grundlag

til at tro, at introduktionen af Key Audit Matters i revisors påtegning vil have den ønskede effekt på

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger.

7.2 Erfaringer fra lignende tiltag i UK

UK har siden 2012 haft implementeret en såkaldt udvidet revisionspåtegning (”extended auditor’s report”),

der er reguleret via ISA (UK and Ireland) 700, som indeholder flere af de elementer, der implementeres i

Danmark i forbindelse med ikrafttrædelsen af revisionspåtegning ISA 701. Vi vil derfor kort redegøre for,
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hvilke krav der er til UK’s udvidede revisionspåtegning, samt analysere de erfaringer man har haft i

forbindelse med implementeringen af disse for at belyse den forventede effekt af implementeringen af

lignende krav i Danmark, herunder betydningen for forventningskløften.

UK’s udvidede revisionspåtegning blev implementeret i forbindelse med ændringen af UK’s Corporate

Governance Code, som er UK’s svar på de danske anbefalinger for god selskabsledelse, hvor det blandt

andet blev indført, at bestyrelsen i børsnoterede virksomheder skulle ”present a fair, balanced and

understandable assessment of the company’s position and prospects”. Der blev samtidig indført krav om, at

årsrapporten skulle indeholde en separat rapportering vedrørende revisionsudvalgets arbejdet, herunder

en beskrivelse af de betydelige forhold som revisionsudvalget havde overvejet i relation til årsrapporten, og

hvorledes disse forhold er adresseret.

UK’s Financial Reporting Council (FRC) besluttede i forlængelse af disse ændringer til UK Corporate

Governance Code at implementere en ændret standard om afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA (UK

and Ireland) 700, som bl.a. omfattede, at revisor skulle rapportere i påtegningen, såfremt der var

undtagelser til bestyrelsens ”fair, balanced and understandable” redegørelse og rapporteringen fra

revisionsudvalget. Det blev samtidig besluttet, at der skulle skabes mere transparens i revisors arbejde ved

at indføre følgende krav til revisors påtegning:

a) Describe those assessed risks of material misstatement that were identified by the auditor and

which had the greatest effect on: the overall audit strategy; the allocation of resources in the audit;

and directing the efforts of the engagement team 62

b) Provide an explanation of how the auditor applied the concept of materiality in planning and

performing the audit. Such explanation shall specify the threshold used by the auditor as being

materiality for the financial statements as a whole63

c) Provide an overview of the scope of the audit, including an explanation of how such scope addressed

the assessed risks of material misstatement disclosed in accordance with (a) and was influenced by

the auditor’s application of materiality disclosed in accordance with (b)64

62 ISA (UK and Ireland) 700, § 19A, litra a
63 ISA (UK and Ireland) 700, § 19A, litra b
64 ISA (UK and Ireland) 700, § 19A, litra c
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Den ændrede standard opfordrer desuden revisor til at være virksomhedsspecifikke i stedet for generiske

for at højne informationsværdien af revisionspåtegningen og brugbarheden for regnskabsbrugere.

UK’s krav om rapportering af risici (pkt. a) vurderes i al væsentlighed at være enslydende med de krav, som

indføres i forbindelse med ikrafttræden af ISA 701, hvor de to øvrige punkter ikke er krævet i henhold til ISA

700-705, men vil naturligvis kunne medtages som frivillige oplysninger.

På baggrund af den ændrede standard og de udvidede krav til revisors påtegning i UK har FRC i 2015 og

2016 undersøgt, hvilke erfaringer man har haft i forbindelse med aflæggelse af årsrapporterne for

henholdsvis 2013 og 2014.

Det er derfor interessant at belyse og analysere de erfaringer, som FRC har gjort sig i forbindelse med deres

undersøgelser, for netop at vurdere, hvilken forventet effekt implementeringen af Key Audit Matters i de

danske revisionspåtegninger vil have på forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger.

7.2.1 FRC’s undersøgelse af tiltagets effekt

FRC udgav i marts 2015 en rapport om erfaringer fra det første år med den udvidede revisionspåtegning og

i januar 2016 en rapport om erfaringer fra det andet år med den udvidede revisionspåtegning.

Rapporten fra marts 2015 omfatter en analyse af 153 udvidede revisionspåtegninger, på tværs af brancher,

som var offentliggjort på tidspunktet for offentliggørelsen. Størstedelen af disse (147 ud af 153) er afgivet

af ”Big 4”-revisionsvirksomhederne; Deloitte, EY, KPMG og PwC. Analysen er foretaget af medarbejdere fra

FRC, som har besvaret en række objektive og subjektive spørgsmål omkring de udvidede revisorerklæringer.

De objektive spørgsmål omfatter antallet af rapporterede risici samt arten af disse, og de subjektive

omfatter en vurdering af, hvorvidt risici og respons herpå er formuleret virksomhedsspecifikt eller generisk,

samt hvorvidt der er medtaget de krævede oplysninger vedrørende væsentlighedsniveau, samt om valget

heraf er velbegrundet.

FRC’s overordnede konklusion på analysen var, at revisorerne ikke blot havde efterlevet de nye krav til

revisionspåtegningen, men i flere tilfælde også havde foretaget ændringer ud over det af FRC påkrævede.

Herunder fandt FRC det bemærkelsesværdigt, at hver af de store revisionsvirksomheder havde valgt en

forskellig tilgang til den udvidede revisionspåtegning, og der derfor havde været forskellige former for

innovation.
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FRC fandt bl.a. at der havde været betydelig innovation vedrørende:

 Oplysning om valg af væsentlighedsniveau

 Rapportering af observationer og konklusioner relateret til de identificerede risici

 Forbedret præsentation af påtegningen ved brug af diagrammer og grafer

 Placering af revisionskonklusionen først i påtegningen i stedet for sidst i påtegningen

 Flyt af generiske beskrivelser af revisionens omfang mv. til en hjemmeside

 Detaljeret og bredere beskrivelse af scoping-processen

Samtidig viste analysen, at der fortsat var behov for at forbedre følgende områder:

 Risikorapporteringen skulle være mere virksomhedsspecifik

 Forbedret diskussion af revisors valg af væsentlighedsniveau

 Klarer sammenhæng mellem diskussion af risici og væsentlighedsniveau samt beskrivelse af

hvorledes disse har påvirket revisionens omfang

For at belyse interessenternes erfaringer med de nye revisionspåtegninger har FRC i forlængelse af

ovenstående valgt af holde møder med en række investorer og revisionsvirksomheder med henblik på at

diskutere FRC’s observationer samt at modtage investorernes og revisionsvirksomhedernes vurderinger af

det første år med den udvidede påtegning, og hvilke forventninger de har til det fremtidige arbejde med

denne.

Bemærkningerne fra interessenterne til de udvidede revisionspåtegninger er i al væsentlighed enslydende

med de bemærkninger, som FRC har haft. Interessenterne mener blandt andet, at følgende bør forbedres

fremadrettet:

 Risikorapporteringen skal være mere virksomhedsspecifik

 Revisors valg af væsentlighedsniveau skal være bedre beskrevet

 Medtage oplysninger om de kvalitative aspekter omkring valg af væsentlighedsniveau

 Fremgå tydeligere, hvorledes revisionens omfang er påvirket af revisors risikovurdering og valg af

væsentlighedsniveau

 Flere oplysninger omkring komparative informationer. Hermed menes, at der skal være en

begrundelse af ændringer fra en periode til en anden
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Det er derfor alt andet lige vurderingen, at de adspurgte investorer og revisionsvirksomheder har taget godt

imod den udvidede revisionspåtegning, men at der er behov for forbedringer for, at tiltaget skal få den

tiltænkte effekt. Derfor det er vigtigt, at der aktivt arbejdes videre med de forbedringsforslag som stilles,

for at skabe så meget værdi som muligt for interessenterne.

7.2.2 Risikorapportering

Et af de områder, som både FRC og interessenter mente, at der var behov for forbedring af, var punktet

vedrørende rapportering af risici som er defineret som de risici, revisor har vurderet som værende

betydelige, og som har haft den største effekt på den overordnede revisionsstrategi, allokeringen af

ressourcer i revisionen, samt betydning for revisionsteamets indsats. Denne risikorapportering er, som

tidligere nævnt, i al væsentlighed den samme som den, der implementeres i Danmark i 2016, hvorfor det er

interessant at belyse UK’s erfaringer heraf mere detaljeret.

FRC’s analyse har vist, at der blandt de udvalgte revisionsvirksomheder har været en generel enighed i

omfanget af risici, som skal rapporteres i revisionspåtegningen. Analysen viste, at det gennemsnitlige antal

rapporterede risici lå på omkring 4 hos alle de store revisionshuse, hvorfor der må vurderes at være en ens

fortolkning af, hvilke risici, der er relevante for regnskabsbruger.

Antal risici Deloitte EY KPMG PwC Øvrige

Højest 7 8 10 9 6

Lavest 2 1 1 3 2

Gennemsnit 4,0 4,1 3,6 4,9 3,8

Figur 16 Oversigt over antal rapporterede risici pr. revisionshus – Kilde: egen tilvirkning på baggrund af

”Extended auditor’s reports: A review of experience in the first year” marts 2015, FRC

Analysen viser at det gennemsnitlige antal rapporterede risici for PwC ligger højere end for de øvrige. Dette

kan begrundes med, at PwC i de udvidede revisionspåtegninger har medtaget en eller begge af

nedenstående risici, som er prædefinerede i henhold til ISA 240, i deres rapportering:

 Risiko for besvigelser ved indregning af omsætning

 Risiko for ledelsens tilsidesættelse af kontroller



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

73

Risiciene er også aktuelle i nogle af de udvidede revisionspåtegninger for de øvrige revisionsvirksomheder,

men ikke medtaget konsekvent, som de er for PwC.

PwC’s begrundelse for medtagelse af disse risici i de udvidede revisionspåtegninger har været, at disse var

vurderet som værende vigtige risici at medtage, da disse i henhold til revisionsstandarden, ISA 240, kræver

særlige revisionsmæssige overvejelser – og samtidig er klassificeret som betydelige risici.

I denne sammenhæng har FRC udtalt, at ”it was not the FRC’s intent that the so called ”significant risks” as

defined in Auditing Standards should, as a matter of course, be presumed to be an assessed risk of material

misstatement that is required to be described in the auditor’s report. The intent of the requirement was for

the auditor to discuss in the auditor’s report those risks which had the greatest effect on the audit strategy,

resources and effort”65.

Denne udtalelse fra FRC er, efter vores vurdering, paradoksal, idet betydelige risici i henhold til

revisionsstandarderne (ISA’erne) netop er risici, som kræver ”særlige revisionsmæssige overvejelser”, jf. ISA

315.

Derudover omhandler ISA 330 de revisionshandlinger, som revisor skal udføre som reaktion på vurderede

risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Her fremgår det, at revisor skal udforme og

udføre revisionshandlinger, hvis art, tidsmæssige placering og omfang er baseret på og behandler de

vurderede risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Herunder er det præciseret, at

revisors arbejde relateret til betydelige risici både er af større omfang i relation til test af interne kontroller

og udførelse af substanshandlinger.

De betydelige risici, som revisor har vurderet i henhold til ISA’erne, må derfor alt andet lige være de risici,

som har den største effekt på den overordnede revisionsstrategi, allokeringen af ressourcer i revisionen,

samt betydning for revisionsteamets indsats. Dette må formodes at være den samme vurdering, som

revisorer foretager, hvorfor FRC’s udtalelse om at det ikke er intentionen, at det er betydelige risici i

revisionsstandardernes forstand, som skal medtages i påtegning, kunne indikere, at kravene til den

udvidede revisionspåtegning i UK ikke er tilstrækkeligt præciseret.

65 ”Extended auditor’s reports: A review of experience in the first year”, Financial Reporting Council, marts 2015
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Hvilke risici blev rapporteret?

FRC har i forlængelse af ovenstående foretaget en detaljeret analyse af, hvilke risici, der er blevet

rapporteret i den udvidede revisionspåtegning det første år, samt analyseret hvorvidt der er sammenhæng

mellem brancher og antallet af rapporterede risici. Dette må siges at være interessant, da det alt andet lige

giver en indikation af, hvad vi kan forvente i forbindelse med implementeringen i Danmark og resten af EU.

Figur 17 Oversigt over rapporterede risici i UK - Kilde: Extended auditor’s reports: A review of experience in the first

year, marts 2015, FRC

Som illustreret ovenfor er det bemærkelsesværdigt, at de 15 højest rangerede risici repræsenterer 87% af

det samlede antal af rapporterede risici (565 risici ud af 650). Herunder er det i vores optik overraskende,

at den risiko, som blev rapporteret flest gange, ud over ”impairment of assets”, vedrører indkomstskat, idet

vi generelt set ikke umiddelbart vurderer, at den iboende revisionsrisiko relateret til indregning af skat i

årsrapporten er høj. Samtidig vurderes risikoen ikke at have stor effekt på den overordnede

revisionsstrategi, allokeringen af ressourcer i revisionen, samt betydning for revisionsteamets indsats, som

jo netop er kriterierne for oplysningen herom i den udvidede revisionspåtegning. FRC begrunder dette med,

at et antal af risiciene relateret til skat opstår i forbindelse med internationale sambeskatninger samt
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udskudte skatteaktiver, herunder overvejelser vedrørende anvendelsen af udskudte skatteaktiver, som kan

udgøre en væsentlig del af revisionen, og som kræver involvering af specialister.

Set fra et dansk perspektiv så vurderer vi ikke, at skat vil komme til at fylde lige så meget i de danske

revisorers påtegning. I Danmark er der kun meget få koncerner, der gør brug af muligheden om den

internationale sambeskatning, hvilket mindsker kompleksiteten af revisionen af indkomstskatter. Vi

vurderer derfor, at kommunikationen omkring skat vil begrænse sig til primært at omfatte værdien af

indregnede skatteaktiver samt eventuelle ”uncertain tax positions”.

Derudover er det vurderingen, at ovenstående fordeling af risici er en god indikator for de risici, som

forventes at blive rapporteret i Danmark.

Væsentlighedsniveauets påvirkning på risikobilledet

I forlængelse af FRC’s vurdering af at der var behov for forbedringer af revisors risikorapportering, havde

interessenterne, bl.a. investorer og øvrige regnskabsbrugere, den bemærkning, at der ikke var medtaget

tilstrækkelig beskrivelse af sammenhængen mellem revisors valg af væsentlighedsniveau og dettes

påvirkning på risikovurderingen og dermed de rapporterede risici.

Som tidligere nævnt er oplysning om væsentlighedsniveau ikke et krav, som Danmark bliver omfattet af,

men vi vurderer alligevel, at det er nærliggende at se nærmere på dette, da det netop er et område, som

regnskabsbrugerne savner, og dermed kan være et udtryk for en oplysning, der er central i forhold til at

mindske forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger.

I henhold til ISA 700 (UK and Ireland) skal revisor i påtegningen ”provide an explanation of how the auditor

applied the concept of materiality in planning and performing the audit. Such explanation shall specify the

threshold used by the auditor as being materiality for the financial statements as a whole”66.

FRC fandt i deres undersøgelse af erfaringer fra det første år, at dette krav var efterlevet i alle påtegningerne,

men at der var bred forskel på, hvorledes dette var behandlet i de gennemgåede revisionspåtegninger.

ISA (UK and Ireland) 700 foreslår yderligere, at revisor oplyser om følgende 5 forhold relateret til

væsentlighedsniveauet:

66 ISA (UK and Ireland) 700, § 19A, stk. b
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1) Oplysning såfremt der er anvendt et differentieret væsentlighedsniveau for forskellige

regnskabsposter

2) Væsentlighedsniveau ved udførelse

3) Omtale af betydelige ændringer til væsentlighedsniveauet under revisionen

4) Bagatelgrænse (threshold) anvendt i forhold til rapportering af ikke-korrigerede fejl

5) Betydelige kvalitative overvejelser relateret til revisors valg af væsentlighedsniveau

Her bliver det netop interessant, idet ingen af de gennemgåede påtegninger indeholdt oplysninger foreslået

i pkt. 3 og 5, kun få påtegninger indeholdt oplysninger relateret til pkt. 1 og 2, og der var stor forskel på,

hvorledes pkt. 4 var rapporteret.

Revisors valg af væsentlighedsniveau er et centralt element i revisors planlægning herunder

risikovurderingen, hvorfor det dermed har direkte indflydelse på de risici, der rapporteres i påtegningen.

I forbindelse med FRC’s drøftelser med regnskabsbrugerne, gav disse udtryk for, at der var behov for

forbedringer relateret til både revisors begrundelse for valg af væsentlighedsniveau, og hvorledes dette har

påvirket revisors risikovurdering. På baggrund heraf vurderer vi, at regnskabsbrugernes feedback er et

udtryk for manglende forståelse for væsentlighedsniveauets betydning for revisionen, herunder

risikovurdering og omfanget af det udførte arbejde. Det er derfor et område, som er vigtigt at forbedre,

såfremt UK ønsker at reducere forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger.

7.2.3 Virksomhedsspecifikke beskrivelser

Et andet område, hvor FRC og interessenterne vurderer, at der var behov for forbedringer, var hvorvidt

revisorernes risikorapportering var virksomhedsspecifik.

I henhold til ISA 700 (UK and Ireland) er det et krav, at ”in order to be useful to users of the financial

statements, the explanation of the matters required to be set out in the auditor’s report by paragraph 19A

shall be described in a way that enables them to be related directly to the specific circumstances of the

audited entity and are not, therefore, generic or abstract matters expressed in standardised language”.

FRC’s undersøgelse viste i denne sammenhæng, at der var stor forskel fra påtegning til påtegning, hvorvidt

risikorapporteringen var virksomhedsspecifik eller mere generisk. FRC har foretaget en gennemgang af

samtlige rapporterede risici med henblik på at vurdere, hvorvidt risiciene er specifikke eller ej. Resultatet af
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denne vurdering er, at 61% af de rapporterede risici er specifikke, hvor hele 39% er mere generiske – eller

med et standardiseret sprogvalg, hvilket vi anser for værende en relativt utilfredsstillende fordeling.

I forlængelse af denne observation foretaget af FRC er det interessant, at der på tværs af

revisionsvirksomhederne er stor forskel på, hvorvidt påtegningerne bærer præg af virksomhedsspecifikke

risici eller generiske risici med et mere standardiseret sprogvalg.

Virksomhedsspecifikke risici
Generiske risici

(standardiseret sprogvalg)

Deloitte 50% 50%

EY 52% 48%

KPMG 89% 11%

PwC 49% 51%

Øvrige 83% 17%

Total (vægtet gennemsnit) 61% 39%

Figur 18 Oversigt over fordeling mellem virksomhedsspecifikke og generiske risico - Kilde: egen tilvirkning på baggrund

af “Extended auditor’s reports: A review of experience in the first year”, marts 2015, FRC

For 3 ud af 4 af ”Big 4”-revisionsvirksomhederne, Deloitte, EY og PwC har undersøgelsen vist, at der i al

væsentlighed er en ligelig fordeling mellem påtegninger, der indeholder virksomhedsspecifikke risici og

påtegninger, der indeholder generiske risici. Hvis vi ser bort fra gruppen af øvrige revisionsvirksomheder

(omfatter blot 6 ud af 153 påtegninger), har KPMG som eneste revisionsvirksomhed en klar overvægt af

påtegninger indeholdende virksomhedsspecifikke risici (hele 89%), som netop var formålet jf. ovenstående

uddrag fra ISA (UK and Ireland) 700.

Ovenstående vurderer vi som værende en klar udfordring, og helt sikkert noget, der bør blive forbedret

fremadrettet, idet det er essentielt, at beskrivelsen af risici gøres virksomhedsspecifik, for at påtegningen

ikke bliver en ”boilerplate” som den eksisterende revisionspåtegning. Spørgsmålet er også, hvor meget

værdi påtegningen reelt set vil give, hvis revisorerne blot anvender generiske risici frem for

virksomhedsspecifikke, og om det derfor vil have nogen forbedret effekt på forventningskløften mellem

revisor og regnskabsbruger. Det er derfor et forhold, som vi også undersøger nærmer i forbindelse med

vores interviews af relevante regnskabsbrugere.
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7.2.4 Rolls-Royce Holdings plc.

En af de påtegninger som FRC positivt har bemærket som værende blandt ”best practice”-påtegninger og

derudover har skabt opmærksomhed fra både investorer og revisionsvirksomheder, er påtegningen for

Rolls-Royce Holdings plc., som er udarbejdet af KPMG.

For at få et indtryk af hvorledes KPMG har arbejdet videre med denne påtegning efter det første år, har vi i

bilag 3 vedlagt revisionspåtegningen for 2015 for Rolls-Royce Holdings plc.

Som nævnt af FRC og øvrige interessenter, må denne siges at være yderst informativ. Påtegningen er

struktureret således, at der indledningsvist redegøres for revisors vurdering af det samlede risikobillede

med en identifikation af de risici, som er vurderet som værende centrale for revisionen. Dette risikobillede

er suppleret med en konsistensberetning, så regnskabsbruger kan følge udviklingen i risici fra 2014 til 2015.

Figur 18 Eksempel på oversigt over risici og udvikling heri - Kilde: Rolls-Royce Holdings plc. Annual Report 2015

Herefter foretager KPMG en detaljeret gennemgang af de risici, som er vurderet som værende centrale med

udgangspunkt i følgende struktur:

1. Beskrivelse af risikoen

2. Revisionshandlinger

3. Observationer



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

79

Det er herunder bemærkelsesværdigt, at KPMG’s beskrivelse heraf er foretaget meget virksomhedsspecifikt

og med henvisning til yderligere beskrivelser i årsrapporten.

Det er positivt at bemærke, at denne påtegning også i det tredje år indeholder nye og virksomhedsspecifikke

oplysninger, hvorfor vi også er enige i, at denne revisionspåtegning kan synes at være udformet som efter

hensigten.

7.2.5 Erfaringer andet år med udvidet revisionspåtegning

Som nævnt ovenfor udgav FRC i marts 2015 en rapport om erfaringer fra det første år med den udvidede

revisionspåtegning og i januar 2016 en rapport om erfaringer fra det andet år med den udvidede

revisionspåtegning. Vi har ovenfor redegjort for og analyseret de erfaringer, som FRC har gjort i forbindelse

med det første år med den udvidede revisionspåtegning, hvorfor vi nedenfor vil redegøre for og analysere

de erfaringer og den eventuelle fremgang, der har været i forbindelse med det andet år med udvidet

revisionspåtegning. Vi vil herunder fokusere på, hvorvidt UK har været i stand til at forbedre de centrale

områder, som vi ovenfor har gennemgået mere detaljeret.

Indledningsvis skal det nævnes, at rapporten fra januar 2016 er udvidet i forhold til rapporten fra marts

2015 og omfatter en analyse af 278 udvidede revisionspåtegninger, svarende til ca. 80% af UK’s største

noterede virksomheder67.

Det er ikke overraskende, at FRC’s analyse af revisorernes udvidede revisionspåtegninger i det andet år

overordnet set viser, at der ikke har været samme grad af innovation i forbindelse med udarbejdelse af

påtegningerne. Analysen viser i stedet, at det har været en periode med mere fokus på forbedringer,

herunder fokus på at udarbejde mere virksomhedsspecifikke beskrivelser af risici og generelt mere

transparens i forhold til rapportering af findings, mv.

FRC har i forbindelse med analysen af andet års effekt foretaget en højere grad af involvering af

interessenter, herunder investorer, relevante publikationer, akademiske analyser og revisionsvirksomheder

med henblik på at få flere input fra disse. Baseret på FRC’s gennemgang af de 278 udvidede

revisionspåtegninger og drøftelser med relevante interessenter kan konklusionen opsummeres som følger:

67 “Extended auditor’s reports: A further review of experience”, Financial Reporting Council, januar 2016
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 Investorer har taget godt imod den udvidede revisionspåtegning og sat pris på den forbedrede

kvalitet heraf, herunder forøgelsen af informationer. Investorerne har i denne sammenhæng lagt

stor vægt på, at informationerne har været specielt værdiskabende i regnskaber for mindre

virksomheder, hvor informationsniveauet ikke er ligeså højt som ved de større virksomheder

 De påtegninger, som har været mest værdsat af investorerne, er de påtegninger, som klart er

struktureret med regnskabsbrugers forståelse in mente. Dette omfatter klar, kortfattet og

transparent oplysning omkring risici, revisionens omfang (scope) og væsentlighedsniveau, samt de

områder der er baseret på ledelsesmæssige skøn og forudsætninger

 Sprogvalget i påtegningerne er i forbedring, og der er oplevet en tendens til mere

virksomhedsspecifikke beskrivelser frem for generiske

 Investorer synes fortsat, at der kan ske en række forbedringer af revisionspåtegningen:

o Flere oplysninger omkring følsomhed eksempelvis ved værdiansættelser

o Inddragelse af revisors vurdering af kvaliteten af virksomhedens interne kontroller relateret

til de betydelige risici

o Revisors vurdering af ledelsens estimater herunder parametre, forudsætninger mv., som

ligger til grund for regnskabsoplysninger, herunder transparens i forhold til ledelsens

estimater og revisors brug af benchmarks

 Investorer mener, at det er skuffende, at der i det andet år, at der generelt ikke er medtaget en

beskrivelse af revisors ændringer i revisionstilgangen, herunder ved valg af væsentlighedsniveau,

rapporterede risici, mv. Både i de tilfælde hvor der er tale om uændrede oplysninger og de tilfælde,

hvor der er sket en ændring heraf

 Et mindre antal af revisionspåtegningerne har medtaget findings relateret til de rapporterede risici,

hvilket ikke er et krav, men er meget værdsat blandt investorerne

 Revisors valg af væsentlighedsniveau er fortsat et område med behov for forbedringer, idet der

fortsat er begrænset begrundelse for revisors valg heraf, samt begrundelse for fastholdt eller

ændret væsentlighedsniveau

Som tidligere nævnt er et af de områder, der har været fokus på, arten og omfanget af risici, som er

rapporteret i revisionspåtegningen. Antallet af rapporterede risici er i det andet år med den udvidede
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revisionspåtegning i al væsentlighed uændret, hvorfor der fortsat er et gennemsnit på omkring 4

rapporterede risici pr. påtegning.

I forhold til arten af rapporterede risici er det bemærkelsesværdigt, at der i det andet år er sket ændring,

således at det nu er indkomstskat, goodwill impairment og indregning af omsætning (ej besvigelser), som

fremkommer flest gange i revisionspåtegningerne, hvorimod det i første år var ”asset impairment (ej

goodwill) ”, som klart var rapporteret flest gange.

Derudover er der sket et markant fald i antallet af rapporterede risici relateret til ”ledelsens tilsidesættelse

af kontroller” og ”besvigelser ved indregning af omsætning”, som begge er prædefinerede betydelige risici

i henhold til ISA 240.

Ovenstående må alt andet lige være et resultat af de løbende drøftelser, der har været mellem FRC og

revisionsvirksomhederne, og det er blevet præciseret over for revisorerne, hvilke risici som er omfattet af

rapporteringskravet, hvor det er tydeliggjort, at det ikke er den revisionsmæssige definition på betydelige

risici som tidligere beskrevet. På baggrund heraf er det vores forventning, at vi i Danmark kommer til at

opleve nogenlunde samme omfang af rapporterede risici, og at arten af risiciene sandsynligvis vil være de

samme.

FRC og regnskabsbrugerne savnede i det første år også flere oplysninger omkring revisors valg af

væsentlighedsniveau, og dettes betydning for risikobilledet, idet disse i det første år var forholdsvis

generiske beskrivelser. FRC’s undersøgelse af det andet år viser på baggrund af deres gennemgang af

påtegningerne og drøftelser med bl.a. investorerne, at det fortsat er et område, hvor der er behov for

forbedringer. Dette understøttes desuden af en rapport udarbejdet af PwC i august 2015, som redegør for

den ændrede påtegnings betydning ud fra PwC’s synspunkt. I denne rapport fremgår det blandt andet, at

”although the description of materiality has improved since year one, it could be further improved –

particularly the description of why a specific benchmark was selected, especially if this differed from the

benchmark used by management or had changed as the audit progressed”68.

68 “The revolution in audit reports”, side 8, PwC, august 2015
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Ud over ovenstående vurderede FRC og interessenterne i det første år også, at der var behov for

forbedringer af revisorernes risikorapportering, således at denne blev gjort mere virksomhedsspecifik frem

for generisk.

FRC’s undersøgelse af påtegningerne for det andet år med den udvidede påtegning viser i denne

sammenhæng, at der er sket en markant forbedring i forhold til at beskrive risici på en mere

virksomhedsspecifik måde og derved undgå generiske formuleringer. Som tidligere beskrevet har FRC lavet

en tilsvarende subjektiv analyse af de omfattede revisionspåtegninger, som viser, at antallet af påtegninger

med virksomhedsspecifikke beskrivelser nu udgør 87% sammenlignet med 61% det første år. Denne

fremgang stemmer også overens med den feedback FRC har modtaget fra analytikere og investorer i

forbindelse med udarbejdelsen af rapporten for det andet år69.

Som noget nyt i det andet år er det erfaret, at meget få revisorer har medtaget en forklaring på eventuelle

ændringer i risikoprofilen fra år til år, hvor kun to påtegninger indeholdt et overblik over ændringer. Dette

er noget som både FRC og interessenterne savner, da det er en vigtig del i forhold til forståelse af

risikobilledet og samtidig en meget vigtig del i forhold til at gøre påtegningen virksomhedsspecifik og aktuel.

7.2.6 Delkonklusion

UK’s udvidede revisionspåtegning, som har eksisteret siden 2013, indeholder delelementer af de krav, der

implementeres i Danmark i forbindelse med ISA 701’s ikrafttrædelse, hvorfor vi i ovenstående afsnit har

redegjort for og analyseret de erfaringer FRC har gjort i forbindelse med deres gennemgang af en stor række

revisionspåtegninger for henholdsvis 2013 og 2014.

Vi har i ovenstående konkluderet, at UK’s krav om rapportering af de risici, der har den største påvirkning

på den overordnede revisionsstrategi, allokering af ressourcer og revisionsteamets indsats, i al

væsentlighed, er enslydende med det krav, der implementeres med ISA 701.

FRC’s undersøgelse viser, at der i UK er blevet taget generelt godt imod den nye revisionspåtegning, både

blandt revisorer, regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere. Det er herunder erfaringen, at den nye

påtegning har medvirket til et højnet informationsniveau og mere transparens i påtegningerne, hvorfor

69 “Extended auditor’s reports: A further review of experience”, Financial Reporting Council, januar 2016
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dette alt andet lige har haft en positiv effekt på den forventningskløft, der var forbundet med den tidligere,

mere standardiserede revisionspåtegning.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at erfaringerne med den udvidede revisionspåtegning ikke

udelukkende er positive, og der er fortsat behov for forbedringer, såfremt påtegningen skal have den

ønskede effekt.

Det er blandt andet erfaringen, at revisorerne har haft udfordringer i forhold til at gøre

revisionspåtegningerne virksomhedsspecifikke, hvorfor ca. halvdelen af påtegningerne i år 1 fortsat var

formuleret med en række generiske standardformuleringer. Dette har dog forbedret sig i år 2, men der

fremtræder stadig påtegninger, som ikke er formuleret efter hensigten. Dette er altså samtidig et forhold

som de danske revisorer skal være opmærksom på ved udarbejdelsen af påtegninger indeholdende Key

Audit Matters.

UK’s krav om oplysning af væsentlighedsniveau bliver ikke et krav i Danmark, men det er efter vores

vurdering en oplysning, som er meget interessant i forhold til at reducere forventningskløften mellem

revisor og regnskabsbruger, da netop væsentlighedsniveau er en afgørende del af revisors planlægning og

udførelse. FRC har i denne sammenhæng erfaret, at samtlige påtegninger har overholdt kravet om oplysning

herom, men at oplysningerne er mangelfulde i forhold til at begrunde valget herom, hvilket vi vurderer som

værende en essentiel del i forhold til regnskabsbrugers forståelse.

I forbindelse med det andet år med den nye påtegning i UK erfarede FRC, at regnskabsbrugere savnede en

forklaring på ændringen i virksomhedernes risikoprofil, som kun to påtegninger ud af de gennemgåede

inkluderede. Dette er ikke et direkte krav i henhold til standarden, men vi vurderer det som værende et

vigtigt element i forhold til regnskabsbrugers forståelse af revisors arbejde, hvorfor det er vurderingen, at

danske revisorer skal være opmærksomme på at medtage dette, så regnskabsbrugere kan få forståelse for

sammensætningen og ændringer i virksomhedernes risikoprofiler.

Ud fra de erfaringer, der er gjort i UK, er det altså vores konklusion, at kravene i UK’s ISA (UK and Ireland)

700 er fastsat således, at der er potentiale for at reducere forventningskløften og højne værdien af revisors

påtegning, men at man med baggrund i erfaringerne ikke er kommet tilstrækkeligt langt med at

implementere de nye ændringer, hvorfor der endnu ikke er sket den optimale effekt som tiltænkt. Såfremt
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kravene skal have den ønskede effekt på påtegningerne, er det efter vores vurdering vigtigt, at der fortsat

arbejdes med den feedback man har modtaget fra interessenterne. I forhold til Danmark er det altså vigtigt,

at der tages højde for de erfaringer man har gjort sig i UK, idet man kan forvente den samme respons fra

interessenterne i Danmark.

8. Interessenternes holdninger

8.1 Indledning

Vi har i de foregående kapitler redegjort for det teoretiske grundlag, der ligger til grund for den gældende

og dele af den nye revisionspåtegning. Vi har på baggrund af høringssvar og erfaringer fået dannet os et

overordnet indtryk af, hvordan ISA 701 vil komme til at fungere i praksis. I dette kapitel vil vi forsøge at rette

blikket mere mod Danmark og forventningen til Key Audit Matters blandt de danske interessenter.

Vi har vurderet at den bedste metode at foretage denne undersøgelse på, er ved at interviewe relevante

personer inden for de tre interessentgrupper som opgaven er baseret på; revisor, regnskabsbruger og

regnskabsaflægger. Alle interessenter interviewes med henblik på at analysere, hvilke forventninger de har

til ISA 701’s påvirkning på den eksisterende forventningskløft, herunder at belyse ørige relevante forhold,

som måtte blive fremhævet under de enkelte interviews.

8.2 De interviewede

Vores interviews har omfattet en revisor fra Danmark, en repræsentant for danske aktionærer

(regnskabsbrugere) samt en repræsentant for danske regnskabsaflæggere. Disse er som følger:

Navn Relevans Tilknytning

(selskab/forening)

Titel

Helle Kallermann Revisor Deloitte Manager, ABS (faglig afdeling)

Klaus Struwe Regnskabsbruger Dansk Aktionærforening Politisk konsulent

Kristian Koktvedgaard Regnskabsaflægger Dansk Industri Fagleder – Moms, Regnskab

og Revision

Figur 19 Oversigt over udvalgte personer til interview – Kilde: egen tilvirkning
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8.2.1 Valg af revisor til interview

I vores overvejelser omkring valget af revisor til vores interview har vi lagt vægt på, at det skal være en

revisor, som er tilknyttet en større revisionsvirksomhed. Revisoren skulle derfor gerne være fra ”the big

four”, da de hovedsagligt reviderer alle de virksomheder, hvor Key Audit Matters fremadrettet vil skulle

implementeres. Derudover skulle det være en revisor, som har haft en central rolle i det indledende arbejde

omkring processen for implementeringen af den nye revisionspåtegning i Danmark. Vi har vurderet, at dette

var meget vigtigt, så vi sikrede os, at personen var i stand til at belyse, hvorledes denne proces er grebet an,

samt hvilke overvejelser man har gjort sig i denne proces.

Helle Kallermann er revisor og Manager i Deloittes faglige afdeling, AuditBusinessSolutions, hvor hendes

primære fagområder vedrører revisions- og regnskabsområdet. Helle servicerer derudover en række større

kunder, som bliver omfattet af Key Audit Matters kravet i ISA 701. Helle Kallermann har med baggrund i

denne ekspertise haft en central rolle i den projektgruppe, der har varetaget det indledende arbejde

omkring den nye revisionspåtegning. Hun har herunder været ansvarlig for udarbejdelse af

undervisningsmateriale og publikationer, som skal forberede Deloittes revisorer på implementeringen af de

nye standarder.

Helle Kallermann vurderes derfor som værende en perfekt kandidat i forhold til at få belyst revisorernes

holdninger og forventninger til, hvordan Key Audit Matters vil på påvirke forventningskløften.

8.2.2 Valg af regnskabsbruger til interview

Valget af regnskabsbruger til vores interview er sket ud fra overvejelser om, at dette skal være en person,

der er bruger af de revisionspåtegninger, som bliver omfattet af de nye informationskrav. Derudover skal

det være en person, der både repræsenterer den ukyndige regnskabsbruger og de regnskabs- og

revisionskyndige regnskabsbrugere for netop at få forskellige vinkler af forventningen til effekten på

forventningskløften.

I forbindelse med vores analyse af høringssvar blev vi opmærksomme på, at Dansk Aktionærforening,

repræsenteret af Klaus Struwe, havde været aktive i forhold til at kommentere på de udsendte ”Exposure

Drafts”. Vi vurderede derfor Dansk Aktionærforening som værende en oplagt kilde til at få belyst vores

problemstilling, da de både har sat sig ind i de nye krav og samtidig repræsenterer en bred vifte af

regnskabsbrugere.
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Klaus Struwe vurderes derfor som værende en ideel kandidat i forhold til at få belyst, hvad

regnskabsbrugerne forventer af implementeringen af de nye Key Audit Matters krav. Derudover mener vi,

at hans arbejde inden for Dansk Aktionærforening, giver ham egenskaberne til at vurdere, hvorvidt

oplysningerne vil reducere forventningskløften.

8.2.3 Valg af regnskabsaflægger til interview

Til at repræsentere regnskabsaflæggere har vi lagt vægt på, at det skal være en repræsentant, der

repræsenterer virksomheder, hvor kravet om Key Audit Matters bliver aktuelt. Det skal samtidig være en

repræsentant, som har indsigt i, hvad de nye krav konkret kommer til at betyde for regnskabsaflæggerne,

og som derfor har gjort sig nogle overvejelser i forhold til, hvad disse får af konsekvens for

regnskabsaflæggerne.

Forventningskløften er som tidligere nævnt noget, der er opstået mellem revisor og regnskabsbrugere, men

regnskabsaflæggeren spiller i denne sammenhæng også en central rolle, da revisionspåtegningen bygger på

et trepartsforhold.

Kristian Koktvedgaard er ansat som fagleder inden for moms og regnskab ved Dansk Industri, som er en

erhvervsorganisation for omkring 10.000 danske virksomheder. Kristian Koktvedgaard har derfor haft en

central rolle i forhold til at formidle kravene i den nye revisionspåtegning over for foreningens medlemmer.

Derudover giver hans mangeårige erfaring inden for området et dybdegående kendskab til

regnskabsaflæggers holdning til revision og regnskab generelt. Kristian Koktvedgaard vurderes derfor som

værende en god repræsentant for regnskabsaflæggerne og derfor kan hjælpe til at belyse, hvorledes

regnskabsaflæggerne tager imod den nye revisionspåtegning.

8.3 Interviewguide

For at understøtte nogle strukturerede interviews har vi udarbejdet en interviewguide, som også sikrede,

at vi kan sammenholde de enkelte interviews med hinanden.

Interviewguiden er baseret på de erfaringer, vi har gjort gennem opgaven og vil derfor tage udgangspunkt i

nogle af de resultater, vi har fundet i forbindelse med den teoretiske gennemgang og gennemgangen af

erfaringer fra UK og Frankrig. Samtidig er der medtaget spørgsmål direkte relateret til forventningskløften
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med henblik på at belyse, hvad de interviewede forventer, at de nye Key Audit Matters informationer får af

betydning for den eksisterende forventningskløft.

Interviewguiden tager udgangspunkt i følgende spørgsmål, som er generelle uanset om den interviewede

er henholdsvis revisor, regnskabsbruger eller regnskabsaflægger:

1. Vil du kort beskrive, hvad du opfatter som formålet med indførelsen af ”Key Audit Matters” afsnittet

i revisionspåtegningen?

2. Hvilke fordele ser du ved indførslen af det nye KAM-afsnit i revisionspåtegningen?

3. Hvilke ulemper ser du ved indførslen af det nye KAM-afsnit i revisionspåtegningen?

4. Hvilke tanker gør du dig om de visuelle ændringer, herunder længde og sprog?

5. Ser du nogle fordele ved, at KAM-afsnittet skal indeholde forhold, som på nuværende tidspunkt

primært bliver forelagt bestyrelsen/revisionsudvalg?

6. Ser du nogle ulemper ved, at KAM-afsnittet skal indeholde forhold, som på nuværende tidspunkt

primært bliver forelagt bestyrelsen/revisionsudvalg?

7. Hvad ser du som værende de vigtigste parametre for, at tiltaget får den ønskede effekt og dermed

bliver en succes?

a. Hvilke faldgruber ser du i den henseende?

8. Hvilke andre tiltag synes du kunne være relevante for at højne informationsniveauet i

revisionspåtegningen?

9. Er du bevidst om at der allerede er indført et lignende krav i UK og Frankrig?

a. I UK har man også indført oplysningskrav om væsentlighedsniveauet for revisionen. Hvad tænker

du om dette?

b. I UK har man også indført oplysningskrav omkring revisionens omfang (eksempelvis ved

koncernrevisioner). Hvad tænker du om dette?

Ud over de generelle interviewspørgsmål har vi valgt at medtage en række spørgsmål, som er aktuelle alt

efter om det er interview af revisor, regnskabsbruger eller regnskabsaflægger.

8.3.1 Revisor

Spørgsmålene til revisor er medtaget med henblik på at belyse hele processen omkring implementeringen

af Key Audit Matters, hvilke overvejelser, der er gjort i forbindelse med at drage erfaringer fra UK og
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Frankrig. Derudover spørgsmål omkring hvilken betydning Key Audit Matters vil have for revisors relation til

regnskabsbruger og regnskabsaflægger, herunder overvejelser vedrørende uafhængighed.

Spørgsmålene er som følger:

10. Har I gjort brug af de erfaringer, man har gjort i fx UK og Frankrig?

11. Hvordan har I grebet situationen an i forhold til, at I står over for at skulle indarbejde det nye ”Key

Audit Matters” afsnit?

12. Har I tænkt jer at monitorere, hvad der bliver kommunikeret fra jeres side?

13. Ser I tiltaget som en mulighed for at fraskrive jer noget af ansvaret?

14. Ser I nogen udfordringer i forhold til at opretholde jeres uafhængighed, hvis der eksempelvis opstår

situationer, hvor der er uenighed mellem jer og selskabet omkring hvad og hvor meget, der skal

kommunikeres?

8.3.2 Regnskabsbruger

Spørgsmålene til regnskabsbruger er medtaget med henblik på at belyse regnskabsbrugers vurdering af om

revisionspåtegningen giver en højere informationsværdi og dermed et bedre beslutningsgrundlag, samt om

de ser nogle risici i forhold til, at eventuelle forhold ikke vil blive kommunikeret.

Spørgsmålene er som følger:

15. Ser du en risiko for, at der er nogle forhold, der ikke vil blive kommunikeret som følge af uenighed

mellem selskabet og revisor?

16. Tror du, at investorer i højere grad vil anvende revisors påtegning i forbindelse med deres

beslutningstagning?

8.3.3 Regnskabsaflægger

Spørgsmålene til regnskabsaflægger er ligeledes medtaget for at belyse, hvorvidt de vurderer, at Key Audit

Matters kan give anledning til diskussioner mellem revisor og regnskabsaflægger, herunder om revisor

formår at opretholde sin uafhængighed. Derudover vil vi gerne belyse det forhold, at revisor fremadrettet

kommer til at rapportere forhold, som tidligere blot har været rapporteret til en bestyrelse eller et

revisionsudvalg, hvorved virksomheden bliver mere eksponeret over for omverdenen.

Spørgsmålene er som følger:
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17. Føler I jer mere eksponeret i forhold til, at revisor nu har fået en mulighed for at ytre sig mere frit i

regnskabet?

18. Hvilken påvirkning tror du, at Key Audit Matters afsnittet vil kunne få på forholdet mellem

regnskabsaflægger og revisor?

8.4 Udførelse og bearbejdning af interview

Alle interviews er afholdt ved fysisk fremmøde og optaget på lydfil70. Interviews har forløbet således, at de

interviewede forud for mødet har modtaget en mail med introduktion til vores emne, herunder

problemformuleringen som ønskes besvaret i vores opgave. I den fremsendte mail modtog de ligeledes de

ovenfor gennemgåede spørgsmål, som skulle skabe rammerne for interviewet. På denne måde har

respondenterne haft mulighed for at forberede velovervejede svar til vores interviews.

Afholdelsen af vores interviews er forløbet på den måde, at vi indledningsvist har præsenteret

interessenterne for vores problemformulering, samt uddybet hvad vi ønsker, at de respektive interviews

skal biddrage med for at sætte scenen for interviewet. I forlængelse heraf er respondenterne blevet bedt

om indledningsvist at redegøre for, hvilken rolle de har haft i relation til den nye revisionspåtegning. Som

tidligere nævnt har alle respondenterne en vis form for interesse heri som følge af deres arbejde.

Det har herefter været ønsket, at det i overvejende grad skulle være respondenten, der dominerede

interviewet, hvor vi forsøgte at skabe samme struktur i de forskellige interviews ved at holde samtalen inden

for de givne spørgsmål. Dette har været for at opretholde objektivitet fra vores side, således at det var

respondenternes holdninger, der kom til udtryk, uden at disse var påvirket af vores subjektive holdninger

samt erfaringer fra de øvrige interviews, hvilket vi har vurderet som værende et vigtigt element i forhold til

at skabe en høj grad af reliabilitet samt mulighed for efterfølgende at analysere på tværs af vores interviews

og dermed belyse respondenternes forskellige holdninger.

8.5 Interview med Helle Kallermann

8.5.1 Den indledende proces

Helle Kallermann redegjorde indledningsvis for, hvorledes den indledende proces omkring forberedelserne

til implementeringen af den nye revisionspåtegning havde forløbet sig indtil videre. Helle redegjorde i denne

70 Lydfiler er vedlagt elektronisk
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sammenhæng for, at Deloitte har grebet det således an, at der i Deloittes faglige afdeling,

AuditBusinessSolutions (ABS), er nedsat en projektgruppe bestående af ansatte i ABS og 4 centrale

revisionspartnere, som alle påtegner regnskaber for større danske virksomheder, der bliver omfattet af de

nye krav. Denne projektgruppe varetager overordnet to roller, som består i at være ansvarlig for henholdsvis

at implementere den nye påtegning på tværs af Deloitte samt på sigt at komme til at fungere som en

monitorerende enhed og sparringspartner i forbindelse med revisorernes udarbejdelse af den nye

revisionspåtegning.

Projektgruppens arbejde har indtil videre omfattet at studere de krav, der kommer til den nye påtegning,

med stor fokus på Key Audit Matters, som bliver den væsentligste ændring til påtegningen. Herudover er

der brugt meget tid på at undersøge de erfaringer, man har gjort sig i UK, mest i Deloitte regi, da det også

er projektgruppens tolkning, at kravene til Key Audit Matters i al væsentlighed er identiske med UK’s krav

på dette område.

Projektgruppen har på baggrund af det indledende arbejde fokuseret på at forberede Deloittes revisorer til

ændringerne, hvilket har omfattet udvikling af kurser, afholdelse af webbaserede kurser og udsendelse af

nyhedsmails.

8.5.2 Forventninger til Key Audit Matters’s betydning

I lighed med IAASB’s baggrund71 for udsendelsen af ISA 701 og de relaterede standarder er det Helles

forståelse, at baggrunden for den nye revisionspåtegning, herunder ISA 701, er at øge informationsværdien

af revisionspåtegningen for regnskabsbrugere samt for at give regnskabsbrugerne bedre forståelse og øget

information omkring den udførte revision.

Overordnet set vurderer Helle, at der hovedsageligt er fordele forbundet med implementeringen af ISA 701,

såfremt revisorerne formår at bruge det som tiltænkt. ISA 701 stiller nu krav til, at påtegningerne

differentieres og gøres virksomhedsspecifikke, samtidig med at der er krav om anvendelse af et forståeligt

sprogbrug. Hun lægger i denne sammenhæng meget vægt på, at det er afgørende, at det bliver

71 At a glance: Exposure Draft, Reporting on Audited Financial Statements: Proposed New and Revised International
Standards on Auditing (ISAs), IAASB, juli 2013
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virksomhedsspecifikt og forståeligt for regnskabsbrugeren, da det ellers vil være en større ulempe end

fordel.

Helle mener i denne sammenhæng, at UK er kommet langt med deres arbejde med den udvidede

revisionspåtegning, og at de generelt indeholder mange informationer. Hun mener derfor samtidig, at det

er vigtigt at finde en balance for, hvor mange informationer, der skal medtages i revisionspåtegningen.

Vi spurgte i forlængelse heraf ind til, hvilke overvejelser Deloitte havde gjort i forhold til denne balance –

om man som udgangspunkt ville læne sig op af minimumskravene, eller hvorvidt der lægges op til at

medtage ekstra, frivillige oplysninger. Helle fortalte i denne sammenhæng, at der endnu ikke er noget, der

er fastlagt, men at Deloitte har tænkt sig at bruge den nye revisionspåtegning til at positionere sig i markedet

i forhold til omfanget af informationer, som indgår i påtegningen. Med dette menes, at man formentligt

udarbejder en ”best practice” påtegning, som Deloittes revisorer som udgangspunkt skal tage udgangspunkt

i ved udarbejdelsen af de nye påtegninger.

Vi spurgte i forlængelse heraf ind til, hvilken holdning de havde til, at Key Audit Matters kommer til at

indeholde oplysninger, som tidligere har været forbeholdt bestyrelsen. Helle mente ikke, at der var

udfordringer forbundet hermed, idet risici som princip altid har været drøftet med revisionsudvalgene inden

revisionen påbegyndes, og der lægges op til, at det er en transparent identificering, hvor revisionsudvalgene

er involveret, hvorfor det ikke vil komme bag på nogen, hvad der kommunikeres, men at det naturligvis vil

lægge op til nogle drøftelser, når det bliver skriftligt. Vi spurgte herunder, om man kunne forestille sig, at

nogle revisorer ville medtage flere Key Audit Matters for at være på den sikre side i forhold til at stå til ansvar

for offentligheden. Dette så Helle ikke som en udfordring, idet revisors ansvar er det samme, selvom

påtegningen bliver som den gør. Hun kunne modsat forestille sig, at der kunne opstå situationer, hvor

offentligheden er uforstående over for ej-oplyste Key Audit Matters, såfremt det senere kommer frem, at

der er fejl el. lign. i ej-oplyste Key Audit Matters. Hun afslutter i denne forbindelse med at sige, at såfremt

noget ligger i en gråzone, må man have en dialog herom.

8.5.3 Involvering af interessenter

Vi spurgte i forlængelse af ovenstående ind til, hvorvidt man havde været i dialog med virksomhederne og

regnskabsbrugerne omkring deres forventninger og ønsker til udformning af påtegningen. Helle fortalte, at

der var planlagt et høringsmøde med virksomhederne, men at man som sådan ikke havde en dialog med
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regnskabsbrugerne. Helle mente dog, at virksomhederne i form af deres interesse i brancherelaterede

virksomheder og deres regnskaber ville have en holdning, der kunne sidestilles med øvrige

regnskabsbrugere. Vi spurgte i forlængelse heraf, om man kunne forestille sig, at virksomhederne blot

ønskede en ”light”-version af revisionspåtegningen, som kun indeholder mindstekravene, hvor Helle lagde

meget vægt på, at påtegningen er revisors rapportering til regnskabsbrugeren, så det i sidste ende er

revisors valg, hvad der skal medtages. Hun kunne dog bekræfte, at der kunne være udfordringer forbundet

med at medtage ”nice-to-have”-informationer, hvis virksomhederne blot ønsker et minimum af

informationer.

Helle fortalte samtidig, at Deloitte havde været i dialog med de øvrige revisionsvirksomheder i forbindelse

med afholdelse af et arrangement ved FSR eller REVU, men at det er hendes vurdering, at de øvrige

revisionsvirksomheder generelt ikke er så langt med arbejdet omkring den nye påtegning endnu. Samtidig

var der flere, som ikke ville dele deres holdninger på tværs, da de ikke mente, at der var grund til at drøfte

i branchen. I forlængelse heraf er det Helles vurdering, at vi kommer til at se en branchetendens, som

afhænger af hvilke revisionsvirksomheder, der har været ”first-movers”, og at de øvrige

revisionsvirksomheder vil følge efter.

8.5.4 Erfaringer fra UK og Frankrig

Som en del af vores interview med Helle spurgte vi ind til, hvorvidt de var bekendte med de lignende tiltag

i Frankrig og UK, og hvorvidt de havde inddraget erfaringerne herfra i deres arbejde med den nye påtegning.

Helle redegjorde i denne sammenhæng for, at en stor del af deres indledende arbejde havde omfattet

gennemgang af de påtegninger, som er udarbejdet i UK i henholdsvis 2013 og 2014 med henblik på at få

inspiration herfra. Helle fortalte samtidig, at de har noteret, at der er udvidede krav i form af inddragelse af

væsentlighedsniveau og revisionsscope i UK, som ikke bliver et krav i Danmark. Helle forklarede herunder,

at de er bevidste om, at regnskabsbrugerne i UK har taget godt imod kravet om bl.a. oplysning af

væsentlighedsniveau, hvorfor nogle af Deloittes overvejelser går på at gøre dette til en fast del af

påtegninger udarbejdet af Deloitte. Som tidligere nævnt ønsker Deloitte at anvende den nye påtegning til

at positionere sig i branchen, hvor man ønsker at sætte oplysningsniveauet højere end det krævede, men

at der samtidig skal være en balance ud fra et cost-benefit-perspektiv.
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Helle fortalte derudover, at de i forbindelse med deres gennemgang af erfaringerne fra UK havde noteret,

at der blandt regnskabsbrugerne var en efterspørgsel efter en konsistensberetning, der forklarer

udviklingen i virksomhedernes risikobillede, eller begrunder et eventuelt uændret risikobillede, hvilket vi

også har bemærket i forbindelse med vores gennemgang af erfaringerne i UK. Deloitte overvejer derfor

ligeledes at gøre denne konsistensberetning obligatorisk, selvom det ikke er et krav.

8.5.5 Er kravene for lempelige?

Eftersom Helle redegjorde for, at Deloitte både forventede at gøre oplysningerne om væsentlighedsniveau,

scoping og konsistensberetning obligatorisk for Deloitte-påtegninger, spurgte vi Helle om, hvorvidt hun

mente, at kravene i ISA 701 og de relaterede standarder er for lempelige i forhold til at imødekomme

regnskabsbrugernes ønsker. Dette mente Helle måtte være op til regnskabsbrugerne at vurdere, da

formålet med de nye standarder netop er at imødekomme regnskabsbrugernes ønske om et højere

informationsniveau. Hun mente desuden, at man også skulle have virksomhedernes perspektiv in mente,

da det også skal være fair over for dem. Hun mener, at der skal være en cost-benefit-afvejning, da det er

virksomhederne, der kommer til at betale for revisors forøgede arbejdsindsats vedrørende udarbejdelsen

af den nye påtegning, og at det til et vis punkt ikke er fordelagtigt at anvende flere ressourcer, ud fra et cost-

benefit-perspektiv.

Det at Deloitte overvejer at medtage en række supplerende informationer i Deloitte-påtegninger, mener

Helle ikke er et udtryk for, at de ser kravene som værende for lempelige, men et resultat af at de ønsker at

differentiere sig, og at de mener, at der er indikationer på, at disse supplerende oplysninger gør en forskel

for regnskabsbrugeren.

8.5.6 Differentiering af påtegninger

I forlængelse af Helles redegørelse for at Deloitte ønsker at anvende revisionspåtegningen til at positionere

sig i markedet og medtage frivillige informationer spurgte vi ind til, hvorvidt de kunne se en udfordring

relateret til, at nogle virksomheder ville fravælge Deloitte som revisor til fordel for en revisor, som ”blot”

opfylder mindstekravene til påtegningen. Helle uddybede, at deres rolle mere ville være at motivere

revisorerne til at sætte niveauet som ønsket ved for eksempel at udarbejde eksempelpåtegninger, men at

det er op til den enkelte revisor, hvor meget information, der skal med i påtegningerne, så længe de blot

kan forsvare, at minimumskravene er overholdt.
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I forlængelse heraf spurgte vi ind til, hvorvidt det ville have negative konsekvenser for Deloittes revisorer,

såfremt de ikke udarbejder påtegningerne efter Deloittes ”best practice”-eksempler. Dette mente Helle ikke

– så længe revisorerne kan forsvare, at kravene er overholdt som nævnt ovenfor.

Helle uddybede desuden, at hvorvidt de oplysninger, der ligger ud over det krævede, bliver en del af

Deloittes påtegninger samtidig afhænger, hvorvidt virksomhederne er villige til at betale herfor, og at der

kunne være mulighed for, at omfanget af informationer i revisionspåtegningerne bliver et

konkurrenceparameter.

8.5.7 Effekt på forventningskløften

For at belyse vores problemformulering direkte spurgte vi Helle, hvilken effekt hun forventer, at ISA 701 vil

have på forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger, og hvorledes hun tror, at tiltaget bliver en

succes.

Helle var af den overbevisning, at den nye påtegning kommer til at skabe mere gennemsigtighed for

regnskabsbrugerne, samt at den er med til at skabe en øget informationsværdi for regnskabsbrugerne,

herunder en bedre forståelse for revisors arbejde. Helle supplerede dog med, at hvorvidt den nye påtegning

får denne positive effekt afhænger af en række forskellige parametre.

Helle forklarede, at det er vigtigt, at revisorerne formår at formulere Key Audit Matters således, at

regnskabsbrugeren forstår disse. Revisor skal være meget opmærksom på, hvem den egentlige

regnskabsbruger er, da dette også kan være personer, som hverken er regnskabs- eller revisionskyndige.

Hvis revisor ikke formår at kommunikere til disse i øjenhøjde, vil det ikke skabe værdi. Det vil tværtimod

blive mere kryptisk for regnskabsbrugerne, hvis det bliver formuleret for revisionsteknisk. Det er altså

vigtigt, at det ikke blot bliver en afskrivning fra revisionsprotokollatet.

Vi gjorde i denne sammenhæng Helle opmærksom på, at erfaringerne fra Frankrig viser, at det ikke har givet

værdi for regnskabsbrugerne, fordi man ikke har formået at målrette formuleringerne. Helle uddybede med,

at dette vil være et område som projektgruppen vil være med at monitorere ved at gennemgå de

påtegninger, som Deloitte udarbejder. Helle nævner samtidigt, at man overveje at udarbejde et

”inspirationskatalog” indeholdende eksempler på gode formuleringer på påtegninger fra UK, som de danske

revisorer kan bruge ved formulering af Key Audit Matters. Det er dog ikke fast besluttet endnu.
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Helle nævnte derudover, at en af kilderne til succes er, at man formår at forberede bestyrelser og

revisionsudvalg på den nye påtegning. Indholdet af den nye påtegning skal drøftes med bestyrelserne eller

et eventuelt revisionsudvalg allerede i forbindelse med planlægningen af revisionen – evt. i forbindelse med

drøftelse af risici med bestyrelsen. Udfordringen er, at der kan være modsatrettede interesser, hvorfor der

helt sikkert vil komme nogle interessante drøftelser blandt revisor og bestyrelse. Helle pointerer herunder,

at det er vigtigt, at revisor ikke kan finde på at give efter, såfremt der er noget, der ligger i en gråzone, men

at man samtidig må stole på, at alle revisorer er underlagt de samme krav og derfor følger de samme

retningslinjer.

Afslutningsvist pointerede Helle, at det er vigtigt, at revisionspåtegningen ikke bliver en ”boilerplate”, hvor

påtegningen bliver for lang og ikke giver værdi for regnskabsbrugere, men at udformningen af Key Audit

Matters skal være så virksomhedsspecifikke som muligt. Det er vigtigt, at revisor udfordrer sig selv i forhold

til om man kommer til at læne sig for meget op af branchens risikovurdering, hvor det bliver en afskrivning

fra brancherelaterede virksomheder. Helle uddybede dog med, at hun også forventer, at der kommer til at

ske en afbalancering i forhold til at genanvende formuleringer. Flere Key Audit Matters vil forventeligt være

aktuelle i flere år, hvorfor hun ikke mener, at revisorerne skal genopfinde den dybe tallerken, og

omformulere Key Audit Matters, som afspejler uændrede forhold. Vi spurgte i denne sammenhæng ind til,

hvorvidt man kunne forestille sig, at regnskabsbruger vil være uforstående over for, at Key Audit Matters er

enslydende på tværs af virksomheder, såfremt revisor genanvender Key Audit Matters på tværs af

virksomheder. Dette så Helle ikke nogen udfordring i, eftersom brancher ligner hinanden, hvorfor der typisk

vil være risici, som er aktuelle på tværs af brancherelaterede virksomheder. Dette så Helle mere som et

udtryk for, at det er sammenligneligt inden for brancher.

8.5.8 Diskussion af interview

Interviewet med Helle viste os, at Deloitte på nuværende tidspunkt har foretaget en række forberedende

aktiviteter relateret til implementeringen af den nye revisionspåtegning, herunder Key Audit Matters.

Interviewet gav eksempelvis oplysninger om, at Deloitte på baggrund af erfaringer fra UK overvejer at

implementere en række yderligere oplysninger i påtegningerne i form af:

 Oplysning om væsentlighedsniveau

 Konsistensberetning vedrørende risikobilledet



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

96

Dette er oplysninger, som skal være med til at positionere Deloitte som revisionsvirksomhed, og samtidig

oplysninger som Deloitte vurderer er centrale i forhold til at skabe værdi for regnskabsbrugerne.

Deloitte har i denne sammenhæng indkaldt en række udvalgte virksomheder til et diskussionsmøde, hvor

det forventede format, herunder niveauet af oplysninger, skal drøftes, og virksomhederne får mulighed for

at give deres mening til kende.

Vi synes i denne sammenhæng, at det er meget bemærkelsesværdigt, at Deloitte ikke har valgt at tage de

egentlige regnskabsbrugere i betragtning. Deloitte nævner selv, at baggrunden for den nye

revisionspåtegning, herunder ISA 701, er at øge informationsværdien af revisionspåtegningen for

regnskabsbrugere samt for at give regnskabsbrugerne bedre forståelse og øget information omkring den

udførte revision. Vi ser det derfor som værende paradoksalt, at de egentlige regnskabsbrugere ikke bliver

taget i betragtning i forhold til at få forståelse for, hvilken værdi de tillægger påtegningen, og hvilke

informationer, der skal medtages for at højne informationsværdien.

Hvis vi ser bort fra, at Deloitte ikke har valgt at tage en dialog med de egentlige regnskabsbrugere, synes vi,

at det er meget positivt, at Deloitte aktivt overvejer at medtage en række frivillige oplysninger med

baggrund i de positive erfaringer man har fået fra UK, hvorfor der lægges op til at sætte niveauet højere,

end hvad der er krævet af lovgivningen for netop at højne informationsværdien af den nye påtegning. Vi

kan dog umiddelbart se en udfordring i, hvorvidt dette konsekvent kommer til at blive håndhævet, da

indholdet som tidligere nævnt ultimativt afhænger af, hvorvidt den enkelte underskrivende revisor vil

medtage disse frivillige oplysninger, som ligger ud over det krævede. Helle nævnte, at der vil blive

udarbejdet eksempelpåtegninger som de enkelte revisorer kan tage udgangspunkt i. Derudover vil man

nedsætte en komite, som skal gennemgå alle påtegninger forud for offentliggørelse, men dog har Helle givet

udtryk for, at det ikke vil have konsekvenser, i eksempelvis en intern kvalitetskontrol, for den enkelte

revisor, såfremt vedkommende blot medtager de minimumskrævede oplysninger. Herudover kan vi se

nogle ressourcemæssige udfordringer i, at alle påtegninger skal gennemgås inden offentliggørelse, da der

er tale om et stort omfang af påtegninger, som kræver, at revisorerne er tidligt ude med udkast hertil.

Helle pointerede derudover, at det er vigtigt, at revisorerne går i dialog med revisionsudvalg/bestyrelser

allerede på planlægningstidspunktet med henblik på at drøfte indholdet af den nye påtegning. Dette ser vi

allerede som værende en udfordring, eftersom Deloittes arbejde med den nye revisionspåtegning fortsat er
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i en indledende fase, og planlægningen af 2016-revisionerne typisk vil blive fremlagt for bestyrelse og

revisionsudvalg i foråret 2016. Vi forestiller os derfor, at revisorerne allerede på nuværende tidspunkt har

fremlagt udkast til Key Audit Matters til revisionsudvalg og bestyrelser uden at man har nogle interne

retningslinjer, som revisorerne kan tage udgangspunkt i. Vi kan derfor se en udfordring i, at revisorerne

kommer senere i processen og foreslår yderligere oplysninger, da disse burde have været drøftet med

revisionsudvalg og bestyrelser allerede på nuværende tidspunkt.

Helle nævnte desuden, at det overvejes at udarbejde et ”inspirationskatalog” indeholde eksempler på gode

formuleringer fra UK, som de danske revisorer kan tage udgangspunkt i ved formulering af Key Audit

Matters. Dette ser vi som værende en potentiel risiko for, at de danske Key Audit Matters bliver

”boilerplates”, såfremt revisorerne ikke formår at gøre beskrivelserne virksomhedsspecifikke, hvilket kan

være en udfordring, hvis man tager udgangspunkt i beskrivelser, som allerede er godt formuleret.

8.6 Interview med Klaus Struwe

8.6.1 Den indledende proces

Vi indledte interviewet med Klaus Struwe med en kort redegørelse for vores problemformulering og

forventninger til interviewet med ham. Vi forklarede ham, at vi netop syntes, at han var interessant for vores

opgave, da han havde repræsenteret Dansk Aktionærforening i deres høringssvar til IAASB.

Klaus Struwe redegjorde indledningsvist for, hvilken rolle han havde haft i relation til Dansk

Aktionærforenings arbejde med den nye revisionspåtegning. Klaus arbejder som ekstern, politisk konsulent

for Dansk Aktionærforening. Klaus har med denne rolle været ansvarlig for at udarbejde første udkast til

høringssvar vedrørende de nye standarder. Udkastet er baseret på den dialog og løbende kommunikation,

som foreningen har med medlemmerne og har derfor til formål at varetage medlemmernes interesser. Efter

udarbejdelsen har Klaus forelagt udkastet for Dansk Aktionærforenings interne høringsudvalg, som består

af 7-8 medlemmer. Udvalgt har på baggrund af dette udkast kommet med kommentarer, som blev

indarbejdet, i det endelige høringssvar.

Høringsudvalget repræsenterer Dansk Aktionærforenings medlemmer, og udvalgets holdninger bygger på

de spørgsmål og den kommunikation, der løbende har været fra foreningens medlemmer. Klaus fortalte, at

det er deres generelle holdning, at regnskabsaflæggelse og den tilhørende revision er noget, som den

private investor er meget afhængig af, da mindretalsaktionærer ikke har mulighed for at aftvinge
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virksomhederne informationer. Aktionærerne kan stille sig op på en generalforsamling, men det er

vurderingen, at svaret også bliver derefter. Regnskabet og revisionspåtegningen er altså deres bedste

informationskilde suppleret med omtalen i medierne.

8.6.2 Regnskabsbrugerne er uvidende

Gennem Klaus’ arbejde som politisk konsulent for Dansk Aktionærforening har han fået det indtryk, at der

generelt er en udfordring i, at regnskabsbrugerne er uvidende i forhold til forståelsen af regnskab og

revision, og reelt ikke ved, hvilken værdi de kan tillægge revisionspåtegningen.

Hvis vi ser bort fra de professionelle investorer, mener Klaus ikke, at regnskabsbrugerne har viden om, hvad

revisors arbejde omfatter, herunder hvad der er revisors ansvar i forbindelse med påtegning af et

årsregnskab. For en lang række regnskabsbrugere gælder det, at de har den opfattelse, at revisor

gennemgår samtlige tal og undersøger samtlige bilag. Klaus mener derfor, at det er vigtigt, at revisor får

regnskabsbruger til at forstå, hvad der reelt er udført af arbejde, og hvilken værdi påtegningen tillægger

regnskabet.

Klaus mener i forlængelse heraf, at der er en udbredt opfattelse af, at der ikke står noget i

revisionspåtegningen, som reelt kan tillægge regnskabet værdi. Han vurderer, at en stor del af

regnskabsbrugerne blot undersøger, hvorvidt revisionspåtegningen indeholder nogle forbehold eller

supplerende oplysninger. Nogle regnskabsbrugere interesserer sig blot for, hvilken revisor, der har påtegnet

regnskabet, altså hvorvidt det er en anerkendt revisor eller en revisor, der er ansat i en lille eller stor

revisionsvirksomhed.

Vi spurgte i den forbindelse ind til, om han vurderer, at den nye påtegning imødekommer denne mangel på

viden om revisors arbejde. Klaus håber, at det nye tiltag med revisors påtegning vil forbedre forholdene og

herunder formindske kløften mellem revisor og regnskabsbrugers forståelse af revisors arbejde. Klaus

præciserer herunder, at de har haft mange diskussioner omkring, hvor korte og lange

revisionspåtegningerne skal være, samt hvorledes Key Audit Matters skal udformes. Udfordringen er, at jo

længere revisionspåtegningen bliver, jo vanskeligere er det for den ukyndige læser at forstå, hvad budskabet

er, såfremt revisorerne ikke formår at skrive det i et let forståeligt og virksomhedsspecifikt sprog.
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Klaus synes umiddelbart, at det er et godt tiltag, at revisor positivt redegør for, hvad der er udført i forhold

den enkelte virksomhed, men at det samtidig sender et indirekte budskab om, at der er noget han ikke har

kigget på. Han mener i denne sammenhæng, at der kan ligge en opgave i at rapportere forhold, som er

centrale for den pågældende virksomhed, men som af en eller anden grund ikke har været omfattet af

revisors arbejde. Klaus fortsætter med at præcisere, at der eksempelvis er virksomheder, som er afhængige

af valutakurser, olieudvinding i Nordsøen, det russiske marked el. lign., men som revisor naturligvis ikke kan

spå om. Han mener, at det positivt bør oplyses, hvis der er sådanne centrale områder, som ikke er omfattet

af revisionen, da der ellers kan være en risiko for, at den ukyndige regnskabsbruger vil tro, at man ikke skal

være opmærksom over for andre forhold end dem, der er beskrevet positivt som Key Audit Matters.

Regnskabsbruger skal samtidig være opmærksom på, at der kan være en risiko for, at revisor har taget fejl

– at der er sket en fejlvurdering i forhold til redegørelse for Key Audit Matters.

Klaus mener i forlængelse heraf, at der er et stort behov for at fortælle den ukyndige regnskabsbruger, hvad

der rent faktisk er omfattet af revisors arbejde, og hvad man kan bruge revisionspåtegningen til. Der er et

behov for, at regnskabsbrugere lærer at forstå regnskaber som helhed. Klaus nævner blandt andet, at han i

sin tid som politisk konsulent har set flere eksempler på private investorer, som har investeret i risikofyldte

virksomheder med høje omkostninger og gearede investeringer uden reelt at være klar over risikoen

forbundet hermed, som følge af manglende generel regnskabsforståelse.

Vi spurgte i forlængelse heraf, hvem, Klaus mener, har ansvaret for at styrke regnskabsbrugernes forståelse

for regnskab og revision, hvilket Klaus generelt set mener, er et fælles ansvar. Det er dog revisorerne og

virksomhederne, som har ansvaret for at kommunikere med regnskabsbrugerne via henholdsvis

revisionspåtegning og årsrapporten, hvorfor Klaus også ser disse parter som værende ansvarlig for, at de

brugere, der kommunikeres til også forstår den udsendte information. Det er altså revisor og

virksomhedernes opgave at forstå, hvem der er brugere af årsrapporten og derved kommunikere i

øjenhøjde.

Derudover mener Klaus også, at en del af ansvaret påhviler bankerne og nyhedsmedierne i form af deres

rolle som investeringsrådgivere og nyhedsformidlere. Det er altså et fælles ansvar og svært at gøre enkelte

parter til ansvarlige.



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

100

8.6.3 Kommunikation er altafgørende

Klaus nævner flere gange under interviewet, at et afgørende element i forhold til, at tiltaget skal blive en

succes, er revisors evne til at kommunikere med regnskabsbrugeren. Klaus nævner, at der er en udfordring

i, at der er en strid mellem den professionelle- og den ukyndige regnskabsbruger. Den ukyndige

regnskabsbruger har behov for, at revisors påtegning er formuleret i et forståeligt og klart sprog, hvor den

professionelle regnskabsbruger modsat forventer oplysninger på et højere fagligt niveau.

Klaus supplerer i denne sammenhæng med, at en måde at afhjælpe ovenstående strid på, kunne være at

tilføje en læsevejledning, således at den ukyndige regnskabsbruger kan få en vejledning i, hvorledes revisors

påtegning skal forstås og læses. Det er dog Klaus’ klare holdning, at påtegningen skal være formuleret i et

klart og tydeligt sprog, ikke være for lang, og gerne struktureret med underoverskrifter, som skaber en

overskuelig struktur i påtegningen.

8.6.4 Erfaringer fra UK og Frankrig

Vi spurgte i forbindelse med interviewet ind til, hvorvidt Klaus var bekendt med de lignende og yderligere

tiltag, der er sket i henholdsvis Frankrig og UK, hvilket Klaus ikke var bekendt med. Vi uddybede derfor over

for Klaus, at man i UK havde implementeret krav om oplysning af væsentlighedsniveau og overvejelser

vedrørende revisionens scope.

Klaus opfattede kravet om oplysning af væsentlighedsniveau som værende et rigtig godt tiltag, eftersom

Klaus så det som værende et nøglepunkt i revisors arbejde og er et centralt forhold relateret til vurderingen

af Key Audit Matters. Klaus så det derfor som værende et godt element at implementere i Danmark og

pointerede, at der ikke var noget, der forhindrede revisorerne om at oplyse herom.

I forhold til oplysninger omkring revisionens scope var Klaus af den overbevisning, at det helt sikkert vil blive

et tilsvarende krav i Danmark. Dette ser han specielt i lyset af Panama-sagen og uddyber, at der er et meget

stort antal virksomheder, der er en del af en koncern, hvorfor det er naturligt at redegøre for denne

koncernstruktur, da regnskabsbruger ikke har mulighed for at forstå virksomheden, hvis ikke man forstår

koncernen. Det er herunder Klaus’ opfattelse, at de fleste virksomheder opdeler forretningen i divisioner

eller aktiviteter, som afviger fra den juridiske struktur, og at virksomhedernes beskrivelse af

koncernstrukturen i regnskabet er sparsom. Han mener derfor, at det er essentielt, at revisor oplyser herom

og redegør for, hvorledes revisionen er påvirket af den juridiske koncernstruktur.
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8.6.5 Betydning for forventningskløften

I forlængelse af ovenstående mener Klaus, at de nye tiltag vil reducere forventningskløften mellem revisor

og regnskabsbruger, såfremt revisor formår at kommunikere rigtigt i påtegningen. Han mener ikke, at det

vil fjerne ”katastroferåb”, når virksomhederne går konkurs, men det vil sikkert være med til at reducere

disse og gøre det lettere for revisor at reagere og svare igen.

Han mener dog samtidigt, at der fortsat er et stykke vej endnu i forhold til forventningskløften, men at vi

skal se, hvordan det kommer til at fungere i praksis på Key Audit Matters-området. Han mener, at der ligger

en opgave i at lære mindretalsaktionærerne at læse den nye påtegning og pointerer endnu en gang, at det

er vigtigt, at påtegningen bliver skrevet i et sprog som man forstår, og at regnskabsbruger kan bruge

informationen til noget.

Klaus mener, at der er mange revisorer, specielt de unge, som er meget åbne over for at reducere

forventningskløften, men igen at det afhænger af, hvordan det kommer til at fungere i praksis.

Klaus håber, at det lykkes fra blandt andre Dansk Aktionærforenings side, at regnskabsbrugerne blive oplyst

om og får forklaret ændringerne til revisionspåtegningen. Vi gjorde i denne sammenhæng Klaus

opmærksom på, at i for eksempel Frankrig var det erfaret, at hele 25% af regnskabsbrugerne ikke var

opmærksom på, at der var sket ændringer til revisionspåtegningen i Frankrig, hvorefter Klaus bekræftede

vigtigheden i, at alle tog ansvaret for at oplyse de danske regnskabsbrugere herom. Han mener, at der skal

gøres noget for at lokke regnskabsbrugerne til faktisk at læse revisionspåtegningen, da de som tidligere

nævnt har den opfattelse, at der ikke står noget værdiskabende, og at den ikke er informativ på nuværende

tidspunkt.

Vi spurgte i forlængelse af ovenstående, hvorvidt revisionsbranchen (og de regnskabsaflæggende

virksomheder har været opsøgende i forhold til at forstå regnskabsbrugernes behov i relation til udformning

af Key Audit Matters for netop at forstå og reducere forventningskløften. Klaus havde i denne forbindelse

oplevet, at revisorerne havde været væsentligt mere åbne end regnskabsaflæggerne. Klaus forklarede

desuden, at han havde været en del af FSR og derigennem kender mange statsautoriserede revisorer, hvor

flere aktivt har udvist interesse i at forstå, hvilke behov regnskabsbrugerne har i relation til den nye

revisionspåtegning, herunder Key Audit Matters.
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Derudover spurgte vi Klaus, hvorvidt han havde overvejet øvrige tiltag, som kunne reducere

forventningskløften, hvilket han ikke umiddelbart havde gjort, men refererede til vores drøftelser omkring

de tiltag, som var gjort i UK vedrørende væsentlighedsniveau og revisionens scope, som han så som værende

centrale tiltag i forhold til at reducere forventningskløften.

8.6.6 Diskussion af interview

Vi har i forbindelse med vores interview med Klaus Struwe fået klarlagt, hvorledes regnskabsbrugerne har

taget imod det nye tiltag vedrørende Key Audit Matters og den nye påtegning som helhed.

Overordnet set har regnskabsbrugerne taget godt imod de nye krav til Key Audit Matters, og det er

forventningen, at disse krav vil have en positiv effekt på forventningskløften mellem revisor og

regnskabsbruger. Succesen afhænger i høj grad af, hvordan det kommer til at ske i praksis. Klaus lagde meget

vægt på, at et centralt parameter i forhold til succesen er revisors evne til at forstå, hvem den egentlige

regnskabsbruger er, og kommunikere i øjenhøjde med denne.

Det er bemærkelsesværdigt, at Klaus gav udtryk for, at revisorerne havde været åbne og imødekommende

i forhold til at forstå regnskabsbrugernes behov i relation til den nye påtegning, idet vores interview direkte

indikerede, at Deloitte ikke direkte har taget den faktiske regnskabsbruger i dialog eller indkaldt til

diskussion omkring den forventede udformning af den nye påtegning. Dette kan efter vores opfattelse

indikere, at der i forbindelse med den indledende proces er nogle ting, der er faldet ned mellem to stole.

Blandt andet at de underskrivende revisorer har været i dialog med regnskabsbrugerne omkring deres

ønsker til den nye påtegning, men at den faglige afdeling, som har til opgave at implementere den nye

påtegning i revisionsvirksomheden, herunder udarbejdelse af eksempelpåtegninger og monitorering, ikke

er bekendt med, at der har været en sideløbende dialog mellem revisorerne og regnskabsbrugerne. Dette

ser vi som værende en udfordring, da det vil være den faglige afdelings udmeldinger, som kommer til at

være styrende i forhold til revisorernes udformning af de nye påtegninger, og disse udmeldinger potentielt

ikke afspejler den dialog, der har været mellem enkelte revisorer og regnskabsbrugere.

Klaus synes at være meget positiv over for de krav, som er implementeret i UK vedrørende

væsentlighedsniveau og scope, og så det som værende centrale oplysninger i forhold til regnskabsbrugernes

forståelse af revisionspåtegningen og Key Audit Matters. Det er derfor yderst positivt, at blandt andet

revisionsvirksomheder som Deloitte ønsker at gøre dette til oplysninger, som er en fast del af deres



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

103

påtegninger. Det faktum, at både revisor og regnskabsbruger ser disse udvidede oplysninger som værende

centrale i forhold til en reduktion af forventningskløften, kunne indikere, at kravene i de nye ISA’er 700-705

er for lempelige, og at man burde overveje at gøre det til lovkrav. Der vil med sikkerhed være

underskrivende revisorer og revisionsvirksomheder, som enten ikke har overvejet at medtage

oplysningerne, eller som udeholder disse som følge af drøftelser med regnskabsaflæggerne, hvorfor man i

disse situationer ikke vil opnå det fulde potentiale i forhold til at reducere forventningskløften.

Klaus mente derudover, at der ligger en fælles opgave i at klæde regnskabsbrugerne på til at anvende og

forstå den nye revisionspåtegning, og at det var noget de i Dansk Aktionærforening håbede at få skrevet om

og oplyst medlemmerne om. Efter vores vurdering lød det til, at det var meget usikkert, hvorvidt man ville

nå at klæde regnskabsbrugerne ordentligt på på grund af manglende ressourcerne hertil, hvorfor det er

tvivlsomt, hvorvidt regnskabsbrugerne når at blive klædt ordentligt på til den nye påtegning.

8.7 Interview med Kristian Koktvedgaard

8.7.1 Indledende arbejde med Key Audit Matters

Vi indledte interviewet med at klarlægge vores problemformulering for opgaven og forklarede Kristian,

hvorfor vi netop syntes, at det var interessant at tale med ham i denne sammenhæng. Vi spurgte derefter

ind til, hvor meget Kristian kendte til de kommende ændringer til revisionspåtegningen. Kristian fortalte

kort, at han ud over sin rolle i DI forvalter nogle poster i diverse faglige udvalg hos BUSINESSEUROPE, som

varetager virksomheders interesser på et europæisk plan. Kristian har derfor haft stor interesse i, hvordan

revisionsstandarden og forordningen fra EU ville ende ud, da kravene i denne ville ramme en del af de

virksomheder, hvis interesser han varetager.

I kraft af Kristians ovenstående positioner inden for virksomheders interesseorganisationer har han blandt

andet holdt en præsentation omkring virksomhedernes syn på den nye påtegning for European Auditing

Research Network i Lausanne i september 2015.

Kristian har ligeledes haft dialog med medlemmerne i DI og har rådet dem til at tage en dialog med deres

revisorer allerede i forbindelse med afslutningen af 2015 revisionerne eller på planlægningsmøderne for

2016 revisionen, således at det bliver tydeligt, hvilke forhold revisor påtænker at kommunikere. Dette

hjælper ligeledes med at forberede debatten, så man kan forsøge at nå til enighed omkring nogle punkter,

inden sidste øjeblik, hvor regnskabet skal offentliggøres.
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8.7.2 Holdning til Key Audit Matters

Vi startede vores interview med at spørge ind til Kristians vurdering af, hvad der fra lovgivers side har dannet

baggrund for udarbejdelsen af ISA 701 omkring Key Audit Matters. Kristian svarende, at ISA 701 er blevet til

grundet den mistillid, som er blevet vakt til live hos regnskabsbrugerne i forbindelse med finanskrisen, hvor

virksomheder gik konkurs på trods af, at revisor havde påtegnet det seneste årsregnskab med en

umodificeret konklusion. Det er derfor Kristians vurdering, at man fra lovgivers side har fundet det

nødvendigt at gøre revisionspåtegningerne mere transparente og derved gøre det tydeligere for

regnskabsbrugerne, hvilke overvejelser revisor har gjort sig i forbindelse med revisionen.

Vi spurgte i vores interview ind til regnskabsaflæggernes holdning til Key Audit Matters, og det fremgik

tydeligt af Kristians svar, at virksomhederne er meget skeptiske over for de nye oplysningskrav. Denne

skepsis skyldes primært, at virksomhederne mener, at det er deres opgave at oplyse om forhold omkring

virksomheden ikke revisorerne. Kristians vurdering er, at regnskabsaflæggerne synes, at det er dem, der er

mest kvalificerede til at skrive om forhold og risici i regnskabet og kan derfor ikke se formålet med Key Audit

Matters oplysningerne i revisionspåtegningen. Da vi spurgte ind til, hvilke fordele han så ved indførelsen af

Key Audit Matters, så svarede han, at de nye oplysninger forhåbentligt gav regnskabsbrugeren et bedre

indblik i, hvad revisionen går ud på.

Til vores spørgsmål omkring hvilken holdning regnskabsaflæggerne havde til, at der nu blev kommunikeret

forhold i revisionspåtegningen, som tidligere kun er blevet kommunikeret til selskabernes bestyrelse eller

revisionsudvalg, svarede Kristian, at det kommer meget an på, hvordan revisor vælger at kommunikere hans

Key Audit Matters. Kristian fortalte, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at virksomhederne ser kravet

meget indgribende, at nogle af disse oplysninger bliver offentliggjort i regnskabet. Kristian henviste til de

erfaringer, der er blevet gjort i UK, hvor man har set, at virksomhederne selv har valgt at skrive mere

uddybende omkring de forhold, som revisor også kommenterer på i hans Key Audit Matters. Erfaringerne

viser derfor, at Key Audit Matters kravet presser informationsniveauet op i årsrapporten som helhed, da

virksomhederne nu i højere grad er interesserede i, at kommunikationen kommer fra dem og ikke revisor

alene.
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8.7.3 Forholdet mellem regnskabsaflægger og revisor

Et af vores spørgsmål til Kristian gik på, hvor meget diskussion han forventede, at Key Audit Matters afsnittet

ville give anledning til. Han var overbevist om, at selvom revisionspåtegningen er revisors kommunikation,

så ville hvert et ord blive vendt og drejet. Efter hans vurdering ville revisor skulle have sine argumenter på

plads for ikke at blive kørt over af revisionsudvalgene, når man blev uenige.

Vi spurgte ligeledes ind til, hvilken påvirkning Kristian mente indførelsen af Key Audit Matters ville få på

forholdet mellem regnskabsaflægger og revisor. Kristians vurderede, at det helt sikkert vil gøre, at der er

flere diskussioner med revisionsudvalget og revisor, og at revisor i kraft af hans nye kommunikationsværktøj

har fået mere kraft. Det var efter Kristians opfattelse dog kun på kort sigt, at de havde den ekstra kraft, da

det jo er revisionsudvalget, der skal indstille revisor til valg på generalforsamlingen, og de bestemmer derfor,

om man ønsker genvalg. Det afgørende i denne situation mente Kristian dog var fornuft og rimelighed bag

det revisor kommunikerede.

Vi spurgte herefter indtil, hvorvidt Kristian mente, at regnskabsaflæggerne ville søge hen mod de revisorer,

som var villige til at lave en ”light” version af Key Audit Matters afsnittet. Det mente Kristian ikke ville blive

tilfældet, han ville tro, at man så, at virksomhederne ville søge hen til de revisorer, som formåede at lave en

”to the point” beskrivelse, som gav mening og værdi for brugeren.

8.6.4 Stor risiko for revisionsbranchen

Et af de hovedbudskaber Kristian havde i løbet af interviewet var, at han så indførelsen af Key Audit Matters

som en kæmpe risiko for revisionsbranchen. Grundet den nye transparens som Key Audit Matters kravet

medbringer, så bliver det fremadrettet meget svært for revisor at gemme sig nogle steder, når det går galt

for en virksomhed. Kristian fremhævede sagen med OW Bunker, som jo endte meget fatalt på trods af, at

påtegningen på selskabets seneste årsregnskab ikke var modificeret. Han fremhævede, at revisor i disse

situationer vil stå meget dårligt, for enten havde revisor ikke valgt at fremhæve forholdet som et Key Audit

Matter, og offentligheden ville så sige, at det var en virkelig dårlig risikovurdering. Hvis revisor tværtimod

havde oplistet det under Key Audit Matters, så vil det betyde, at han har vurderet, at der er tale om en

betydelig risiko, som jo kræver, at han udfører flere revisionshandlinger, og hvorfor opdagede han så ikke

det forhold, der endte med at gå galt.
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Kristian gav også udtryk for sin bekymring omkring, hvordan revisor skal lykkes med kommunikationen af

Key Audit Matters. I hans øjne er det en meget svær opgave, man har givet revisorerne. Så længe der ikke

er nogle kritiske ting at skrive i Key Audit Matters, så er det jo fint, men hvad skriver man, når der er en lille

snert af uenighed om nogle skøn? Og hvis der er en form for skepsis at spore i beskrivelsen af forholdet,

hvad er skepsissen så rettet mod? Regnskabet eller revisors egen påtegning?

Det fremgik ligeledes af vores interview med Kristian, at han mente, at kommunikationen af Key Audit

Matters ville blive en stor udfordring for revisionsbranchen. Revisor har ikke tidligere været vant til at skulle

kommunikere direkte med regnskabsbrugerne, da revisionspåtegningen indtil nu har været en

standardtekst, som kunne kopieres fra påtegning til påtegning. Revisor skal nu for første gang selv til at

udtrykke sig i sin påtegning. Kristian mener, at succesen med Key Audit Matters i meget høj grad afhænger

af revisors evne til at kommunikere forholdene i et sprog, som regnskabsbrugeren kan forstå. Efter Kristians

holdning er der ingen tvivl om, at revisorerne er rigtig dygtige rent fagligt, men at det nok er de færreste,

der er trænet i kommunikation og dermed mestrer det at formidle et budskab i øjenhøjde. En anden vigtig

ting for at kunne kommunikere forholdene i øjenhøjde er, at revisor formår at identificere

regnskabsbrugerne. Virksomhederne har gennem mange år brugt rigtig mange ressourcer på at finde ud af,

hvem det er, de skriver til i deres årsrapport, og der er revisorerne ikke nået til endnu. Hvis revisorerne ikke

formår at identificere brugerne af deres påtegning i de enkelte årsrapporter, så er de nærmest dømt til at

fejle i at kommunikere med brugerne.

8.7.5 Erfaringer fra UK

Vi talte med Kristian om de ekstra informationskrav, man har indført i UK, et af dem er oplysning om

væsentlighedsniveauet for revisionen. Vi spurgte ind til hans holdning til det, dertil svarede han, at han

vidste, at kravet om oplysning om væsentlighedsniveauet havde givet anledning til mange diskussioner i UK.

DI støtter ikke indførelsen af et sådant krav i Danmark, da de mener, at det giver anledning til forkerte

diskussioner, fordi man ikke nødvendigvis kan summere det hele ned i et tal. Vi spurgte herefter ind til, om

han mente, at det kunne give brugeren en bedre forståelse for, at en revision er baseret på en

væsentlighedsbetragtning. Til dette svarede han, at det efter hans vurdering var tosidet. Selvfølgelig flytter

du forventningskløften og informationsniveauet, da det tydeliggør, hvilke transaktioner, der kan slippe

ubemærket gennem revisionen. Den negative effekt kan være, at regnskabsbruger måske bliver overrasket

over, hvor stort væsentlighedsniveauet reelt er. Kristian mener, at væsentlighedsniveauerne typisk vil være
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højere end, hvad regnskabsbrugeren forventer, og at de ved en sådan information ikke har nogen specielt

stor tillid til revisionspåtegningen. Endnu værre bliver det så, hvis man efterfølgende opdager fejl over

væsentlighedsniveaet, men som ikke er identificeret i forbindelse med revisionen, for i henhold til

revisionsstandarderne så er en revisionspåtegning jo ikke en 100% garanti, hvilket omverdenen nok har

svært ved at forstå.

I vores interview med Helle Kallerman fra Deloitte fik vi fortalt, at man i Deloitte godt kunne finde på at

lægge op til, at alle revisionspartnerne skulle forsøge at komme igennem med at indføre netop oplysningen

om væsentlighedsniveauet som en fast del af deres revisionspåtegninger. Vi spurgte derfor Kristian, om han

mente, at det var noget de kunne komme igennem med hos regnskabsaflæggerne. Til det svarede han, at

han mente, at bestyrelserne eller revisionsudvalgene nok meget hurtigt ville få armene ned over det forslag.

For at dette skulle lykkes revisor, skulle revisor som det første overbevise bestyrelsen eller revisionsudvalget

om, at det ville skabe en merværdi. Der var måske nogle stykker, der ville gå med til at oplyse om det, men

de fleste ville nok være af den holdning, at de ikke vil oplyse det, når det ikke er krævet, og at de ikke er

villige til at betale ekstra for en sådan oplysning. Det vil efter Kristians vurdering blive en meget svær

diskussion for revisor at vinde. Vi spurgte herefter ind til, om Kristian var af samme opfattelse, når det gjaldt

de udvidede oplysninger omkring scoping af koncernrevisioner, som ligeledes var indført i UK. Til det

svarede han, at virksomhederne nu generelt er blevet meget sensitive omkring, hvad der står i

revisionspåtegningen, og at de gerne vil have, at de har kontrol over, hvad der står. Hans budskab var, at

revisionspåtegningen ikke er en reklamesøjle for revisionshusene, men hvis revisor er i stand til at

argumentere ordentligt for at informationerne giver en værdi for brugeren, så er det måske noget

virksomhederne er villige til at kigge på. Konklusionen ville nok i de fleste tilfælde være den, at hvis

virksomhederne mente, at det var noget, der var relevant at skrive, så havde de nok allerede selv gjort det.

8.7.6 Vurdering af effekten på forventningskløften

Kristian gav i interviewet udtryk for sin forventning til effekten af Key Audit Matters på den nuværende

forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor. Hans vurdering er, at den skærpede regulering, der

nu indtræder, vil imødekomme nogle af de forventninger, som regnskabsbruger har, og at man derfor rykker

lidt på denne del af forventningskløften. Han mener, at det er svært at vurdere, hvorvidt tiltaget kommer til

at flytte noget hos regnskabsbrugernes forventninger, og at det kan gå begge veje. Det at give mere

information burde fjerne nogle af de urealistiske forventninger og burde reducere forventningskløften,
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informationskløften reduceres i hvert fald. På den anden side dannes der enten nogle nye forventninger på

baggrund af den nye viden regnskabsbrugeren kommer i besiddelse af, og hvis regnskabsbrugeren læser det

forkert, så dannes der nogle helt forkerte forventninger. Kristian mener, at det hele kommer til at hvile på,

hvor gode revisionsbranchen er til at kommunikere med regnskabsbruger.

Kristian forklarer videre på hans forventning til effekten og siger, at hvis han skal se positivt på det, så tror

han, at vi vil se en reduktion af forventningskløften, men at effekten nok vil være størst i år 1. I år 1 får vi en

ny information, som kan flytte på forventningerne og forståelsen for revisionen. De efterfølgende år vil man

nok se mange af de centrale risici bliver gengivet, da der i en bestemt virksomhed er væsentlige risici, som

altid vil være centrale, og fra år til år vil der kun være få væsentlige risici, som ændrer sig. Der er derfor en

risiko for, at regnskabsbruger bliver lullet i søvn, når han ser, at mange af forholdene bliver repeteret fra år

til år. Derudover kan forventningskløften også blive påvirket af, at regnskabsbruger vil have endnu mere

information og endnu værre, hvis regnskabsbruger med sit kendskab til branchen og virksomheden har

identificeret nogle væsentlige risici, som revisor ikke har medtaget i sine Key Audit Matters. Det bliver måske

nu nemmere at identificere delelementerne i forventningskløften, for eksempel om revisor lever op til sit

ansvar og reguleringerne.

Vi spurgte Kristian ind til, hvilke øvrige forhold han mente kunne højne informationsværdien af

revisionspåtegningen og derved reducere forventningskløften. Til det svarede han, at han synes, at det

generelle sprog, som anvendes i revisionspåtegningen nu er helt håbløst, og at den ikke giver nogen værdi

for regnskabsbrugeren. Han mente derfor, at man burde overveje om standardteksten overhovedet skulle

indgå i årsrapporten, og om der i stedet ikke bare skulle være et link til en hjemmeside, som man ser med

andre oplysninger i årsrapporten. I linket kunne man så også lave en mere uddybende beskrivelse, der

redegjorde for indholdet i en standardrevision, og hvad regnskabsbrugeren egentlig kan forvente af en

revision. Dette ville give en meget bedre mulighed for at undervise regnskabsbrugeren i revisors rolle og på

den måde reducere deres urealistiske forventninger. Den nuværende standardtekst i regnskabet bladrer

læseren bare forbi, og revisor gør derved sig selv irrelevant.

8.7.7 Diskussion af interview

Vi har i ovenstående del af afsnittet via vores interview med Kristian Koktvedgaard fået klarlagt,

regnskabsaflæggerenes holdning til indførelsen af Key Audit Matters. Det skinner klart igennem, at
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regnskabsaflæggerne er meget skeptiske over for tiltaget, da de helst så, at det var dem, der

kommunikerede risici og forhold i regnskabet. Der er en udpræget holdning til, at de informationer, der vil

blive omfattet af Key Audit Matters afsnittet allerede indgår i selskabets egne oplysninger i årsrapporten.

Af vores interview med Helle Kallerman fik vi præsenteret Deloittes holdning og tilgang til indførelsen af Key

Audit Matters. Helle gav i den forbindelse udtryk for, at de i Deloitte gerne ville differentiere sig ved for

eksempel at inddrage oplysninger omkring væsentlighedsniveauet for revisionen og oplysninger omkring

koncernscoping, begge oplysninger som er krævede i UK. Da vi fremlagde denne idé for Kristian, var han

sikker på, at de fleste virksomheder ikke ville være interesseret i at forsyne påtegningen med oplysninger,

der ikke var lovkrævet.

Det fremgik generelt meget tydeligt af vores interview med Kristian, at regnskabsaflæggeren vil være meget

opmærksom på, hvad revisor skriver i sine Key Audit Matters, og at de vil vende, hvert et ord med revisor

undervejs i processen. Helle Kallerman fremhævede i vores interview med hende, at revisionspåtegningen

var deres del af årsrapporten, og at de ikke ville bøje sige for revisionsudvalgene eller bestyrelserne i forhold

til indholdet. Det tyder derfor på, at der vil komme mange diskussioner omkring dette, og som Kristian

berettede, så er det jo revisionsudvalgene eller bestyrelserne, der skal indstille revisor til eventuelt genvalg,

og det er derfor meget svært at tro, at revisorerne ikke er til at rykke, når det kommer til stykket.

Kristian fremhæver ligeledes i vores interview, at han ser dette som en kæmpe risiko for revisionsbranchen,

men da vi interviewede Helle Kallermann fra Deloitte spurgte vi hende, om de følte sig mere eksponerede

end før, svarede hun afkræftende. Som Kristian fremhævede, er det rigtig svært for revisor at gemme sig i

de situationer, hvor virksomheder går konkurs eller på anden måde møder finansiel modgang, hvis revisor

ikke har lavet en modificeret påtegning. Det er derfor tankevækkende, at revisorerne ikke ser dette som en

trussel i forhold til at udvide forventningskløften.

8.8 Delkonklusion

Vi har i ovenstående redegjort for resultaterne af de afholdte interviews med henholdsvis revisor,

regnskabsbruger og regnskabsaflægger samt diskuteret disse resultater og vurderet Key Audit Matters

forventede påvirkning på forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger.
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Både revisorer og regnskabsbrugere vurderer, at de nye krav til Key Audit Matters kan medføre en reduktion

af forventningskløften, da kravene netop adresserer den del af forventningskløften, som omfatter

regnskabsbrugers forståelse af revisors eksisterende pligter. Der er dog en bemærkelsesværdigt vurdering

af, at succesen afhænger af formuleringen af Key Audit Matters, herunder om revisor formår at identificere

de faktiske regnskabsbrugere og dermed formår at målrette kommunikationen til disse.

I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at revisorerne gav udtryk for, at man ikke har involveret

de faktiske regnskabsbrugere i det indledende arbejde i forhold til implementeringen af Key Audit Matters

i revisionsprocessen, men at det i højere grad er en dialog mellem revisor og regnskabsaflægger. Klaus

Struwe fra Dansk Aktionærforening følte dog, at de var blevet taget i betragtning i forbindelse med

drøftelser med en række underskrivende revisorer, hvilket kan indikere, at revisionshusene mangler en

intern koordinering mellem de underskrivende revisorer, der har været i dialog med regnskabsbrugere og

den faglige afdeling, der er styrende i forhold til at designe eksempelpåtegninger og kommunikere de nye

krav til de underskrivende revisorer (her i blandt de revisorer, som ikke har været i dialog med

regnskabsbrugere og derfor ikke kender til deres holdninger).

Vi kunne i forbindelse med vores interviews konkludere, at både revisor og regnskabsbruger så UK’s krav

om oplysning af væsentlighedsniveau og revisionens scope som værende yderst positive og centrale i

forhold til regnskabsbrugers forståelse for revisors arbejde og dermed reducere forventningskløften. Det er

derfor positivt, at revisionsvirksomheder som Deloitte overvejer at gøre det til en fast del af deres

påtegninger. På baggrund af vores interview med Kristian Koktvedgaard fra Dansk Industri ser vi dog dette

som værende en klar udfordring, da der ifølge Kristian er en udbredt negativ holdning blandt

regnskabsaflæggerne, da man ikke tager godt imod den nye revisionspåtegning og ikke synes, at det er

revisors opgave at informere om risici mv., som tidligere blot har været forelagt for et revisionsudvalg eller

bestyrelse. Det forventes derfor, at der kommer til at være meget dialog blandt revisor og revisionsudvalg,

hvor sidstnævnte vil have indflydelse på, hvilke forhold, der bliver kommunikeret som Key Audit Matters.

Helle Kallermann fra Deloitte lagde meget vægt på, at revisionspåtegningen er ejet af revisor, og det derfor

i sidste ende er op til revisor, hvad der kommunikeres i denne. Vi ser det dog som værende tvivlsomt, at

revisionsvirksomheder kan forsvare at medtage frivillige oplysninger i revisionspåtegningen, hvis

virksomhederne blot ønsker at begrænse indholdet til et minimum. Selvom revisorerne er uafhængige, er
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de valgt af generalforsamlingen og aftaler honorar med ledelsen, hvorfor der også er en forretning i at sikre

et fremadrettet samarbejde, som vil kunne gøre revisor tilbøjelig til at fravælge frivillige oplysninger, hvis

de ellers vil have en negativ indvirkning på forholdet mellem revisor og virksomheden.

Afslutningsvist er det vores vurdering, at revisorerne allerede er forsinkede i processen i forhold til at opnå det

potentielle resultat i det første år. Et af kriterierne for succes er netop, at der sker en dialog med revisionsudvalg

mv. allerede på planlægningstidspunktet. I vores interview vi kunne konkludere, at blandt andet Deloitte, som

efter Helles kommentarer, synes at være længst i processen med arbejdet omkring den nye påtegning, ikke havde

færdiggjort deres bud på en ”best practice”-påtegning. Revisionsplanlægningen med revisionsudvalgene ligger i

foråret 2016, og der vil derfor med sikkerhed være situationer, hvor revisorerne er gået i dialog med

revisionsudvalgene omkring indholdet af den nye påtegning, hvor der vil være taget begrænset højde for de

overvejelser, som er gjort af de faglige afdelinger. Det vil herunder været udfordrende for revisor at foreslå

yderligere ændringer til påtegningen i 2017, hvis man ikke på nuværende tidspunkt har taget en dialog om for

eksempel inddragelse af væsentlighedsniveau mv.

9. Diskussion

På baggrund af gennemgangen af høringssvarene til IAASB’s udsendte Exposure Draft kunne vi konstatere,

at der overordnet var en positiv holdning til indførelsen af ISA 701. Selvom respondenterne er overvejende

positive, kunne vi også konstatere, at indholdet af ISA 701 har givet anledning til en række bekymringer.

Respondenterne ser blandt andet risiko for, at Key Audit Matters kan udvikles til at være ”boilerplate”-

beskrivelser, at det bliver en økonomisk belastning for regnskabsaflæggerne, samt at regnskabsbrugerne

ikke forstår formålet med de oplysninger, der kommunikeres. Såfremt ISA 701 skal udnytte potentialet i

forhold til at reducere forventningskløften, er det altafgørende, at revisorerne formår at kommunikere

tydeligt til regnskabsbrugerne, da det i modsat fald kan medføre en udvidelse af forventningskløften.

Analysen af relevante erfaringer fra Frankrig og UK, som har implementeret krav, som i al væsentlighed er

lig med kravene i ISA 701, viser, at det er meget blandede erfaringer, man har gjort sig. Erfaringerne fra

Frankrig var ikke overvældende positive, blandt andet som følge af, at regnskabsbrugerne ikke var bevidste

om, at dette var en del af revisionspåtegning, samt at det sprog, der anvendes i kommunikationen var for

teknisk og ikke forståeligt for regnskabsbrugerne.
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Erfaringerne fra UK var derimod mere positive, idet der generelt er taget godt imod de lignende tiltag. Både

blandt revisorer, regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere vurderes det, at den udvidede påtegning

medvirker til et øget informationsniveau og mere transparens i påtegningerne, hvorfor det ligeledes har

haft en positiv effekt på forventningskløften. Erfaringerne viser dog, at der fortsat er behov for forbedringer,

såfremt tiltaget skal have den potentielle effekt. En del af påtegningerne er fortsat formuleret generisk, og

at regnskabsbrugerne fortsat efterspørger en række oplysninger, som er centrale i forhold til forståelsen af

revisors arbejde, som netop er et element af forventningskløften.

Forskellen i disse erfaringer kan muligvis skyldes, at undersøgelsen i Frankrig er foretaget af en uafhængig,

ekstern part, hvor undersøgelsen i UK er foretaget af FRC. Der er derfor forskel på de personer, der har

udført undersøgelsen, og deres baggrund og grad af objektivitet, samtidig med at der alt andet lige har

været nogle forskellige fokuspunkter, eftersom Frankrig har haft implementeret kravene i en meget længere

årrække end UK.

Såfremt ISA 701 skal blive en succes og opnå det fulde potentiale, er det vigtigt, at man i Danmark tager

højde for de erfaringer, man har gjort sig i blandt andet Frankrig og UK. Dette er specielt vigtigt set i lyset

af resultaterne fra vores analyse af høringssvarene, idet erfaringerne fra Frankrig og UK netop viste, at der

er udfordringer i forhold til kommunikation og sprogvalg i påtegningerne, hvorfor man kan frygte at se

samme tendens i Danmark.

I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at vi i vores interviews kunne konstatere, at revisorerne

ikke har taget den egentlige regnskabsbruger i betragtning i relation til implementeringen i Danmark.

Revisorerne har haft størst fokus på at forstå, hvilke kommentarer virksomhederne har til de nye krav i ISA

701, hvor det i sidste ende er regnskabsbrugers kommentarer, som er interessante herfor.

Vores interview med repræsentationen for revisorerne viste i forlængelse heraf, at man er opmærksom på

de erfaringer, man har gjort sig i UK. Revisionsvirksomheden Deloitte forventer blandt andet at gøre det

obligatorisk for Deloitte-påtegninger at medtage frivillige oplysninger omkring væsentlighedsniveau og

konsistensberetning, som ikke er krav i henhold til ISA 701, men krævet i lovgivningen henholdsvis ønsket

fra regnskabsbrugerne i UK.
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Overraskende er det, at repræsentanten fra Dansk Aktionærforening var meget positiv over for det faktum,

at blandet andet Deloitte vil medtage disse oplysninger. Vores gennemgang af høringssvarene viste, at

Dansk Aktionærforening havde ytret en negativ holdning i relation til de generelle krav i ISA 701, hvor han i

interviewet gav udtryk for en positiv holdning til det nye tiltag. Som det også blev erfaret i Frankrig og UK,

forudsatte den positive holdning dog, at revisor formår at identificere de egentlige regnskabsbrugere og

kommunikere klart og tydeligt til disse. Han ser dog de frivillige oplysninger omkring eksempelvis

væsentlighedsniveauet som værende afgørende i forhold til at reducere forventningskløften.

Vi ser det dog som værende en udfordring, at regnskabsbrugerne giver udtryk for et ønske om oplysning af

blandet andet væsentlighedsniveau, og at revisorerne forventer at medtage dette som en obligatorisk

oplysning, idet vores interview med repræsentanten fra DI viste, at der var en stor skepsis herfor.

Repræsentanten gav udtryk for, at der var en generel negativ holdning til kravene i ISA 701, idet de ser det

som værende virksomhedens opgave at oplyse omkring de risici og usikkerhed, som er relateret til

regnskabet, og at oplysninger omkring væsentlighedsniveau vil skabe nogle unødvendige misforståelser

blandt regnskabsbrugerne. Kravene i ISA 701 og overvejelser omkring frivillige oplysninger vil derfor med

sikkerhed danne grundlag for en række diskussioner blandt revisorerne og virksomhederne, hvor det er

tvivlsomt, at revisor i alle tilfælde vil skære igennem og medtage oplysninger som virksomhederne ikke

ønsker at medtage.

I forbindelse med alle de afholdte interviews kunne vi desuden konstatere, at der er en bred enighed om,

at der ligger en opgave i at forberede regnskabsbrugerne på de ændringer, der implementeres, idet der

både ligger en opgave i at gøre regnskabsbrugerne opmærksomme på, at de nye krav implementeres og

samtidig oplære dem i at læse disse oplysninger, og hvad de reelt har af betydning for regnskabet – for at

det ikke skal misforstås. Det var herunder bemærkelsesværdigt, at ingen af interessenterne har taget ansvar

for denne opgave, idet man mener, at det er en fælles opgave. Man kan derfor forestille sig, at denne del

ikke bliver iværksat inden implementeringen af de nye krav.

I forhold til forventningskløften er det på baggrund af ovenstående vores vurdering, at tiltaget i ISA 701

adresserer den del af forventningskløften, der vedrører revisors eksisterende pligter, hvorved forståelses-

/præstationskløften reduceres, samtidig med at samfundets forventninger reduceres i sammenhæng med

en bedre forståelse for revisors pligter, hvorved rimeligheds-/forventningskløften reduceres.
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Erfaringerne fra UK og interviews med revisor og regnskabsbruger viste, at der var stor opbakning omkring

oplysninger vedrørende væsentlighedsniveau, og at denne oplysning har en positiv påvirkning på

forventningskløften. Som drøftet med repræsentanten fra DI er der dog en risiko for, at denne oplysning vil

skabe en afledt forventningskløft, som følge af at det vil skabe en række misforståelser, såfremt det ikke

bliver beskrevet hensigtsmæssigt i revisionspåtegningen.

Det kan derfor overvejes, hvorvidt kravene i ISA 701 er for lempelige, idet både revisor og regnskabsbruger

vurderer, at de frivillige oplysninger er centrale i forhold til at reducere forventningskløften, og set i lyset af

ovenstående holdninger fra virksomhederne er det tvivlsomt, hvorvidt revisorerne formår at medtage de

frivillige oplysninger, når virksomhederne ikke er positive over for disse.

10. Konklusion

Introduktionen af ISA 701 omkring Key Audit Matters medfører en betydelig ændring til den nuværende

revisionspåtegning. Revisors påtegning har tidligere bestået af en meget standardiseret tekst, som ikke gav

revisor megen mulighed for at kommunikere specifikke forhold til regnskabsbrugeren.

Revisionspåtegningen, der tidligere har været en sort/hvid skildring, af om regnskabet var retvisende eller

ej, bliver nu tilført et mere nuanceret element, som giver regnskabsbrugeren flere informationer omkring

de centrale forhold, som revisor har beskæftiget sig med i sin revision.

Vores analyse har vist, at der både blandt revisorerne og regnskabsbrugerne er stor opbakning til ISA 701,

da de mener, at de udvidede informationskrav kan skabe mere transparens omkring revisionsprocessen og

dermed give regnskabsbrugeren en bedre forståelse for revisors arbejde. Regnskabsaflæggerne udtrykker

stor modvilje omkring indførelsen af ISA 701, da de ikke mener, at det er revisors ansvar at kommunikere

risici og usikkerheder relateret til regnskabet. De mener derimod, at dette er en opgave, som bør ligge hos

virksomhederne, og at disse oplysninger allerede er inkluderet i årsrapporterne.

På baggrund af vores opgave kan vi konstatere, at introduktionen af ISA 701 har potentiale til at reducere

den nuværende forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger. Teoretisk set vil den skærpede

regulering skabe mere transparens omkring revisors arbejde, og effekten vil være, at der fra

regnskabsbrugers side bliver skruet ned for de urimelige forventninger. Den teoretiske effekt stilles dog i



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

115

praksis over for en række udfordringer, som kan reducere den positive effekt af tiltaget og måske i værste

fald skabe nye eller større forventningskløfter.

Erfaringer fra lignende tiltag i Frankrig og UK viser, at der har været blandede erfaringer omkring disse tiltag,

og at succesen i stor grad afhænger af revisors kommunikation, herunder identifikation af regnskabsbrugere

og et målrettet sprogbrug. Såfremt revisorerne formår at kommunikere hensigtsmæssigt til

regnskabsbrugerne, vil det være en klar reduktion af forventningskløften, hvor det i modsatte tilfælde

medfører en udvidelse, hvis revisor ikke formår at kommunikere i et sprog, som regnskabsbrugeren forstår,

eller hvis der anvendes standardtekst, som ikke er i overensstemmelse med revisionsstandardernes krav

om virksomhedsspecifikke formuleringer. Det er i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at der i det

danske arbejde med den nye påtegning har været en meget begrænset involvering af de egentlige

regnskabsbrugere, hvorfor disses holdninger til formuleringer mv. ikke bliver taget i betragtning. Det er

derfor tvivlsomt, om revisors redegørelse for Key Audit Matters bliver formuleret hensigtsmæssigt. Revisor

skal derfor have fokus på at identificere de egentlige regnskabsbrugere og forstå deres forudsætninger for

at forstå Key Audit Matters, såfremt disse skal tilføre revisionspåtegningen den påtænkte merværdi.

De danske revisorer og regnskabsbrugere er meget positive over for frivillige oplysninger, såsom oplysning

af væsentlighedsniveau og konsistensberetning omkring udviklingen i Key Audit Matters fra år til år, hvor

førstnævnte er lovkrav i UK og hvor erfaringerne med sidstnævnte har været gode. Erfaringerne viser, at

disse oplysninger, sammen med Key Audit Matters, vil kunne give regnskabsbrugere en bedre

helhedsforståelse af revisors arbejde. Vi kunne i denne sammenhæng konstatere, at Deloitte påtænker at

medtage disse frivillige oplysninger i deres danske påtegninger for at højne informationsniveauet hos

regnskabsbruger. Det vurderes dog at blive en udfordring at medtage disse frivillige oplysninger, eftersom

regnskabsaflæggerne ikke er positive omkring disse. Analysen påpeger, at regnskabsaflægger er meget

følsomme omkring at give revisor mulighed for at kommunikere forhold i revisionspåtegningen der ikke er

krævet ved lov.

Kravene i ISA 701 vurderes derfor som værende for lempelige, idet et lovkrav om oplysning af for eksempel

væsentlighedsniveau vil afvige en sådan situation. Man kunne altså på denne måde tilføje yderligere værdi

til revisors påtegning, herunder reducere forventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugere, end

kravene i ISA 701 lægger op til.
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På baggrund af opgaven er det vores vurdering, at man i Danmark vil have svært ved at opnå det fulde

potentiale af ISA 701. Vi forventer ikke, at revisorerne formår at påvirke regnskabsbrugerne i deres

kommunikation af Key Audit Matters, da de ikke har gjort en tilstrækkelig indsats for at få dem i tale i den

indledende proces. Hvis det lykkes revisor at kommunikere Key Audit Matters, så regnskabsbrugerne forstår

budskabet, vil man reducere rimelighedskløften. Oplysningen af Key Audit Matters påvirker dog en anden

del af forventningskløften, idet man kan frygte, at præstationskløften vil forværres. Det bliver nemlig nu i

højere grad tydeligt, om revisor lever op til sine pligter, specielt i de situationer hvor virksomheder kommer

ud i finansielle vanskeligheder.

11. Perspektivering

11.1 Udvidelse af analyse omkring de danske interessenters holdning

11.1.1 Udvidet analyse af revisorernes tilgang til implementeringen af Key Audit Matters

I vores analyse af de danske interessenters holdning har vi kun interviewet en repræsentant for revisorerne.

Det blev i vores interview tydeligt, at Deloitte, som repræsentanten arbejdede for, forsøgte at differentiere

sig fra de øvrige revisionshuse ved at udarbejde en intern retningslinje for, at deres revisorer skulle forsøge

at inddrage oplysninger i påtegningen, som ikke var lovkrævede. Det blev af vores interview også klart, at

man på tværs af revisionsbranchen ikke havde haft drøftelser omkring, hvordan man ville udarbejde

påtegninger efter de nye krav, da revisionshusene var interesseret i at holde disse informationer internt

fortrolige. Vi synes, at det kunne have været interessant at inddrage flere repræsentanter fra forskellige

revisionsvirksomheder for at undersøge, hvor store forskelle, der var i måden man har valgt at tilgå den nye

revisionspåtegning. Dette ville ligeledes have givet et indtryk af, hvor store forskelle man kan forvente at se

mellem de forskellige revisionsvirksomheders påtegninger det første år.

11.1.2 Empirisk undersøgelse hos regnskabsbrugerne

Da denne opgave er skrevet før de nye krav i ISA 701 er implementeret i revisorernes påtegninger, er det

ikke muligt at konkludere, hvorvidt de nye oplysninger får den ønskede effekt. For at få en bedre

fornemmelse heraf kunne vi have udarbejdet en eksempelpåtegning i overensstemmelse med de nye krav,

hvoraf der fremgik oplysninger omkring Key Audit Matters for en given virksomhed. På baggrund af denne

kunne vi have udsendt et spørgeskema til relevante regnskabsbrugere for at få en fornemmelse af, om de

synes, at oplysningerne bidrager positivt i forhold til forventningskløften.
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11.2 Ændring af PIE-definitionen

Som beskrevet i afsnittet omkring den nye standard bliver det i Danmark ikke kun de børsnoterede

virksomheder, der bliver omfattet af oplysningen omkring Key Audit Matters. I kraft af Danmarks EU

medlemskab kommer de udvidede oplysninger i revisionspåtegningen til at gælde for samtlige PIE-

virksomheder i Danmark, da forordningen om revision af virksomheder af offentlig interesse foreskriver

dette. Som omtalt har man i Danmark, i forbindelse med ændringerne, som forordningen medfører, valgt

at ændre den nuværende PIE-definition, så den fremadrettet kun opfylder EU-minimumskrav.

Jyllands-Posten er i deres artikel ”Danske revisorer kan blive fedtet for meget ind med klienterne” fra 12.

maj 2016 kritiske over for regeringen, fordi man i den nye revisorlov har valgt at lempe på PIE-definitionen.

Artiklen er rettet mod nogle andre forhold i EU’s forordning, men vi synes dog, at overvejelserne omkring

PIE-definitionen er interessante i forhold til vores opgave. Vi synes derfor, at det kunne have været

interessant at undersøge, hvorvidt regnskabsbrugerne mener, at disse krav også burde have været

gældende for virksomhederne omfattet af den nuværende PIE-definition.
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Bilag

Bilag 1 – Eksempel på revisionspåtegning

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Eksempel A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Eksempel A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Bilag 2 – Oversigt over bearbejdet data fra høringssvar

Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
Wirtschaftsprüfer
Kammer

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

BlackRock Nordamerika Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Selskaber

Positiv

Chartered professional
Accountants of Canada

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

Auditor General of
Alberta

Nordamerika Revisorer Revisorer Negativ

Australien Council of
Auditors

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

General of Manitoba Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Association of
International
Accountants

Europa Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

Chris Barnard Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Privatperson

Positiv

FEE (Federation of
European Accountants)

Europa Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

Institute of professional
auditors

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Institute of Chartered
Accountants (Ghana)

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Prof. Dr. Klaus Ruhnke Europa Andre Andre
Ikke
besvaret

Swire Pacific Lt. Asien Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- selskaber

Negativ

Chamber of Auditors of
the Czech Republic

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

National Audit Office Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Association of
Chartered Certified
Accountants

Europa Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

California Society of
CPAs

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

European Issuers Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- international
forening

Ikke
besvaret

Inter American
Accounting Association

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

New York State Society
of Certified Public
Accountants

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

Pensylvania Institute of
Certified Public
Accountants

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ
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Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
SRA (Samenwerkende
Register Accountants) -
Holland

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Riksrevisionen (Sverige) Europa Revisorer Revisorer
Ikke
besvaret

The Australian Auditing
and Assurance
Standards Board

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Theodore J. Mock
(University of California)

Nordamerika Andre Andre Positiv

Crowe Horwath
International

Nordamerika Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

Institute of Chartered
Accountants (Australia)

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

International Association
of Insurance
Supervisors

Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- international
forening

Positiv

New Zealand Institute of
Chartered Accountants

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Provincial Auditor of
Saskatchewan

Nordamerika Revisorer Revisorer Positiv

The World Bank International Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
International
forening

Ikke
besvaret

Center for Capital
Markets

Nordamerika Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- national forening

Negativ

American Institute of
Certified Accountants

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

AngloGold Ashanti Afrika Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- selskaber

Negativ

Baker Tilly Europa Revisorer Revisorer Negativ

CPA Australia Europa Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

Canadian Auditing and
Assurance Standard
Boards

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Deloitte International Revisorer Revisorer Positiv

European Banking
Authority

Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- international
forening

Ikke
besvaret

Federation of
Accounting Professions
(Thailand)

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Financial Reporting
Council (Australia)

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Financial Reporting
Council (UK)

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Grant Thornton International Revisorer Revisorer Positiv
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Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
Hong Kong Institute of
Certified Public
Accountants

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Institute of Certified
Public Accountants in
Ireland

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Institute of Certified
Public Accountants of
Kenya

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Institute of Chartered
Accountants of Scotland

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Johannesburg Stock
Exchange

Afrika Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- selskaber

Negativ

PKF International
Limited

International Revisorer Revisorer Positiv

PWC International
Limited

International Revisorer Revisorer Positiv

Securities Commission
of Malaysia - Audit
Oversight Board

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Standard & Poor's
Ratings Services

Nordamerika Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Selskaber

Positiv

The Japanese Institute
of Certified Public
Accountants

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

The Malta Institute of
Accountants

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

The Securities Analysts
Association of Japan

Asien Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
National forening

Positiv

ASSIREVI Association
of the Italian audit firms

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

Ashley Burrowes
(University of
Canterbury)

Oceanien Andre Andre Negativ

Auditor General of
Canada

Nordamerika Revisorer Revisorer Positiv

Auditor General of
South Africa

Afrika Revisorer Revisorer Positiv

Australian Institute of
Company Directors

Oceanien Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- national forening

Positiv

BDO International
Limited

International Revisorer Revisorer Positiv

CFO Forum of South
Africa

Afrika Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- national forening

Negativ

Canadian Securities
Administrators - Chief
Accountants Committee

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Chartered Accountants
Ireland – Audit and
Assurance Committee

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv



Trine Bæk Andersen Kandidatafhandling
Anders Houmann Cand.merc.aud

124

Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar

CohnReznick LLP Nordamerika Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- selskaber

Negativ

Compagnie Nationale
des Commissaires aux
Comptes and the
Conseil Superieur de
I'Ordre des Experts-
Comptables

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Contrôleur des finances
de Québec (Canada)

Nordamerika Andre Andre Negativ

Cristian E. Munarriz Sydamerika Revisorer Revisorer Negativ

Dansk Aktionærforening Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
National forening

Negativ

Den norske
Revisorforening

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

EAIG – European Audit
Inspection Group

Europa Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

EY International Revisorer Revisorer Positiv

European Court of
Auditors

Europa Revisorer
International
revisionsforening

Ikke
besvaret

FAR - Institute for the
Accountancy Profession
in Sweden

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

FSR - Danish Institute of
Accountants

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Federación Argentina
de Consejos
Profesionales de
Ciencias Económicas

Sydamerika Andre Andre Positiv

Hunter College
Graduate Class in
Advanced auditing

Nordamerika Andre Andre Negativ

Ibracon - Instituto dos
Auditores
Independentes do Brasil

Sydamerika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Institute of Chartered
Accountants in England
and Wales

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Institute of Chartered
Accountants of Nigeria

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Instituto Mexicano de
Contadores Publicos AC

Nordamerika Andre Andre Positiv

Instituut van de
Bedrijfsrevisoren -
Institut des Réviseurs
d'Entreprises

Europa Andre Andre Positiv

J Robert Gibson (City
University of Hong Kong
– First Submission)
(Hong Kong)

Asien Andre Andre
Ikke
besvaret
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Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
J Robert Gibson (City
University of Hong Kong
– Second Submission)
(HK)

KHT-yhdistys –
Föreningen CGR ry (the
Finnish Institute of
Authorised Public

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

KPMG IFRG Limited
(United Kingdom)

International Revisorer Revisorer Positiv

Korean Institute of
Certified Public
Accountants (Korea,
Republic of)

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Kreston International
Limited (United
Kingdom)

Europa Revisorer Revisorer Positiv

Finansministeriet i
Spanien

Europa Andre Andre Positiv

Moore Stephens Europa Revisorer Revisorer
Ikke
besvaret

Nederlandse
Beroepsorganisatie van
Accountants

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Novo Nordisk A/S Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- selskaber

Negativ

South African Institute of
Chartered Accountants

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Standard Life
Investments

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Selskaber

Ikke
besvaret

United States
Government
Accountability Office

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

Chartered Institute of
Public Finance &
Accountancy (United
Kingdom)

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Eumedion (Dutch
Institutional Investors)
(Netherlands)

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
National forening

Positiv

European Federation of
Accountants and
Auditors for SMEs
(Belgium)

Europa Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

Group of 100 (Australia) Oceanien Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- national forening

Negativ

IFAC Small and Medium
Practices Committee
(United States)

Nordamerika Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

Macquarie University
(Australia)

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv
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Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
RSM International
Limited (United
Kingdom)

International Revisorer Revisorer Positiv

Zambia Institute of
Chartered Accountants -
ZICA (Zambia)

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Altaf Noor Ali (Pakistan) Asien Revisorer Revisorer Positiv

Auditor General of
Ontario (Canada)

Nordamerika Revisorer Revisorer Negativ

Dubai Financial
Services Authority
(United Arab Emirates)

Asien Andre Andre Positiv

Felicitas T Irungu
(Felikar and Associates)
(Kenya)

Afrika Revisorer Revisorer Positiv

Hans Gortemaker
(Erasmus University)
(Netherlands)

Europa Andre Andre Positiv

Individual- Clinical
Lasers Limited
(Canada)

Nordamerika Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Privatperson

Positiv

MAZARS (France) Europa Revisorer Revisorer Positiv

Swiss Holdings
(Switzerland)

Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- national forening

Positiv

Association of British
Insurers (United
Kingdom)

Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- national forening

Positiv

Malaysian Institute of
Accountants' Auditing
and Assurance
Standards Board

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Canadian Public
Accountability Board
(Canada)

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Pitcher Partners
(Australia)

Oceanien Revisorer Revisorer Negativ

Chinese Institute of
Certified Public
Accountants (China)

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Institut der
Wirtschaftspruefer
(Germany)

Europa Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Institute of Chartered
Accountant of India
(India)

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Peter W. Young
(Consulo Advisers)
(Australia)

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Privatperson

Ikke
besvaret
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Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
European Securitites
and Markets Authority
(Europe)

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
International
forening

Positiv

Investment
Management
Association (IMA)
(United Kingdom)

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
National forening

Positiv

Auditor-General of New
Zealand (New Zealand)

Oceanien Revisorer Revisorer
Ikke
besvaret

Institute of Chartered
Accountants of
Zimbabwe (Zimbabwe)

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

International Corporate
Governance Network
(United Kingdom)

Europa Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- international
forening

Positiv

New Zealand Auditing
and Assurance
Standards Board (New
Zealand)

Oceanien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Basel Committee on
Banking Supervision
(Switzerland)

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
National forening

Positiv

Independent Regulatory
Board for Auditors
(South Africa)

Afrika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Institute of Chartered
Accountants of Pakistan
(Pakistan)

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Negativ

International Forum of
Independent Audit
Regulators (United
States)

Nordamerika Revisorer
International
revisionsforening

Positiv

Institute of Singapore
Chartered Accountants
(Singapore)

Asien Revisorer
National
revisionsforening

Positiv

Jack Ciesielski (United
States)

Nordamerika Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
Privatperson

Ikke
besvaret

International
Organization of
Securities Commissions
(Spain)

Europa Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
International
forening

Ikke
besvaret

Center for Audit Quality
(United States)

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Ikke
besvaret

Joseph Carcello (United
States)

Nordamerika Revisorer Revisorer
Ikke
besvaret

CFA Institute (United
States)

Nordamerika Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
International
forening

Positiv

Sobeys Inc. (Canada) Nordamerika Regnskabsaflæggere
Regnskabsaflægger
- selskaber

Negativ
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Navn - Respondent Geografisk placering Segment Undergruppe Svar
Denise Silva Ferreira
juvenal (Brazil)

Sydamerika Revisorer Revisorer Positiv

Council of Institutional
Investors (United
States)

Nordamerika Regnskabsbrugere
Regnskabsbrugere -
National forening

Ikke
besvaret

Institute of Chartered
Accountants of Jamaica
(Jamaica)

Nordamerika Revisorer
National
revisionsforening

Positiv
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Bilag 3 – Rolls-Royce Holdings plc. revisionspåtegning på regnskabet for 2015
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