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1 Abstract 
 

This thesis seek to examine ISA 701 including Key Audit Matter and the key focus is to 

examining which information and value the elected international standard of accounting is 

expecting to add to the chosen users of the annual report. To examining the key focus of the 

report will there first be explained what ISA 701 includes and hereby which changes it will 

have on the conclusion in the annual report. The annual report for the Danish listed company 

DSV has been chosen as an example to be able to analyse in details through this example 

which information ISA can be expected to add to the user of the annual report, which is done 

by analysing if it is possible solely though the public available information to detect Key Audit 

Matters and on the basis of this will there be concluded which information ISA 701 is 

expected to add the users of the audit report. To analyse the second part of the key focus of 

the report, which concerns which value ISA 701 is excepting to add the user of the annual 

report there will be included interviews with the elected users of the annual report and 

through this will there be examining which information the parties values and through a 

number of other parameters will there be analysed which value ISA 701 is excepted to add 

each of the elected users of the annual report. 

2 Indledning  
 

Dette speciale har omdrejningspunkt om den nye revisionspåtegning ISA 701, som træder i 

kraft for regnskab der har afslutning den 15. december eller senere og interessen for emnet 

bygger blandt andet på at revisionsstandarten er et særdeles aktuelt emne der ikke tidligere 

har været skrevet meget om. Revisionsstandarten er blandt andet trådt i kraft på baggrund af 

en undersøgelse af, hvordan revisionspåtegningen kunne blive forbedret for 

regnskabsbrugeren og på baggrund heraf har der været en interesse for, at oplyst de forhold 

der bliver kommunikeret til den øverste ledelsen1, som i Danmark udgør revisionsprotokollen 

                                                        
1  
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor_Reporting_Invitation_to_Comm
ent-final_0.pdf  

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor_Reporting_Invitation_to_Comment-final_0.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Auditor_Reporting_Invitation_to_Comment-final_0.pdf
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og det er på baggrund heraf interessant at undersøge hvordan den vil blive modtaget af  

regnskabsbrugeren, da de har været medvirkende til at initiere ISA 701.  

3 Problemformulering 
 

 Hvilken information og værdi forventes ISA 701 at tilføre regnskabsbrugeren?-         

 

3.1 Arbejdsspørgsmål  
1) Hvordan vil revisionspåtegningen ændres som følge af ISA 701 ikrafttrædelse? 

2) I hvilket omfang er det muligt at udlede KAM ud fra DSV’s offentliggjorte regnskab? 

3) Hvilke værdi forventes KAM at tilføje til regnskabsbrugeren? 

 

Specialet vil undersøge, hvilken information og værdi ISA 701 forventes, at tilføje 

regnskabsbrugeren. Til at undersøge dette, redegør arbejdsspørgsmål 1 for 

revisionspåtegningen uden forbehold, som den er udformet i dag og herefter for ISA 701, som 

bidrager med en forståelse af de ændringer ISA 701 vil medføre. Udvælgelseskriterierne samt 

krav til indhold for KAM vil efterfølgende blive anvendt til besvarelse af arbejdsspørgsmål 2.  

 

Til at undersøge, hvilken information ISA 701 forventes, at tilføje regnskabsbrugeren 

analyserer arbejdsspørgsmål 2 DSV’s regnskab med henblik på, at undersøge i hvilken 

udstrækning det er muligt ud fra et offentliggjort regnskab at udlede, de forhold der har været 

mest betydningsfulde i revisionen og dermed forventes, at blive angivet som KAM. Formålet 

er, at undersøge hvorvidt regnskabsbrugeren allerede på nuværende tidspunkt kan udlede de 

forhold der har været mest betydningsfulde ved revisionen og herudfra undersøge i hvilket 

omfang oplysning om KAM tilføjer ny information til regnskabet og hvorvidt det må forventes, 

at der bliver tilføjet yderligere information i regnskabet for, at revisor kan oplyse om KAM. I 

forlængelse heraf konkluderes, hvilke forhold der forventes, at ville have været angivet som 

KAM såfremt revisionsstandarten var trådt i kraft, som underbygges med udtalelser fra de 

interviewet revisorer. De udvalgte KAM fra DSV’s regnskab vil efterfølgende blive anvendt i 

eksempler på, hvordan KAM forventes at blive formuleret, for hermed at få et konkret 

eksempel på, hvilken information KAM vil tilføje regnskabsbrugeren.  
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Efter det er analyseret, hvilken information KAM tilføjer til regnskabsbrugeren er det 

interessant at undersøge, hvorvidt KAM vil skabe værdi for dem. Det undersøges gennem 

interviews med regnskabsbrugere, hvortil der er blevet spurgt ind til hvilken information 

regnskabsbrugerne anser, som væsentlige og hvorvidt de forventer, at anvende KAM.  

 

3.2 Afgrænsning  

Denne afhandling har afgrænset sig fra, at behandle revisionspåtegninger der indeholder 

supplerende oplysninger og der er ligeledes afgrænset sig fra revisionspåtegninger der 

indeholder forbehold og endvidere for revisionspåtegninger der har en manglende 

konklusion og til sidst for revisionspåtegninger der indeholder en afkræftende konklusion. 

Specialet vil udelukket analysere for den gruppe af regnskabsbrugere som er udvalgt og der 

afgrænses derfor for at analysere på alle andre regnskabsbrugere. Der vil endvidere blive 

afgrænset for at alle andre typer erklæringer end den med en høj grad af sikkerhed.  

 

4 Metode  

4.1 Interview 
 
Der er valgt at anvende kvalitative data i form af interviews til at undersøge i hvilket omfang 

KAM forventes at tilføre regnskabsbrugeren  information og værdi, da denne metode 

muliggør en dybdegående besvarelse fra respondenten. Specialet omhandler en ny 

revisionsstandart der endnu ikke er trådt i kraft og for at kunne få besvaret spørgsmål til det 

givne emne vil det derfor i forhold til de interviewet regnskabsbrugere være nødvendigt at 

give en introduktion til, hvad KAM er og indeholder. Det vurderes at en denne introduktion er 

nødvendig for at det er muligt at opnå en fyldestgørende besvarelse for regnskabsbrugeren. 

Forinden interviewet med de pågældende respondenter blev der udarbejdet et script, som er 

en interviewguide over de spørgsmål der blev stillet til respondenten og der vil blive foretaget 

semi-struktureret interviews, som indebærer at der vil blive stillet relative åbne spørgsmål, 
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som giver mulighed for respondenten, at komme med input og derfor kan svarene i 

interviewene indeholde forskellige emner2.  

4.2 Valg af interviewpersoner  
 

Der er i specialet interviewet to grupper af  respondenter, som består af henholdsvis revisorer 

og regnskabsbrugere. Formålet med at have interviewet revisorerne er, at få et indblik, hvad 

de vægter når KAM udvælges og hvordan deres forventninger er til udformningen af KAM.  

Regnskabsbrugerne er udvalgt for at analysere hvilken værdi KAM forventes at tilføre dem, 

som i høj vil være er baseret på respondenternes udtalelser. I det omfang analysen er baseret 

på regnskabsbrugernes udtalelser, kan konklusionen derfor ligeledes udelukket udtale sig om 

deres holdninger og det er ikke muligt at lave en generalisering af alle regnskabsbruger. 

5 Hvordan påvirkes revisionspåtegningen af ISA 701?  

 

For at undersøge hvilken værdi og information ISA 701 – Communicating Key Audit Matters 

in the Independent Auditor’s Report forventes at tilføre regnskabsbrugeren, er det 

nødvendigt at have et kendskab til omdrejningspunktet, Key Audit Matters (KAM) og derfor 

vil dette afsnit redegøre for indholdet i revisionspåtegningen, inden implementeringen af ISA 

701 og derefter for hvilke elementer der indgår efter ikrafttrædelsen af ISA 701.  

5.1 Revisionspåtegningen før implementering af ISA 701 

Dette afsnit vil redegøre for udformningen af en revisionspåtegning uden forbehold, før 

implementeringen af ISA 701, da KAM er gældende for børsnoterede selskaber og såfremt lov 

eller anden regulering påkræver det3, som i de fleste tilfælde har denne konklusion i deres 

regnskab.  

Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav om revisionspåtegningens indhold samt formulering 

og har hjemmel til at blive udstedt af ministeret i Revisorloven § 16 stk. 4. Derudover, angiver 

ISA 700 – Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, hvilke krav 

der er til revisor og udformningen af revisionspåtegningen. 

                                                        
2 Kvale, 2009:151 
3 ISA 701.5 
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5.1.1 Figur 1 – Oversigt over revisionspåtegningen  

 

 

Figur 1 illustrerer hvordan revisionspåtegningen skal udformes, inden implementeringen af 

ISA 701, samt hvilke afsnit der skal indgå – afsnittene skal angives i den nævnte rækkefølge 

der er oplistet i figuren4. 

 

Påtegningen skal først have en titel, hvori der indgår at erklæringen er fra en uafhængig 

revisor 5  og et forslag hertil er ’Den uafhængige revisors erklæring’ 6 . Dernæst skal 

                                                        
4  Erkl.bek. § 5 stk. 1 

5 ISA.700.21 
6 ISA.700.A15 

ISA 700.20-21

• Titel
• Adressat 

Erkl.bek

§ 5 stk. 1 nr. 1 (ISA 
700.23)

• Identifikation af regnskabet
• Begrebsrammen 

ISA 700.24-27

• Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Erkl.be k

§ 5 stk. 1 nr. 2 (ISA 
700.28-33), § 5 stk. 

2, Erkl.bek

§ 5 stk. 1 nr. 3

• Revisors ansvar
• Den udførte revision
• Påtegningen er uden forbehold 

Erkl.bek

§ 5 stk. 1 nr. 4 (ISA 
700.34-37)

• Konklusion

Erkl.bek

§ 5 stk. 1 nr. 7 (ISA 
700.38-39)

• Udtalelse om ledelsesberetningen har givet 
anledning til bemærkninger
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adressaterne angives, som i påtegningen stilles til ejerne eller evt. ledelsen i selskabet, 

såfremt en fond eller lignede har været revideret. Dette er uagtet at revisionspåtegningen kan 

læses af alle interessenter for selskabet og revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant7.  

Herefter indgår det indledende afsnit, hvori der identificeres det regnskab som revideres 

samt begrebsramme 8 , såsom årsregnskabsloven eller IFRS. Udover kravene i 

erklæringsbekendtgørelsen, stiller ISA 700 krav om, at det skal udspecificeres hvilke 

bestanddele regnskabet består af, herunder resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 

pengestrømsopgørelse og noter og dertil skal der angives, hvilken periode regnskabet 

omfatter9.  

Selvom revisor skriver under på regnskabet og afgiver en konklusion, er det ledelsen som har 

ansvaret for at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med lovgivning og evt. vedtægter 

eller aftaler10 og det skal fremgå af revisionspåtegningen, at ledelsen er ansvarlig for 

udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, samt at der er indført de nødvendige kontroller for at sikre at regnskabet er 

uden væsentlige fejlinformationer, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl11.  

Påtegningen skal endvidere indeholde et afsnit om revisorens ansvar, som er at udtrykke en 

konklusion på baggrund af den udførte revision og den udførte revision skal desuden stå 

beskrevet12. Da revisionen er udført på baggrund af de relevante revisionsstandarter, vil det 

ikke lette forståelsen for regnskabsbrugeren at opliste samtlige af disse 13  og derfor 

formuleres den udførte revision i stedet overordnet, hvori der skal indgå, at revisor 

overholder de etiske krav, som følge af de anvendte revisionsstandarder og at regnskabet er 

planlagt og udført for at opnå en høj grad af sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlige 

fejlinformationer. Afsnittet skal desuden angive at revisionen indebærer at udføre handlinger, 

som er foretaget på baggrund af revisors vurdering af risici og kontroller, for at opnå 

revisionsbevis for beløbene og oplysninger i regnskabet. Revisionen omfatter derudover en 

vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, hvorvidt skøn der indgår i 

                                                        
7 Füchsel, et al., 2010:21 
8 Erkl.bek. § 5 stk. 1 nr. 1 
9 ISA 700.A19) 
10 ÅRL § 8 
11 ISA.700.24-27 
12 Erkl.bek. § 5 stk. 1 nr. 2 
13 Füchsel, et at., 2011:212 
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regnskabet er rimelige, såvel som stillingstagen til den samlede præsentation af regnskabet14. 

Når der udformes en påtegning uden modifikationer, skal denne del af påtegningen bekræfte, 

at der er opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis som grundlag for konklusionen og når 

der ikke er forbehold i påtegningen, skal der angives: ’Revisionen har ikke givet anledning til 

forbehold’15.  

Konklusionen på et regnskab angiver herefter, hvorvidt regnskabet giver et retvisende 

billede, samt om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte 

regnskabspraksis og lovligning 16 . Konklusionen på et regnskab uden modifikationer 

formuleres herefter som: ’regnskabet giver et retvisende billede af […] i overensstemmelse 

med [den relevante regnskabsmæssige begrebsramme]’17. Hermed udtrykkes en positiv 

konklusion, som bekræfter at regnskabet er retvisende, som netop kendetegnet ved en udført 

revision med høj grad af sikkerhed og denne formulering angiver dobbelt at regnskabet er 

retvisende, da opfyldelse af begrebsrammen allerede afdækker, at regnskabet er retvisende. 

Sidste afsnit i påtegningen indeholder afsnittet ’Udtalelse om ledelsesberetningen’18. Her skal 

der indgå, hvorvidt ledelsesberetningen har givet anledning til bemærkninger19 i tilfælde af, at 

der er uoverensstemmelser mellem regnskabet og ledelsesberetningen, som ikke er 

uvæsentlige og det skal desuden fremgå af afsnittet, såfremt ledelsesberetningen indeholder 

fejl eller mangler, som revisor er blevet gjort opmærksom på 20 . Udtalelsen af 

ledelsesberetningen er ikke en revision, da det ikke længere er et lovkrav, men det kan fortsat 

vælges at revidere ledelsesberetningen21. 

Ovenstående har givet et overblik over indholdet af revisionspåtegningen og en 

revisionspåtegning uden modifikationer formuleres derfor som udgangspunkt ens, 

medmindre der er forhold i revisionen som giver anledning til ændringer. Ensartetheden af 

revisionspåtegningen er udformet for at regnskabsbrugeren nemt kan identificere en 

påtegning der er uden modifikationer22.  

                                                        
14 ISA 700.28-33 
15 Erkl.bek. § 3 
16 Erkl.bek. § 5 stk. 4 
17 ISA 700.35b 
18 Erkl.bek. § 5 stk. 8 
19 Erkl.bek. § 5 stk. 1 nr. 7 
20 Erkl.bek. § 5 stk. 7 
21 Füschsel, et al. side 119 
22 Füschel, et al. side 206 



 

 Side 8 af 75 

 

5.2 Revisionspåtegningen efter implementering af ISA 701 

Dette afsnit vil danne grundlag for den senere analyse og redegøre for processen ved 

udvælgelsen og udformning af KAM, som er illustreret ved nedenstående figur 2, hvor hver 

del af figuren vil i afsnittet blive uddybet. Dette afsnit har derfor til formål at danne en 

forståelse for udvælgelse af KAM og herunder hvilke retningslinjer revisionsstandarden 

opstiller til udformning af KAM. Der vil først blive gennemgået hvem ISA 701 gælder for, hvad 

årsagen for implementeringen er og derefter redegøres for, hvordan udvælgelsen af KAM 

finder sted.  

5.2.1 Figur 2 – Udvælgelsesprocessen for KAM 
 

 

 

Endelige påtegning udformes herunder KAM

Overskrift og indledning Årsag til udvælgelsen Revison adresserer KAM 

Protokol og formuleringer af KAM'er præsenteres for revisionsudvalget

Endelige KAM'er udvælges på baggrund af revisionen 

Revisionen gennemføres

Mulige KAM'er identificeres og rapporteres til revisionsudvalget

Forhold som kræver særlig opmærksomhed fra revisor identificeres

Planlægning af revisionen og risici, herunder væsentlighedsniveauet
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ISA 701 - Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report, træder i 

kraft for visse virksomheder med en regnskabsperiode der slutter d. 15. december 2016 eller 

senere23, hvilket indebærer, at selskaber med regnskabsafslutning den 31. december 2016 vil 

være omfattet af reglerne i ISA 701 og revisionsstandarden er gældende for børsnoterede 

selskaber, når lovgivning eller øvrig regulering kræver det og i tilfælde af, at revisor vælger at 

inddrage ISA 701 i påtegningen.  

 

Ved indførelsen af ISA 701 påføres krav om, at påtegningen skal indeholde KAM og formålet 

med at inddrage KAM i påtegningen er, at øge informationen i påtegningen og skabe mere 

gennemsigtighed i den udførte revision – det er dog ikke en erstatning for andre krav i 

regnskabet eller påtegningen. KAM giver yderligere information til regnskabsbrugeren ved at 

angive ud fra revisors faglige vurdering, de forhold der var mest betydningsfulde ved 

revisionen og KAM kan ligeledes være regnskabsposter hvori der indgår betydelig 

ledelsesmæssigt skønt. Da KAM øger informationsniveauet i påtegningen, vil 

regnskabsbrugeren hermed have mulighed for at konfrontere den øverste ledelse om de 

punkter, som KAM har gjort dem opmærksom på24.  

 

Definitionen på KAM er: 

’KAM er de forhold, der efter revisors faglige vurdering var mest betydelige ved 

revisionen af regnskabet for den aktuelle periode. KAM vælges i revisionen blandt 

forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse’25.  

 

I Danmark anvendes revisionsprotokollen til kommunikation med den øverste ledelse og 

hermed vil revisionsprotokollen danne grundlag for udvælgelsen af KAM – revisor vil ud fra 

sin faglige vurdering udvælge de mest betydningsfulde forhold ved revisionen.  

Nedenstående specificerer hvilke elementer revisor skal tage i betragtning, når KAM 

udvælges26.  

                                                        
23 ISA 701.6 
24 ISA 701.2-4 
25 ISA 701.8 
26 ISA 701.9 
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a) områder, med højere vurderet risici for væsentlige fejlinformationer eller betydelige 

risici, som er identificeret i overensstemmelse med ISA 31527. 

b) betydelige vurderinger fra revisors side, vedrørende områder i regnskabet der har 

involveret betydelig ledelsesvurdering, herunder regnskabsmæssige skøn der er 

identificeret som værende forbundet med stor skønsmæssig usikkerhed 

c) indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder eller transaktioner, der har 

fundet sted i perioden 

 

Ud fra ovenstående punkter, skal revisor udvælge KAM som efter revisors faglige vurdering er 

mest betydningsfulde og informere den øverste ledelse om KAM, som bliver inkluderet i 

revisionspåtegningen eller i det sjældne tilfælde at der ikke foreligger KAM28.  

Revisionsstandarden beskriver ’betydelig’, som den relative vigtighed af et forhold set ud fra 

konteksten. Det er revisors faglige vurdering, der afgør hvad der er betydelig og det kan 

afgøres både ud fra kvantitative og kvalitative faktorer29.  

KAM skal desuden angives ud fra den regnskabsperiode, som revisionspåtegningen vedrører 

og i vurderingen af hvilke KAM der skal angives, kan der ses hvilke KAM der var i foregående 

regnskabsperiode, for at vurdere, om det fortsat er et KAM30.  

 

Udvælgelsen af KAM kan derudover tage i betragtning, hvilke regnskabsposter det har været 

en udfordring at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for, som kan være en indikation 

for et KAM 31 . Ligeledes kan komplekse regnskabsposter som indeholder betydelige 

ledelsesvurderinger32 samt usædvanlige, betydningsfulde transanktioner 33 være indikation 

på, at det er et KAM.   

Allerede ved planlægningen af revisionen, vil der blive angivet, hvilke særlige fokusområder 

der vil være i revisionen. Dette kan være den første indikator for, hvad der ender med at blive 

                                                        
27 ISA 315 
28 ISA 701.17 
29 ISA 701.A1 
30 ISA 701.A10-11 
31 ISA 701.A13 
32 ISA 701.A14 
33 ISA 701.A20 
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KAM. I revisionens forløb kan det blive bekræftet eller afkræftet at disse poster skal indgå 

som KAM.   

 

KAM skal angives i påtegningen med en separat overskrift med ’Key Audit Matters’. Afsnittet 

skal starte med at erklære, at ud fra revisors faglige vurdering, er KAM de mest 

betydningsfulde forhold i regnskabsperioden og gennem revisionen er der opnået 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for forholdene og KAM fører derfor ikke til en anden 

konklusion end resten af regnskabet34. Herefter skal det enkelte KAM beskrives med en 

henvisning til, hvor KAM står angivet i regnskabet og en forklaring på hvorfor netop dette 

forhold er udvalgt som KAM og hvordan revisionen har opnået tilstrækkelig og egnet 

revisionsbevis for KAM 35.  

Beskrivelsen skal være kortfattet og give regnskabsbrugeren, som ikke nødvendigvis kender 

alle revisionstermerne, en forståelse af hvorfor det pågældende forhold er blevet udvalgt som 

KAM. Der skal findes en balance mellem brugbar information for regnskabsbrugeren og 

samtidig en beskyttelse af selskabets fortrolige oplysninger, som ikke andet sted har været 

offentliggjort. Revisors oplysning af årsagen til hvorfor det pågældende forhold er et KAM, må 

ikke indeholde følsomme oplysninger, som lov eller øvrige regulering forhindrer 

videregivelse af og begrundelsen for udvælgelsen KAM skal derfor allerede være offentligt 

tilgængeligt. Såfremt årsagen til at KAM er udvalgt ikke er fortroligt, men endnu ikke 

offentliggjort, kan revisor opfordre ledelsen til at offentliggøre informationen, så den ikke 

første gang bliver præsenteret i KAM36. 

I yderst sjældne tilfælde kan revisor komme til den konklusion, at der ikke foreligger KAM i 

regnskabet, eller de eneste KAM som foreligger i regnskabet skal oplyses andre steder i 

påtegningen eller ikke må oplyses. Situationer hvor dette kan være tilfældet, er selskaber med 

få transaktioner, som derfor ikke har betydelige regnskabsposter, eller hvor lovgivning eller 

øvrig regulering forhindrer at oplyse om forholdet eller sidste situation hvor der er forbehold 

eller tvivl om ’going concern’, som i stedet skal oplyses i regnskabet efter de relevante 

revisionsstandarder37.  

                                                        
34 ISA 701.11 
35 ISA 701.13 
36 ISA 701.A34-36 
37 ISA 701.16/ ISA 701.57/59 
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Både ved udvælgelsen, begrundelse for udvælgelsen og valg af metode til at beskrive måden 

hvorpå revisor har opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for KAM er på baggrund af 

revisors faglige vurdering og dette indbefatter, at der kan forekomme variationer i KAM.  

5.3 Revisionsprotokol 
Dette afsnit vil bidrage med en forståelse for, hvad revisionsprotokollen kan indeholde, da 

KAM bliver udvalgt herudfra38. 

Hjemlen til udformning af revisionsprotokollen er i revisorloven39, hvor der ligeledes er 

oplistet mindstekrav. Heriblandt er der krav om oplysning om de væsentlige spørgsmål 

vedrørende revisionen, herunder væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende 

virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol og forhold, som normalt må 

forventes at have betydning for stillingtagen til årsregnskabet.  

Udvælgelsen af indholdet og detaljegraden som skal indgå i revisionsprotokollen, afgør 

revisor og revisionsprotokollen udarbejdes til hvervgivers brug, den øverste ledelse, og er et 

fortroligt dokument40.   

6 KAM for DSV 
For at undersøge hvilken information ISA 701 forventes at tilføre regnskabsbrugeren, vil 

dette afsnit analysere DSV’s offentliggjort årsrapport for 2015, som repræsenterer et 

eksempel på et dansk børsnoteret regnskab og herudfra vil det undersøges, hvorvidt det ud 

fra de tilgængelige oplysninger er muligt at identificere KAM, for hermed at kunne udlede om 

KAM tilfører regnskabsbrugeren værdi, eller om det allerede inden implementeringen af KAM 

er muligt at udlede fra det offentliggjorte regnskab.  

 

KAM udvælges blandt de forhold, som er kommunikeret til den øverste ledelse, som i 

Danmark udgør revisionsprotokollen, men da det er et fortroligt internt dokument som ikke 

kommunikeres til offentligheden, vil analysen i stedet være baseret på den offentliggjorte 

årsrapport, hvor der vil blive taget udgangspunkt i (i) risici for væsentlige fejlinformationer 

                                                        
38 ISA 701.9 
39 RL § 20 stk. 1 og 3 
40 Revision i praksis, side 317  
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og betydelige risici, (ii) store skønsmæssige usikkerheder og (iii) betydelige begivenheder 

eller transanktioner41.  

6.1 Væsentlighedsniveau  
For at vurdere potentielle KAM i DSV’s årsrapport er det nødvendigt at fastlægge 

væsentlighedsniveaet, da der revideres efter at der ikke foreligger væsentlige fejl i 

regnskabet, som kan ændre regnskabsbrugerens økonomiske beslutning.  

 

Væsentlighedsniveauet fastlægges i revisionens planlægningsfase, hvor det reviderede 

regnskab endnu ikke vil være tilgængeligt. Dette medfører, at væsentlighedsniveauet 

fastlægges ud fra budgetter, tidligere perioder, eller ved at fremskrive det indeværende 

regnskab. Da analysen baseres på det offentliggjorte regnskab, anvendes DSV’s årsrapport for 

2015 ved fastlæggelse af væsentlighedsniveauet.  

Til at fastlægge væsentlighedsniveauet på koncernregnskabet som helhed, anvendes resultat 

før skat som ’benchmark’, da DSV’s mål er at generere overskud og ligeledes er benchmarket 

som det mest anvendte. I nedenstående er angivet væsentlighedsniveauet for regnskabet som 

helhed, ud fra kvantitative faktorer42. 

 

Benchmark Realiseret 2015 

i mio./kr.  

0,5 %  1,0 % 2,0 % 5,0 % 10 % 

Omsætning 50.869 254 508    

Resultat før skat  2.689    134 269 

Egenkapital  11.809  118 236   

Aktiver i alt 27.725 139 277    

 

Ud fra benchmarket resultat før skat, er væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed 

mellem 134 mio. kr. og 269 mio. kr. Et lavere væsentlighedsniveau vælges såfremt: selskabet 

er et børsnoteret selskab, agerer i ustabile omgivelser, branchen er omfattet af betydelig 

regulering osv. Når et lavere væsentlighedsniveau vælges, vil det medføre en øget revision, da 

flere regnskabsposter er væsentlige. Da DSV er et børsnoteret selskab, fastlægges 

                                                        
41ISA 701.9 
42 Revision i praksis, side 108 
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væsentlighedsniveauet i den lave ende af intervallet. Sammenholdes intervaller i de øvrige 

benchmarks, ses det at resultat før skat er lavere end både omsætning og aktiver i alt og 

væsentlighedsniveauet opjusteret derfor til 140 mio. kr. Dette betyder, at fejl på dette beløb 

eller over, antages at kunne ændre regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger.  

 

Da revisor ikke reviderer hele regnskabet, fastlægges der yderligere et væsentlighedsbeløb 

for udførsel, for at sikre at der ikke er uopdagede fejl i regnskabet, som overstiger 

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed43. Væsentlighedsbeløbet ved udførsel kan 

blive opgjort for hver enkelt regnskabspost, eller for hele regnskabet og er lavere end 

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed44, hvor der i praksis anvendes en 

procentdel mellem 50-90 af regnskabet som helhed45. Forståelsen af selskabet, samt omfanget 

og arten af fejlinformationer, der var konstateret under tidligere revisioner, påvirker hvilken 

procentsats der anvendes. Fastlæggelse af væsentlighedsniveauet er baseret på revisors faglig 

vurdering og forståelse af selskabet, hvor der på baggrund heraf fastsattes en procentsats til 

beregning46. DSV er i offentlighedens søgelys, da det er en børsnoteret selskab og derfor 

vælges en relativ lav procentsats. Da fejlinformationer fra tidligere års revision ikke er 

tilgængelige, anvendes 60% af væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed og derfor 

bliver væsentlighedsniveauet for udførsel 84 mio. Det fastsatte væsentlighedsniveau kan i 

løbet af en revision justeres, såfremt der har været rettelser af væsentlige fejl i løbet af 

revisionen47. Væsentlighedsniveauet ved udførsel vil blive anvendt til at vurdere, hvilke 

regnskabsposter kan indeholde væsentlige fejlinformationer og dermed hvor revisor 

forventes at have rettet sin fokus48.  

6.2 Risici for væsentlige fejlinformationer 
Udvælgelsen af KAM påbegynder i planlægningsfasen, som Jens Nøhr fra EY udtrykte i 

interviewet: 

                                                        
43 ISA.320.A12 
44 ISA 320.9 
45 Revision i praksis side 114 
46 ISA 320.A12 
47 Revision i praksis side 124 
48 Revision i praksis side 116 
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”I planlægningsfasen vil der være en bruttoliste, hvor der måske er 5-10 punkter som er i 

spil for at blive KAM. Afhængig af hvordan revisionen udvikler sig, så må man lande de på 

endelige KAM.”49 

 

Dette udsagn understøttes af revisionsstandarden, som ligeledes angiver, at der i 

planlægningsfasen kan udvælges forhold, som kan forventes at blive KAM, alt afhængigt af 

resultaterne eller beviset opnået i revisionen50.  

I planlægningsfasen skal revisor kende virksomheden, dens omgivelser samt interne 

kontroller, for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlige fejl regnskabet51, som 

både foretages på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau52.  

Risici for væsentlige fejlinformationer på regnskabsniveau forstås som gennemgribende risici 

der påvirker regnskabet som helhed53, eksempelvis mangelfulde kontroller, manglende 

kompetence i regnskabsafdelingen, opkøb af selskab eller ’going concern’. I DSV’s rapport for 

virksomhedsledelse, som er et lovkrav54, angives de interne kontroller for selskabet55 hvor 

der står angivet, at bestyrelsen og direktionen udarbejder og godkender alle generelle 

politikker, procedurer og kontrolsystemer indenfor de væsentlige områder af selskabet og 

politikkerne er taget i anvendelse og manualer er udarbejdet indenfor essentielle 

regnskabsposter – der udtrykkes ligeledes at der er en effektiv funktionsadskillelse.  

DSV’s beskrivelse af kontroller er relativt overordnet og der står ikke angivet, at der har været 

et svagt kontrolmiljø, om den daglige ledelse har været inkompetent, eller om den daglige 

ledelse har mulighed for at tilsidesætte interne kontroller. I stedet beskriver DSV den 

overordnet opbygning af kontroller og hvordan de adresserer dette. Da der ikke er adgang til 

yderligere kendskab til selskabets kontrolmiljø, vil konklusionen baseret på det 

offentliggjorte materiale være, at der ikke er indikationer på, at selskabet har et svagt 

kontrolmiljø, men det kan samtidig ikke udelukkes, at der har været mindre svagheder, som 

kun revisor og selskabet har kendskab til. Det kan derfor samtidig konkluderes, at der kan 

                                                        
49 Interview - Jens Nøhr fra EY 
50 ISA 701.A16 
51 Revision i praksis side 93 
52 ISA 315.25 
53 ISA 315.A118 
54 ÅRL § 107b 
55 DSV ÅRL § 107B - Statutory_report_on_corporate_governance_for_2015.pdf side 3 
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sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det ud fra det offentligt tilgængelige materiale er muligt 

at udlede, om der har været et svagt kontrolmiljø og Lars Engelund fra PwC udtaler i 

forlængelse heraf følgende:  

 

”For de her virksomheder er også omfattet af ÅRL § 107b, om at lave en beskrivelse af 

intern kontrol, hvor de typisk beskriver det over de fem COSO elementer. Nogle gange ser 

det lidt lyserødt ud, men så kan godt være at de konkret bliver nødt til at skrive, at der i 

forbindelse med et projekt er nogle udfordringer56.” 

 

Der gøres i citatet opmærksom på, at selskaberne på nuværende tidspunkt kan have tendens 

til at formulere deres interne kontroller positivt og ikke i alle tilfælde oplyser om problemer i 

deres kontrolmiljø. Dertil tilføjer Lars Engelund, at dette kan ændre sig som følge af 

implementeringen af KAM, såfremt der har været problemer med kontrolmiljøet og dette 

bliver udvalgt som et KAM, da revisor i dette tilfælde skal begrunde hvorfor forholdet er 

udvalgt som KAM og det vil i den forbindelse være sandsynligt at revisor opfordrer ledelsen 

til selv at beskrive svagheden i kontrolmiljøet, frem for at revisor angiver nye oplysninger i 

påtegningen. På baggrund af det oplyste, kan det derfor ikke med sikkerhed konkluderes, at 

der ikke har været problemer med deres kontrolmiljø, men at selskabet har procedurer for 

kontroller og effektiv funktionsadskillelse. Yderligere, vil indførslen af KAM kunne bidrage til 

oplysninger om problemer med selskabets kontroller såfremt der måtte være det, da det på 

nuværende tidspunkt alene oplyses om hovedelementerne i de interne kontroller og ikke 

nødvendigvis svagheder i kontrolmiljøet.  

  

Når der opkøbes et datterselskab, kan dette ligeledes medføre risiko for væsentlige 

fejlinformationer på regnskabsniveau, da det påvirker mange regnskabsposter og 

revisionsmål57. I DSV’s strategi indgår netop at opkøbe selskaber for hermed at opnå en større 

markedsandel58 og DSV har senest opkøbt UTi, et stort selskab med 21.000 ansatte som 

opererer i 58 lande, med endelig gennemførelse d. 22. januar 201659. 

                                                        
56 Interview - Lars Engelund fra PwC 
57 ISA 315 Bilag 2 
58 DSV årsrapport side 7 
59 DSV årsrapport side 11 



 

 Side 17 af 75 

De interviewede revisorer udtaler i følgende angående, hvilke KAM de forventer DSV har og 

hvorledes KAM ændres i de efterfølgende regnskabsår:  

”Men det år, hvor selskabet laver et meget stort opkøb, så kunne der være et KAM som 

relaterer sig til det, som forsvinder igen året efter, når der igen vil være status quo i 

forretningen”60 

 

”Jeg ved at de [DSV] lige har overtaget en virksomhed i USA. Det vil jeg forvente, at der er 

en KAM på, hvordan de har allokeret købesummen ud på elementerne […] overtagelse af 

selskaber er selvfølgelig eventdrevet”.61 

 

”DSV vil i 2016 opkøbe UTi i USA, som er en stor transanktion for dem. Det er et bud på, 

hvad der kunne fylde noget i revisionen.”62 

”Det [KAM] der kan varier fra år til år i DSV, når der opkøbes selskaber. Det vil nok blive 

angivet i det år, hvor der er opkøbt et selskab, men året efter vil det måske være udgået. 

Det kan være den type, som kan variere fra år til år.”63 

 

De tre revisorer, som har udtalt sig om potentielle KAM for DSV, angiver enstemmigt at et 

stort virksomhedsopkøb forventes at blive et KAM og hermed et område, som revisor har 

særlig fokus på. Ligeledes er de enige om, at et virksomhedsopkøb primært er et fokusområde 

i det regnskabsår, som opkøbet finder sted. Opkøbet af UTi blev annonceret d. 9. oktober 2015 

og endeligt gennemført d. 22. januar 201664. Virksomhedsopkøbet skal ført indregnes i 

regnskabet på overtagelsestidspunktet65, som er det tidspunkt hvor DSV opnår bestemmende 

indflydelse over UTi – generelt den dato, hvor der retligt erlægges vederlaget66. Selvom 

opkøbet af UTi er blevet annonceret i 2015, vil virksomhedsopkøbet derfor først blive 

indregnet i 2016, den dato, hvor det er endeligt gennemført og DSV opnår bestemmende 

indflydelse – derfor forventes det ikke at blive angivet som et KAM i 2015-regnskabet.  

                                                                                                                                                                                        
 
60 Interview - Pernille Kragh Thaysen fra Deloitte 
61 Interview - Lars Engelund fra PwC 
62 Interview - Jon Beck fra KPMG 
63 Interview - Jon Beck fra KPMG 
64 DSV årsrapport 2015 side 11 
65 IFRS 3.10 
66 IFRS 3.9 
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Ud over opkøbet af UTi, har DSV senest opkøbt fire selskaber i 201367. På baggrund af 

udtalelserne fra de adspurgte revisorer, vil DSV’s opkøb af selskaberne i 2013 derfor ikke 

formodes at have særlig fokus i revisionen for 2015. Det kan derfor konkluderes, at revisor vil 

have særlig fokus på et stort virksomhedsopkøb, som kan medføre at det bliver angivet i 

påtegningen under Key Audit Matters og at KAM om opkøb af et selskab er begrænset som 

KAM i det regnskabsår, som opkøbet finder sted.  

 

Såfremt der er usikkerhed om ’going concern’, er det ligeledes en risiko for væsentlig fejl på 

regnskabsniveau68 og hvis dette er tilfældet, kan dette føre til en ændring af konklusionen på 

regnskabet, alt efter hvilke oplysninger der er givet i årsregnskabet og hvorvidt ledelsen er 

enig eller uenig med revisor om selskabets fortsatte drift69. I vurderingen om fortsat drift er 

er tilstede, indgår der både økonomiske forhold, driftsforhold og andre forhold og eksempler 

herpå er: indikationer på negative pengestrømme fra driften ifølge historisk eller 

fremadrettede finansielle opgørelser, om den daglige ledelse påtænker at likvidere selskabet 

og varslende retssager mod selskabet, som kan resultere i krav som selskabet sandsynligvis 

ikke kan honorere, såfremt selskabet taber sagen osv.70 DSV har store likvide beholdninger, 

stabil indtjening og har ikke til hensigt at likvidere selskabet indenfor de næste 12 måneder71  

- på baggrund heraf vurderes det,  at der er tilstrækkelig information tilgængelig for at 

bedømme at DSV ikke har ’going concern’ problemer.  

 

Efter at have vurderet risici for væsentlige fejl i regnskabsniveau, skal der i planlægningsfasen 

fastlægges risici for væsentlige fejl på revisionsmålsniveau på hver regnskabspost der 

revideres. Ved brug af revisionsrisikomodellen, fastlægges risikoen for væsentlig 

fejlinformation, som opdeles i en iboende risiko og kontrolrisiko.  

 

                                                        
67 DSV_-_srapport_2013.pdf side 7 
68 ISA 570.16 
69 ISA 570 
70 ISA 570.A2 
71 DSV årsrapport 2015 
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Den iboende risiko vurderes ud fra regnskabspostens art og kompleksitet og er højere for 

regnskabsposter med store skøn og komplekse beregninger72 og kontrolrisikoen vurderes 

derimod ud fra selskabets interne kontroller og er lav, såfremt selskabet har gode og effektive 

kontroller73. Ud fra risikoen for væsentlig fejlinformation fastlægges opdagelsesrisikoen som  

en residual af den iboende risiko og kontrolrisikoen og er det element revisor kan påvirke og 

ligeledes afgør hvor meget revisionsbevis det er nødvendigt at indhente, for at revisionsrisiko 

ender på et acceptabelt niveau. Når både den iboende risiko og kontrolrisiko er lav, medfører 

det at revisor kan acceptere en højere opdagelsesrisiko og dermed udføre mindre 

revisionsarbejde ved at udføre mindre substansrevision, da der ikke forventes at være en stor 

risiko. Viser stikprøverne fejl som er højere end forventet, kan dette resultere i flere 

stikprøver, da risikoen hermed vil blive ændret til at være højere. Skyldes fejlen at 

kontrolmiljøet er svagt og som konsekvens heraf, at kontrolrisikoen bliver justeres til høj, kan 

dette medføre at revisionsstrategien må ændres og revisor hermed må øge 

substansrevisionen på den pågældende regnskabspost for at få revisionsrisikoen på et 

acceptabelt lavt niveau. Når risikoen for væsentlig fejlinformation er høj og 

revisionsstrategien må ændres som følge af opnået revisionsbevis, kan dette føre til, at det 

fastlægges som et KAM74.  

 

Der er ikke tilstrækkelig offentlig tilgængelig information til at vurdere DSV’s interne 

kontrolmiljø og der er desuden ikke det fornødne kendskab til selskabet for, at det er muligt 

                                                        
72 ISA 200.A38 
73 ISA 200.A39 
74 ISA 701.A22 
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at lave en analyse af risikoen for væsentlige fejl på revisionsmålsniveau. Yderligere er det ikke 

muligt at teste selskabets kontroller for at vurdere opdagelsesrisikoen. Den iboende risiko vil 

godt kunne fastlægges, men uden at have adgang til selskabets bilag og interne kontroller vil 

analysen ikke kunne give en konklusion på hvad der kunne forventes at blive KAM og derfor 

vil den iboende risiko ikke blive vurderet. På baggrund heraf, vil indførslen af KAM kunne 

bidrage til denne information, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at læse direkte 

ud fra regnskabet.  

6.3 Regnskabsmæssige skøn 

KAM kan desuden være regnskabsposter med skøn, som er komplekse og hvor der er behov 

for at inddrage en ekspert75. DSV identificerer i årsrapportens noter ni regnskabsposter, hvori 

der indgår væsentlige regnskabsmæssig skøn76, hvilket er som følgende: 

 

1) Nettoomsætning (note 2.2) 

2) Særlige poster (note 2.7) 

3) Nedskrivningstest (note 3.3) 

4) Operationelle leasingforpligtelser (note 3.4)  

5) Pensionsforpligtelser (note 3.5) 

6) Hensatte forpligtelser (note 3.6)   

7) Afledte finansielle instrumenter (note 4.5)   

8) Skat (note 5.2)   

9) Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser (note 5.6)77 

 

Afsnittet vil analysere i hvilket omfang det, ud fra det offentliggjorte regnskab, er muligt at 

udlede de forhold revisor har haft særlig fokus på i revisionen ved at analysere omfanget af 

skøn der indgår i regnskabsposterne og på baggrund heraf vurdere om det forventes at blive 

klassificeret som KAM. 
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6.3.1 Indregning af omsætning  
Det første væsentlige regnskabsmæssige skøn er nettoomsætningen, hvor der er et skøn 

vedrørende igangværende  serviceydelser ved årsafslutning. I DSV årsrapport er det oplyst, at 

skønnet er baseret på erfaringer, samt opfølgning fra hensatte igangværende services i 

forhold til efterfølgende faktureringer78. Der er høj skønsmæssig usikkerhed og betydelige 

risici på regnskabsposter, der i høj grad afhænger af vurdering, og hvor der ikke benyttes 

anerkendte målemetoder79. Der er flere måder, at indregning igangværende serviceydelser 

på, som kan være a) stadiet af det udførte arbejde, b) som en procentdel af den samlet 

tjenesteydelse, som der skal leveres eller c) de afholdte omkostninger i forhold til de 

forventede omkostninger på den samlet tjenesteydelse80. Umiddelbart vurderes det, at være 

relativt simpelt at beregne igangværende services, da der er en fastlagt distance som skal 

aflægges og ved balancedagen forventes det at kunne kan det registreres, hvilken distance der 

er aflagt, da DSV allerede har track and trace funktionen. Såfremt de afholdte omkostninger 

bruges, som benchmark til indregning af igangværende serviceydelser, vurderes det ligeledes, 

at de afholdte omkostninger må kunne fastlægges med rimelig sikkerhed, og der derfor ikke 

foreligger et betydeligt skøn i denne indregning.  

DSV egen beskrivelsen af, hvad skønnet er baseret på, er beskrevet uklart, da der er beskrevet, 

at skønnet er fastlagt på baggrund af erfaring og derfor indgår der tvivl hvorledes der 

henvises til, at DSV har egne modeller til at udregne en procentdel af færdiggørelsesgraden, 

som der historisk har været evidens for er retvisende eller hvilke underliggende faktorer er 

der lagt til grund. Dette står ikke angivet klart. Ligeledes beskrives, at skønnet er baseret på 

opfølgning af igangværende services i forhold til efterfølgende faktureringer. Det er igen 

uklart, hvad der ligger i denne formuleringen, men det må formodes, at DSV har en hensat 

forpligtelser til igangværende services i tilfælde af leveringen bliver forsinket eller varen 

beskadiget, som vil medføre en udgift. Ud fra de angivet oplysninger i noterne, er det derfor 

ikke muligt for regnskabsbrugeren selv at udfordre skønnet, for at vurdere, hvorvidt de er 

rimelige og såfremt denne regnskabspost blev angivet som KAM, vil der være en formodning 

om, at noteoplysningerne vil blive uddybet, så det hermed vil være muligt for revisor at 

henvise hertil i beskrivelsen om, hvorfor forholdet blev angivet som et KAM.  
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Pernille Kragh Thaysen fra Deloitte udtaler i forbindelse med, hvor komplekst skønnet er for 

igangværende services:  

’Der kan sagtens være en masse underliggende elementer, da jeg ikke kender den 

branche, som gør, at der er større skøn og det ikke er så forsimplet som det kan se ud til at 

være. Så den kunne måske være en KAM.’81 

 

Derfor kan det ikke udelukkes, at der er store skøn forbundet med indregning af 

igangværende services, da der kan være faktorer i indregningen af omsætningen, som kan 

være komplekse at udregne og eksempler herpå kunne være; at der er mere trafik i dele af 

distancen, lastning af transportmidlet eller i tilfælde af benyttelse af forskellige 

transportmidler for den samme leverance etc. 

 

Lars Engelund fra PwC udtaler følgende om, hvilke KAM han forventer DSV vil have:  

’Så vil jeg også forvente noget på omsætningen, da omsætningen formentlig er relativ 

komplekst. En ting er, at der er mange transanktioner, så på den måde er den komplekst. 

Men derudover kan der også være noget på periodisering. En container der skal fragtes 

det halve af jorden rundt, kunne der godt være noget i82.’ 

 

Jon Beck fra KPMG angiver ligeledes, at han forventer at omsætningen kunne blive KAM, da 

det er fremhævet under væsentlig skøn. De tre revisorer, som har udtalt sig om DSV regnskab 

peger derfor alle på, at omsætningen kunne blive et KAM for DSV og Jon Beck fra KPMG har 

udtrykt følgende om, hvornår en regnskabspost med skøn udvælges til KAM:  

’Her skal man også anlægge en væsentlighedsbetrækning. Så det er væsentlige skøn. Man 

vil også se på, hvor stor indflydelse skønnet har på regnskabsposten83.’ 

 

Omsætningen udgør den største regnskabspost i regnskabet, og revisor vil derfor have fokus 

herpå, for at sikre at det er retvisende. Skønnet der indgår i indregning af igangværende 

serviceydelser, kan have en stor indflydelse på, hvad der endeligt bliver indregnet i 
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omsætningen, da igangværende serviceydelser må formodes at udgøre en væsentlig del af 

indregning af omsætning, da der opereres i store dele af verden, og der må være mange varer 

undervejs på balancedagen. En lille ændring i det underliggende skøn over, hvor meget der 

skal indregnes, kan derfor medføre, at der bliver indregnet en væsentlig højere eller lavere 

beløb på omsætningen. Dette peger ligeledes i retning af, at indregning af omsætning kunne 

blive angivet som KAM.  

Der vil altid være et skøn forbundet med igangværende arbejde og Pernille Kragh Thaysen fra 

Deloitte udtalte, da der er spurgt ind til, hvorvidt igangværende arbejde altid vil blive angivet 

som KAM: ’Det vil det nok være, da det er det, som er kernen i deres forretning84.’ 

På baggrund af den offentliggjorte regnskab er det vanskeligt at vurdere i hvilket omfang der 

indgår skøn i igangværende serviceydelser, da det er sparsomt med oplysninger om, hvilke 

faktorer der ligger til grund for indregning af igangværende serviceydelser og derfor 

forventes KAM at tilføre regnskabsbrugeren information ved angivelsen af KAM, da der herud 

kan udledes om der er et væsentligt regnskabsmæssigt skøn forbundet med indregningen af 

igangværende serviceydelser, som vil være tilfældet, såfremt denne regnskabspost bliver 

angivet som KAM og det modsatte vil kunne udledes, såfremt igangværende serviceydelser 

ikke bliver angivet som KAM. Yderligere forventes det, at noteoplysningerne vil blive uddybet 

i tilfældet af, at denne regnskabspost udvælges som KAM, da det hermed vil være muligt for 

revisor at henvise til noterne for at underbygge begrundelsen for udvælgelsen af KAM og 

hermed undgå at angive nye oplysninger i revisionspåtegningen, hvilket ligeledes vil tilføre 

regnskabsbrugeren information. Da de interviewet revisorer enstemmig forventer at 

igangværende serviceydelser vil blive udvalgt som KAM forventes dette derfor at have været 

tilfældet og der vil derfor fremgå et eksempel på, hvordan indregning af omsætningen kunne 

være formuleret som KAM.  

6.3.2 Særlige poster  
Særlige poster står ligeledes fremhævet i DSV’s årsregnskab, som en regnskabspost med 

væsentlige regnskabsmæssig skøn, som foreligger ved afgørelsen af, om der er væsentlige 

regnskabsposter, som ikke direkte kan henføres til koncernens sædvanlige driftsaktivitet85. 

IAS 1 definerer ikke direkte særlige poster, men oplister i stedet eksempler på forhold, som 

kan give anledning til separate oplysninger og angiver, såfremt det er en væsentlig 
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regnskabspost 86 . Indholdet af særlige poster kan i stedet læses i DSV’s anvendte 

regnskabspraksis87, hvor det står beskrevet at det omhandler: Omstruktureringsomkost-

ninger, restruktureringsomkostninger samt revurdering af kapitalandele til dagsværdi i 

forbindelse med trinvise akkvisitioner. I 2015 består posten primært af 

restruktureringsomkostninger ved akkvisition af selskabet UTi.   

Såfremt DSV i en længere årsrække gentagelsesvis afholder restruktureringsomkostninger 

ved opkøb af nye selskaber samt omstruktureringsomkostninger, kan det pege i retning af, at 

omkostningerne skal indgår som en del af selskabets ordinære driftsomkostninger. I de 

seneste fem år har DSV afholdt restruktureringsomkostninger og omstruktureringsomkost-

ninger har været tilstede de seneste fire år88. Hermed er det en ofte forekommende post, men 

det er ikke en tilbagevende post hver regnskabsår. Der foreligger derfor et skøn i, hvor 

grænsen går for at særlige poster skal indregnes som en ordinær regnskabspost.  

DSVs strategi er at opkøbe selskaber, for at opnå højere vækst og en større markedsandel, 

men selskabets kerneforretning bygger på transport af varer og ikke i at opkøbe 

virksomheder og omstruktureringsomkostninger er afholdt for at effektivisere driften. 

Såfremt der ikke er en separerbart opdeling af de afholdte udgifter til særlige poster, kan der 

ligeledes foreligge et skøn over størrelsen af særlige poster, men det vurderes at have en 

mindre grad af skøn forbundet hermed. Der er tilgængelige oplysninger om, hvor ofte DSV 

tidligere har opkøbt selskaber samt omstruktureret og dette minimerer kompleksiteten og 

det vurderes ikke, at der er behov for at inddrage en ekspert til at klassificere særlige poster. 

Modsat er det en faglig vurdering at bedømme, hvornår opkøb af selskaber samt 

omstruktureringer forekomme så ofte at det vurderes rimeligt at klassificerer det som 

ordinære. På baggrund heraf vurderes det, at der er tilstrækkelige oplysninger i regnskabet til 

at vurderer graden af skøn der indgår i regnskabsposten, hvilket ikke vurderes at være 

forbundet med betydelig usikkerheder omkring klassifikationen og derfor forventes det ikke 

at blive angivet som et KAM, da det ikke vurderes at være et forhold revisor har haft betydelig 

opmærksom på. Dette understøttes med, at ingen af de interviewede revisorer har nævnt 

denne regnskabspost som potentiel KAM.  
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6.3.3 Nedskrivningstest på goodwill 
I DSV’s regnskab udgør goodwill hovedparten af immaterielle aktiver, som årligt skal testes 

for nedskrivning og i regnskabsåret 2015 er der ikke foretaget nedskrivninger 89 . 

Nedskrivningstest foretages ved brug af anerkendte modeller til udregning af 

genindvindingsværdien og er reguleret i IAS 36. I denne model indgår der adskillige skøn, som 

vedrører fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder (CGU), diskonteringsfaktor 

samt fremtidige pengestrømme, som indeholder yderligere skøn vedrørende udviklingen af 

markedet, vækstprognoser, makroøkonomiske faktorer etc. Inddelingen af CGU har en stor 

betydning for nedskrivning, da der er større mulighed for nedskrivning, desto mindre CGU’en 

er og en CGU defineres som:  

’En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste identificerbare gruppe af aktiver, 

der frembringer pengestrømme til virksomheden, som i al væsentlighed er uafhængige af 

pengestrømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver.’90 

 

CGU’en skal derfor både frembringe pengestrømme og pengestrømmene skal i al 

væsentlighed være uafhængige af andre grupper af aktiver. DSV har i årsrapporten inddelt 

CGU’erne efter selskabets divisioner, som består af: 1) Air & Sea 2) Road og 3) Solution. I 

ledelsesberetningen er der angivet en resultatopgørelse fordelt på divisionerne og CGU’erne 

genererer derfor hver pengestrømme og de må også i al væsentlighed være uafhængige, da 

dette er et krav for at kunne opdele CGU’erne og såfremt dette ikke var tilfældet kunne 

selskabet i stedet have haft en samlet CGU eller opdelt CGU’erne på anden vis. Som led i 

revisionen, skal revisor vurdere inddelingen af CGU’er og ud fra DSV’s årsrapport kan der 

sættes spørgsmålstegn ved om CGU’en ’Air & Sea’ skulle have været opdelt i to separate 

CGU’er, da der for hver er oplyst om nettoomsætning og bruttofortjeneste og derfor genererer 

CGU’en ’Air & Sea’ ikke en samlet pengestrøm, men derimod to  særskilte pengestrømme og 

derfor er det første kriterium for at opdele CGU’en Air & Sea opfyldt. Herefter foreligger der et 

skøn over, hvorvidt pengestrømmene fra Air & Sea i al væsentlighed er uafhængige, som kan 

afhænge af, hvor integreret Air & Sea er. Når selskabet er opdelt i divisioner, anses det for 

rimeligt at opdele CGU’erne herefter, da der må formodes at være høj grad af integration i 

divisionerne, som vil medføre at pengestrømmene indenfor hver enkel division ikke i al 
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væsentlighed er uafhængige. Derfor anses der ikke at være et stort skøn forbundet med 

opdelingen af CGU’er og Jens Nøhr fra EY har udtrykt følgende vedrørende hvilke 

regnskabsposter der oftest har været forekommet som KAM i henholdsvis Holland og 

England:  

’Men vi har været ved at lave statistik over, hvordan det er i Holland og UK. Der var 100 

virksomheder i den analyse i UK og Holland og der var 450 KAM i de 100 påtegningen 

cirka […]91. Det der var øverst på listen var goodwill, værdiansættelse af immaterielle 

aktiver. Og det er ikke nogen overraskelse. Da der er væsentlige regnskabsmæssige skøn 

forbundet hermed, når man kigger på fremskrivninger af cash flow. Som også er et 

område, der er svært at revidere, og man bruger lidt ekstra krudt på92.’ 

 

Der refereres ovenstående for EY’s interne analyse, hvor den ofte forekomne KAM var 

værdiansættelse af immaterielle aktiver. Dette indikerer at denne regnskabspost er 

komplekst og væsentlig i mange selskaber og revisor derfor har haft øget fokus herpå.  

Fremtidige pengestrømme er baseret på usikre faktorer om, hvordan markedet udvikler sig 

og forventninger til fremtidige indtjeninger og DSV angiver i årsrapporten, at udviklingen i 

den del af verden, som CGU’en opererer i har en væsentlig betydning for fremtidige 

pengestrømme og oplyser hermed om denne usikkerhed93 og på baggrund heraf forventes 

revisor at have brugt ekstra ressourcer på, at revidere denne regnskabspost, for at sikre, at 

faktorerne, der er lagt til grund, er rimelige. Revisor kan ligeledes sammenholde tidligere års 

budgetter med de realiseret regnskab for at vurdere, hvor realistiske budgetterne historisk 

har været. I vurderingen om nedskrivning på immaterielle aktiver forventes at blive angivet 

som KAM udtaler Jens Nøhr fra EY følgende:  

’Hvis der er store skøn i det og der ikke er meget headroom i følsomhedsanalysen og man 

derfor er tæt på en nedskrivning, så fylder det automatisk mere. Men der er store 

forskellen på om man er i en vindmøllevirksomhed, hvor man har lange kundekontrakter 

og du kender dit indkomst flow, med mindre vinden fuldstændig stopper. Den kender du 

10-20 år ud fremtiden uden problemer. Her er det noget andet at lave impairmenttest end 

hvis man er i olieindustrien, hvor man ikke aner hvad olieprisen er kort tid ud i fremtiden. 
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Nogen virksomheder er lidt som obligationer, det er typisk infrastruktur. Hvis man tager 

Storebæltsbroen, så ved man at der er et hvis flow. Der er en anden prognosesikkerhed i 

det cash flow. Så man kan ikke automatisk sige, at hvis det er store tal på immaterielle så 

vil det blive til et KAM. Det kan sagtens være, at det er relativt nemt at diagnosticere94.’ 

 

Såfremt et selskab har lange kundekontrakter og derfor med stor sikkerhed kan forudsige 

fremtidige pengestrømme langt ud i fremtiden, er der mindre skøn forbundet goodwill. DSV 

oplyser ikke direkte i regnskabet, hvor lange kundekontrakterne er, men angiver at de ikke er 

afhængige af bestemte kunder og i Solution divisionen har der været en markant tilgang af 

nye kunder, men der har desuden været afviklet enkelte større kontrakten, som dog er blevet 

erstattet af nye aktiviteter95. Der oplyses derfor om en dynamik i udviklingen af kunder og 

kontraker, som medvirker til kompleksiteten i at udforme fremtidige pengestrømme.  

Jens Nøhr fra EY udtaler yderligere, at følsomhedsanalysen kan have en indflydelse på, hvor 

mange ressourcer der anvendes på nedskrivningstesten og den har derfor en betydning for, 

hvorvidt forholdet forventes at blive angivet som et KAM. Når følsomhedsanalysen viser, at de 

underliggende faktorer kan ændre sig meget, før der er et nedskrivningsbehov, vil revisor i 

mindre grad have fokus på området.   

For CGU’en ’Air & Sea’, kan væksten falde med 52,7% og diskonteringsfaktoren kan stige med 

77,6 %, før der er et nedskrivningsbehov. I denne CGU skal der hermed være markante 

ændringer i de underliggende faktorer, før der er et nedskrivningsbehov og revisor kan derfor 

være mindre kritisk overfor de skøn som er angivet. CGU’en ’Road’ har det mindste spænd i 

følsomhedsanalysen, hvor væksten er begrænset til at kunne falde med 26,3% og 

diskonteringsfaktoren stige med 17,1 %, før der er et nedskrivningsbehov. Selvom der fortsat 

er et acceptabelt rum i følsomhedsanalysen, vil revisor i højere grad udfordre ledelsens 

forudsætninger for denne division og hermed have større fokus på dette område. De tre andre 

interviewede revisorer udtaler følgende vedrørende, hvilke KAM der forventes at blive 

udvalgt:  

’Hvis vi igen skeler til England, hvor vi har masse og historik at se på, så er det goodwill, 

såfremt der er væsentlig goodwill i et regnskab, som oftest vil blive bragt ind som KAM, 
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da der er så store regnskabsmæssig skøn og usikkerheder forbundet med 

værdiansættelsen. Den er nok oftest forekommende.’96 

 

’Men KAM vil være noget af det, som er forrest i protokollen. Det vil typisk være, hvis der 

er impairment issues med goodwill. Eller hvis der har været nedskrivning på goodwill, så 

kan det blive fremhævet i protokollen. Så det vil altid være en væsentlig regnskabspost, 

for at det er interessant. Det vil også altid være noget, hvor der er skøn involveret, eller 

estimationer og hvor det er svært at fastsætte.’97 

 

’Impairment og goodwill etc.98 […] Ja, det vil nok afhænge af følsomhedsanalysen. Det 

afhænger også af, hvor meget goodwill der er. Det afhænger også af, hvor velindtjent 

selskabet er og hvor godt cash flow har den. Det er en afvejning mellem de to, som er 

afgørende.’99  

 

Ligesom EY, har Deloitte lavet en intern analyse over, hvilke KAM der ofte var blevet udvalgt i 

England og her fremgår goodwill ligeledes det forhold, der oftest har været udvalgt som KAM, 

såfremt det var en væsentlig regnskabspost. Værdien på goodwill udgør 4.417, 2.510 og 1.083 

mio. kr. for hhv. Air & Sea, Road og Solution CGU’erne. Da væsentlighedsniveauet for udførsel 

er 84 mio. er goodwill for hver CGU derfor en væsentlig regnskabspost, som derfor peger i 

retning af, at det kunne have været angivet som KAM. 

Lars Egenlund fra PwC angiver at goodwill kan blive angivet som KAM, såfremt der har været 

nedskrivning på goodwill. Dette er ikke tilfældet for DSV, men Lars Egenlund angiver 

desuden, at goodwill kan blive angivet som KAM såfremt der indgår skøn og faktorerne der 

indgår i nedskrivningstesten er svære at fastsætte. Det blev afgjort ovenstående, at dette 

netop er tilfældet for DSV, da det ikke er muligt, at forudsige pengestrømmene i flere år ud i 

fremtiden og derfor indgår der et skøn i denne vurdering.  

Sidst påpeger Jon Beck fra KPMG, at nedskrivningstest på goodwill indeholder en betydelig 

risici og udvælgelsen af KAM på goodwill afhænger af følsomhedsanalysen, værdien af 
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goodwill, hvor velindtjent selskabet er samt hvilket cash flow selskabet har. Her formodes at  

henvises til, at såfremt selskabet har en stabil høj omsætning og pengestrømme, som 

medfører, at der ikke er risiko for nedskrivning, så vil revisor i mindre omfang have fokus på 

denne regnskabspost. Da det ovenstående er blevet fastslået at det kan være vanskeligt at 

fastlægge pengestrømme og indtjeningen langt ud i fremtiden, medfører det, at 

nedskrivningstest er sværere at reviderer og derfor kan resultere i betydelig interaktion med 

ledelsen. Da regnskabsposten er væsentlig vil en nedskrivning på goodwill kunne påvirke 

regnskabet væsentligt, som medfører, at revisor vil have en øget opmærksomhed på denne 

regnskabspost 

På baggrund af ovenstående analyse anses der at være tilstrækkelig information i regnskabet 

til at vurderet skønnet på goodwill og det vurderes desuden sandsynligt at regnskabsposten 

ville have været angivet som KAM og forholdet derfor har krævet betydelig opmærksom fra 

revisor, særligt i forhold til CGU’en Road, da følsomhedsanalysen for denne har det mindske 

headroom før der skal foretages en nedskrivning. For den pågældende CGU forventes revisor 

nærmere at have fokuseret revisionen på, at udfordret forudsætningerne der ligger til grund 

for de fremtidige pengestrømme hvilket indgår i følsomhedsanalysen.  

6.3.4 Operationel leasing  
En leasingkontrakt klassificeres som operationel leasing, såfremt alle væsentlig risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv ikke overdrages til leasingtager100. Derfor indgår 

der en ledelsesvurdering om; klassifikationen af leasingkontrakten, hvorvidt ejendomsretten 

overdrages, om leasingperioden strækker sig over aktivets levetid og såfremt kontrakten kan 

ophæves, hvilken part bærer tabet etc. og Lars Engelund fra PwC kommenterer følgende på 

leasing:  

’Selvom det er principbaseret, så er det nogle tommelfingerregler, hvor man ser på, hvad 

værdien af de fremtidige pengestrømme. Der er en 90% og 75% grænse, hvis de har mere 

end 75% af aktivets levetid og 90% af betalingsstrømmene. Egentlig er det 

principbaseret, men der er nogle tommelfinger regler, man bruger i praksis. Hvis det er 

specielindrettet køretøjer, som andre ikke kan bruge etc., så taler det for, at det er 

finansiel leasing. Nu ved jeg ikke, hvordan de behandler det, om det er som finansiel 

leasing eller operationel leasing. Så det vil klart være noget, som er en kandidat, med 

                                                        
100 IAS 17.8 
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mindre at man siger, at det er så indarbejdet, at nu er der ikke issues med det længere. 

Det vil være lidt en afvejning.’101 

 

Klassifikation af leasing er ifølge Lars Engelund fra PwC en kandidat til at blive et KAM, men 

påpeger at DSV kan have stor erfaring med klassifikation af leasing, som vil medføre at det 

ikke vil indgå som KAM. DSV har mere end 10 års erfaring med leasingkontrakter102 og derfor 

må det forventes at DSV er rutineret i at klassificere leasingkontrakter. Leasingkontrakter kan 

være udformet meget forskelligt, som derfor gør det mere kompliceret at vurdere, hvordan 

kontrakten skal klassificeres. Såfremt der gennem revisionen opnås revisionsbevis for, at flere 

leasingkontrakter ikke har været indregnet korrekt, vil det øge risikoen for fejlinformation og 

revisor vil derfor have øget fokus på dette forhold. Yderligere påvirker klassifikationen af 

leasingkontrakten regnskabet i et betydelig omfang, da finansiel leasing skal indregnes i 

balancen, hvorimod operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen. Anvendelsen af 

tommelfingerreglerne, som Lars Engelund fremhæver i interviewet, gør skønnet mindre 

komplekst særligt såfremt kontrakterne er langt under de angivne værdier.  

Jon Beck fra KPMG udtaler ’DSV og transportbranchen vil leasing være kendetegnet, så derfor 

vil de fleste i branchen have leasing som KAM og ligeledes indregning af omsætning. De er 

områder som er generisk103.’ 

I det offentliggjorte regnskab er der ikke alle de fornødne informationer tilgængelige til, at det 

med overbevisning kan udledes i hvilket omfang der indgår et skøn om klassifikationen af 

operationel leasing, men på baggrund af  at klassifikationen af leasing har en  betydelig 

påvirkning på regnskabet, er en væsentlig regnskabspost og der potentielt er store skøn 

forbundet med klassifikationen vurderes det at operationel leasing forventes at ville have 

været angivet som KAM og vil derfor fremgå i eksemplet for udformningen af KAM. Da det er 

begrænset med oplysninger om operationel leasing i regnskabet forventes det ligeledes at de 

tilhørende noter vil blive uddybet, såfremt denne regnskabspost ville blive angivet som KAM.  
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102 DSV årsrapport 2014 
103 Interview - Jon Beck fra KPMG 



 

 Side 31 af 75 

6.3.5 Pensionsforpligtelser  
DSVs pensionsforpligtelser består både af bidrags- og ydelsesbaseret, som er reguleret i IAS 

19 – Personaleydelser. Sidstnævnte indeholder adskillige skøn om fremtidige forhold, både 

demografiske og økonomiske forudsætninger, der er stor skønsmæssig usikkerhed forbundet 

med. De demografiske forudsætninger, er bl.a. dødelighed og personaleudskiftningshastighed, 

hvor de økonomiske forudsætninger bl.a. omhandler diskonteringsfaktor og fremtidig 

lønudvikling104. Pernille Kragh Thaysen fra Deloitte udtaler, hvilke forhold der har indflydelse 

på om pensionsforpligtelser bliver angivet som KAM:  

’Omfang og kompleksitet. Jeg er med på, at der er skøn forbundet med. Men det er ret 

kendte modeller, som der bliver brugt. Det afhænger også af, hvordan DSV selv gør det for 

at vurdere den risiko som er forbundet med det105.’ 

 

Pensionsforpligtelser netto udgør 1.226 mio. og væsentlighedsniveauet for udførsel blev 

ovenstående fastlagt til 84 mio. og ydelsesbaseret pensionsforpligtelser udgør derfor i sig selv 

en væsentlig regnskabspost.  

Ydelsesbaseret pensionsforpligtelse består af en kompliceret udregning og derfor blev der i 

interviewet med Jon Beck fra KPMG blev spurgt ind til, hvorvidt regnskabsposten forventes at 

have været udvalgt som KAM og der blev kommenteret følgende: ’Det kommer an på 

væsentlighed, så hvis der er en stor post, så vil det være106’. Ydelsesbaseret er netop en 

væsentlig regnskabspost i DSV’s regnskab og derfor ville det ifølge Jon Beck være kandidat til 

at blive angivet som KAM, men han udtaler ikke nærmere om de specifikke forhold for 

ydelsesbaseret pensionsordninger. Til fastlæggelse af ydelsesbaseret pensionsforpligtelser 

har DSV gjort brug af en ekstern uafhængig aktuar og de aktuarmæssige forudsætninger der 

ligger til grund for beregningerne af pensionsforpligtelser varierer mellem lande grundet 

økonomiske og sociale forudsætninger107. Da der er gjort brug af en ekstern uafhængig 

ekspert, kan revisor anvende ekspertens arbejde som revisionsbevis, men skal vurdere 

ekspertens kompetence, færdigheder og objektivitet samt opnå en forståelse af ekspertens 

arbejde og sidst vurdere egnetheden af ekspertens arbejde til revisionsbevis108. Såfremt 

                                                        
104 DSV årsrapport 2015, side 558) 
105 Interview - Pernille Kragh Thaysen fra Deloitte 
106 Interview - Jon Beck fra KPMG  
107 DSV årsrapport 2015, side 60 
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eksperten ikke har en interesse i selskabet, der er konsistens i beregningerne og der ikke 

tidligere har været væsentlige fejl på regnskabsposten, vurderes ydelsesbaseret pension ikke 

at have været et af de mest betydningsfulde forhold i revisionen. Da Jon Beck udtalte sig om 

hvorvidt ydelsesbaseret pensionsordninger kunne blive angivet som KAM, må det antages at 

han henførte til situationen, hvor selskabet selv udregnede regnskabsposten, da der i den 

forbindelse vil være et større skøn forbunden hermed, som revisor i højere grad skulle opnå 

revisionsbevis for. I vurderingen af, hvorvidt regnskabsposten forventes at  blive angivet som 

KAM indgår der adskillige ukendte faktorer, der ikke er offentlig tilgængeligt og det er derfor 

vanskeligt på dette grundlag at vurdere om regnskabsposten ville blive udvalgt som KAM og 

som resultat heraf må det forventes at regnskabsposten ville blive uddybet såfremt den ville 

indgå i KAM. Alligevel er det vurderet, at der ikke er stor sandsynlighed for at 

regnskabsposten har været blandt de forhold revisor har haft særlig fokus på, men det må 

fremhæves at der er stor usikkerhed forbundet hermed.  

6.3.6 Hensatte forpligtelser  
En hensat forpligtet er defineret, som en forpligtelse, hvor der hersker usikkerheder om 

størrelsen eller betalingstidspunktet 109  og skal opgøres til det bedste skøn over de 

omkostninger, som er nødvendig at frigøre sig for forpligtelsen, der foreligger på 

balancedagen 110. DSV har angivet, at der forligger et væsentligt regnskabsmæssige skøn i 

hensatte forpligtelser og angiver, at selskabet forholder sig til eksterne juridiske rådgivere 

samt retspraksis når udfaldet af retssager, skatteforhold etc. vurderes111. Regnskabsposten er 

opdelt i tre grupper: 1) omstruktureringsomkostninger 2) tvister ved retssager 3) øvrige, som 

udgør hhv. 115, 191 og 324 mio. kr. Da væsentlighedsniveauet for udførslen er 84 mio. udgør 

de enkeltvis en væsentlig regnskabspost. For at vurdere i hvilket omfang revisor har haft 

særlig fokus på denne regnskabspost, vil dette afsnit analysere, hvilke skønsmæssige 

usikkerheder der indgår i de tre grupper af hensatte forpligtelser.  

For at kunne indregne omstruktureringsomkostninger, som en hensat forpligtelse skal der 

være formuleret en formel detaljeret plan til eksekveringen og der skal ligeledes være skabt 

en berettiget forventning hos de berørte personer, som bliver påvirket af omstruktureringen, 
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at omstruktureringen vil blive aktuel112. Først når disse to betingelser er opfyldt kan 

omstruktureringsomkostninger indregnes som en hensat forpligtelse. Revisor kan opnå 

revisionsbevis for tilstedeværelsen, ved at få udleveret omstruktureringsplanen samt 

indhente offentliggjorde meddelelser om udmeldingen og hermed foreligger der ikke et skøn 

her. Det oplyses, at omstruktureringsomkostningerne primært består af 

fratrædelsesgodtgørelser og opsagte leasingkontrakter og revisor skal hertil sikre, at beløbet 

der er hensat til fratrædelsesgodtgørelser alene udgør godtgørelsen ved opsigelse og ikke 

indeholder løn til medarbejderne i perioden indtil personalet er afskediget, da omkostninger 

til selskabets løbende drift ikke må indregnes i hensatte forpligtelser til omstrukturering113. 

Da omstruktureringsplanen skal indeholde de forventede antal medarbejdere, som forventes 

at blive godtgjort114 kan revisor hermed opnå revisionsbevis for, at det hensatte beløb 

stemmer overens med omstruktureringsplanen. Omstruktureringsomkostningerne 

indeholder ligeledes opsagte leasingkontrakter, der skal indregnes som en hensat forpligtelse, 

når det ikke længere benyttes og derfor er tabsgivende115. Da de skøn der er forbundet med 

hensatte forpligtelser til omstruktureringsomkostningerne ikke vurderes at være behæftende 

med store usikkerheder vurderes det ikke at der foreligger et betydelig skøn i revisionen af 

omstruktureringsomkostninger og det forventes derfor ikke, at revisor vil have haft særlig 

fokus på denne regnskabspost. Flere af forudsætninger der ligger til grund for vurderingen af 

skønnet er dog ikke offentlig tilgængelig og derfor er konklusionen baseret på kendskabet til 

revisionen af regnskabsposten og foruden denne vil det være vanskeligt at vurdere i hvilket 

omfang der forligger et skøn på regnskabsposten.  

Hensættelser vedrørende tvister og retssager oplyses primært at bestå af sandsynlige 

forpligtelser vedrørende tidligere opkøbte selskaber. Der står ikke udspecificeret, hvilke 

sandsynlige forpligtelser det vedrører og hermed kan det kun udledes at der enten er 

usikkerhed om forpligtelsens størrelse eller indfrielsestidspunk, da dette netop er 

definitionen på en hensat forpligtelse. På baggrund af det oplyste i årsrapporten er det derfor 

ikke muligt at vurdere om der indgår et betydeligt skøn, som har potentiale for at blive 

angivet som KAM. 
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Det sidste gruppe af hensatte forpligtelser er øvrige, som består af genetableringsforpligtelser 

i forbindelse med leasing af ejendomme samt tabsgivende kontrakter116. Som ovenstående 

beskrevet vurderes det ikke, at der foreligger et betydeligt skøn i tabsgivende kontrakter. Der 

kan dog godt være betydelig skøn ved genetableringsforpligtelser, men det afhænger af, hvor 

kompliceret fastlæggelsen af de forventet forpligtelser til genetableringer er117. Eksempler på 

genetableringsforpligtelser der vurderes, at være mindre komplekse for leasede ejendommen 

er såfremt, DSV har indrettet ejendommen til selskabets anvendelse eller såfremt der er stort 

slid ved anvendelse af ejendommen og DSV ved kontraktens udløb skal reetablere 

ejendommen, så den fremstår som ved leasingperiodens start. Herudfra vil det være kendt, 

hvad der præcist skal reetableres og på baggrund heraf forventes det, at der med rimelig 

nøjagtighed kan hensættes beløbet til genetablering og der hermed vil være lav skønsmæssig 

usikkerhed. Modsat vil det være kompliceret at værdiansætte genetableringsforpligtelsen 

såfremt den består af at rense miljøforuret grund, da der er flere ukendte faktorer i 

værdiansættelse af denne forpligtelse.  

For at vurdere risici for væsentlige fejlinformationer kan revisor gennemgå tidligere års 

hensatte forpligtelser med den realiseret forpligtelse for lignende genetablerings-

forpligtelser118. Denne information kan ikke direkte udledes af DSV årsrapport, men det skal 

oplyses såfremt en hensat forpligtelse ikke længere er sandsynlig, at vil medføre et træk på 

selskabets økonomiske ressourcer og den hensatte forpligtelse skal hermed tilbageføres eller 

såfremt en tidligere hensat forpligtelse bliver forøget119. DSV har reguleret tidligere års 

hensættelser i gruppen øvrige med 24 mio. kr., som er under væsentlighedsniveauet. Dette 

indikerer, at hensættelser til gruppen øvrige ikke kan medfører risiko for væsentlig 

fejlinformationer, såfremt der tidligere har været hensat til sammenligneligene forpligtelser. 

Da det er sparsomt med detaljeret oplysninger om, hvad øvrige hensatte forpligtelser 

indeholder, kan det ikke med sikkerhed konkluderes, at der er begrænset skønsmæssig 

usikkerheder i denne regnskabspost. Reguleringer af tidligere års hensættelser indikerer at 

det ikke er betydelig skønsmæssig usikkerheder i regnskabsposten, hvorfor den ikke bliver 

angivet som KAM.  
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6.3.7 Afledte finansielle instrumenter  
Indførelsen af regnskabsmæssig sikring medfører, at selskabet reducerer sin eksponering 

overfor finansielle risici120. DSV har afdækket valutarisici primært ved anvendelse af 

valutaterminskontraker for at sikre dagsværdien og har yderligere afdækket  renterisici ved 

primært, at anvende renteswaps for at sikre fremtidige pengestrømme. De væsentlige 

regnskabsmæssige skøn under afledte finansielle instrumenter vedrører vurderingen af, 

hvorvidt de finansielle instrumenter opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring121. 

Der er i alt fem betingelser, der skal være opfyldt, før det er tilladt at indregne finansielle 

instrumenter, hvor den ene betingelse alene vedrører sikring af pengestrømme. De fem 

betingelser er:  

 

1) Ved sikringens indgåelse skal foreligge en formel dokumentation for sikringsforholdet 

og for selskabets risikostyringsformål og –strategi. 

2) Sikringen forventes at være meget effektiv.  

3) Ved sikring af pengestrømme skal det være højst sandsynligt, at den forventede 

transaktion, som er genstand for sikringen, vil finde sted. 

4) Sikringens effektivitet kan måles med et pålideligt resultat. 

5) Sikringen vurderes løbende og har faktisk været meget effektiv i de regnskabsår, 

sikringen er klassificeret til122. 

 

Det førte kriterium medfører, at der skal foreligge dokumentation for sikringsforholdet, 

hvilket indeholder; at sikringsinstrumentet identificeres, risikoens art samt hvordan 

selskabet vil vurdere effektiviteten. Der foreligger derfor ikke skøn i dette kriterium, da det 

alene omhandler dokumentationen for, hvilke finansielle instrumenter, som skal behandles 

efter regnskabsmæssig sikring. Derudover skal sikringen forventes, at være meget effektiv til, 

at udligne ændringer i dagsværdien eller pengestrømmene og dertil skal det løbende 

vurderes, om sikringen reelt har været meget effektiv. Dette kan opgøres ved, at sammenligne 

tidligere ændringer eller ved, at påvise en statistisk sammenhæng mellem pengestrømme 

eller dagsværdien. Derudover skal sikringens faktiske resultater være i et interval mellem 80-

                                                        
120 DSV Årsrapport 2015, side 808 
121 DSV årsrapport 2015, side 69 
122 IAS 39.88 



 

 Side 36 af 75 

125%, som udregnes ud fra tab og gevinst på sikringsinstrumentet123. Effektiviteten udregnes 

derfor på baggrund af lettilgængelige data124 og derfor vurderes skønnet i dette kriterium at 

være lavt, da der ligeledes er et fastsat interval for, hvornår sikringen anses for at være meget 

effektiv. Den tredje betingelse er, at den forventet transanktion højst sandsynligt vil indtræffe. 

I vurderingen for, hvornår det er ’højst sandsynligt’ er nærmere specificeret i IAS 39 

implementeringsvejledningen, hvor det angives, at det ikke alene skal baseret på ledelsens 

hensigt, da det ikke er muligt at verificere denne, men at det skal underbygges med 

observerbare data, så som, at der tidligere ofte har været foretaget disse transanktioner125. 

Dette minimerer derfor graden af skønsmæssig skøn, da det ikke alene er ledelsens vurdering 

der ligges til grund. For at kunne indregne finansielle instrumenter, skal sikringens 

effektivitet ligeledes kunne opgøres pålideligt. I DSV regnskabspraksis oplyses, at 

dagsværdien opgøres på baggrund af markedsdata eller anerkendte værdiansættelses-

modeller126 og derfor er der lav skønsmæssig usikkerhed forbundet med, at kunne opgøre 

effektiviteten af sikringen pålideligt127. På baggrund af ovenstående vurderes det derfor, at 

der ikke er stor skønsmæssig usikkerhed forbundet med at opfylde betingelserne for 

regnskabsmæssig sikring og derfor forventes det ikke, at det har været et område, som har 

været mest betydningsfuldt ved revisionen. Dette underbygges med, at de interviewede 

revisorer ikke har påpeget afledte finansielle instrumenter, som en muligt KAM.  

 

6.3.8 Udskudt skat 
DSV har yderligere angivet i årsrapporten, at der forligger et væsentlig regnskabsmæssigt 

skøn i vurderingen af, i hvilket omfang udskudte skatteaktiver herunder fremførslen af 

uudnyttede skattemæssig underskud samt forskellen mellem den regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdi indregnes, som et skatteaktiv128. Udskudt skat må indregnes i det 

omfang, at det er sandsynligt, at der vil være fremtidig skattepligtig indkomst til rådighed, 

hvortil de midlertidige forskelle eller uudnyttede skattemæssige fradrag, kan udnyttes129. I 
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vurderingen af sandsynligheden indgår, hvorvidt udskudte skatteaktiver kan udnyttes inden 

fristens udløb130, som DSV baserer på baggrund af selskabets budgetter, forretningsplaner 

samt planlagte forretningsmæssig tiltag131 og derfor vil der være et skøn forbundet med 

værdien af indregnet udskudt skat.  

 

Revisor kan adressere disse skøn ved, at sammenholde de historiske budgetter med de 

realiserede regnskab for hermed, at vurdere de historiske budgetter nøjagtighed og på 

baggrund heraf vurdere den skønsmæssige usikkerhed i budgetterne132. DSV oplyser, at have 

haft det bedste år til dato133 og tilføjer desuden, at selskabet har indfriet deres forventninger 

til 2015-regnskabet 134. Såfremt selskabet har en stabil omsætning og det realiseret regnskab 

historisk ikke har afveget markant fra budgetterne, vil det medføre mindre skønsmæssig 

usikkerhed. DSV har opkøbt UTi i 2016 og forventer herigennem, at øge indtægten og opnå 

synergieffekter, men der kan samtidig være risiko for, at integrationen med UTi ikke kommer 

til at forløbe, som planlagt og der vil i den forbindelse være en større usikkerhed i at fastsætte 

et budget. Omvendt har DSV stor erfaring med opkøb af selskabet, som formindsker risikoen. 

Revisor kan desuden vurdere de forudsætninger, som der er langt til grund til udarbejdelsen 

af budgettet og udnyttelsesperioden har ligeledes en indvirkning på den skønsmæssige 

usikkerhed, da en længere udnyttelsesperiode medfører større usikkerheder i prognosen af 

budgetter samt vurdere going concern i perioden frem til de udskudte skatteaktiver 

forventes, at blive udnyttet135.  

De interviewede revisorer har udtalt følgende vedrørende skat, som en potentiel KAM: 

’Derefter var det indkomstskatter, der var nummer 2. Det er primært usikre 

skattepositioner, fordi man typisk i store koncerner har forskellige skatterisici når man 

har transfer pricing og transanktioner på tværs af landegrænser. Skattevæsnet i et land 

kan være glade, fordi der er meget indkomst liggende og så kan der være andre der er 
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133 DSV årsrapport 2015, side 6 
134 DSV årsrapport 2015, side 15 
135 BDO, side 7 



 

 Side 38 af 75 

utilfredse over, at der ikke er så meget indkomst. Det er der meget debat om, hvordan 

man skal allokere indkomst i en global virksomhed.’136 

 

’Det kan jeg ikke sætte en streg under. Hvis man har store skattemæssige transanktioner 

på tværs af landegrænser, transfer pricing kunne gøre, at der var mange skøn forbundet 

med opgørelsen af skat, som kunne medføre, at skat blev KAM. Der vil også være 

virksomheder, hvor skat ikke bliver KAM.’137 

 

’Et fjerde eksempel kan være skat. Hvis man har en international virksomhed, som 

børsnoteret selskaber typisk er. Så har de måske operationer i mange lande, som betyder, 

at der er transfer pricing issues. Selvom de måske opfører sig fornuftigt rent 

skattemæssigt, så kan de alligevel komme i klemme mellem to landes skattesystemer. Det 

betyder, at der er skattesager rund omkring. Jamen det vil også være noget, som kunne 

være interessant. […] Det er en semi-global virksomhed, så de [DSV] vil operere i mange 

forskellige lande, så de vil garanteret have noget på skat. Uncertain tax position. Hvordan 

har de sikret sig, at der er afsat det, som skal afsættes til skat, hvis der er skattesager eller 

et eller andet.’138 

 

Jens Nøhr udtaler ovenstående, at EY’s interne statistik  over selskaber fra Holland og England 

der har indført KAM viser, at skat er det hyppigste forekomne KAM næst efter 

værdiansættelse af immaterielle aktiver. Dertil uddybes, at skat primært er blevet angivet 

som KAM, grundet usikre skattepositioner så som transfer pricing og transanktioner på tværs 

af landegrænser. Pernille Kragh Thaysen fra Deloitte og Lars Engelund fra PwC fremhæver 

ligeledes transfer pricing, som årsag til, at skat kunne blive angivet, som KAM. De tre revisorer 

udtaler derfor enstemmig, at et international selskab, der har transfer pricing kan føre til, at 

skat bliver angivet som KAM, da der både kan være store skøn forbundet med transfer pricing 

samt være uenighed mellem de lande selskabet opererer i om allokering af indtægt og det 

dertilhørende indkomstskat, som kan føre til skattesager. DSV er et internationalt selskab, der 
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operer i adskillige lande, men har ikke transfer pricing. Dette taler derfor for, at skat ikke ville 

blive angivet under KAM. Lars Egelund fra PwC forventede, at DSV ville have skattesager, som 

kunne medføre, at skat kunne blive angivet, som KAM. Dette er også tilfældet for DSV, men 

selskabet har ikke indregnet forpligtelsen til skattesagerne, men oplyser udelukket om det 

under eventualforpligtelser, som bliver gennemgået nedenstående. Derfor forventes 

skattesagerne ikke at udløse, at DSV ville have angivet skat, som et KAM.  

Selvom der er skøn forbundet med værdien af udskudt skat, bliver det ikke fremhævet af 

interviewede revisorer, som en årsag til, at skat kunne blive angivet som KAM og derfor 

forvæntes det ikke, at skat ville have været angivet, som KAM.  

 

6.3.9 Eventualforpligtelser 
Den sidste regnskabspost DSV fremhæver, at indeholde et væsentlig regnskabsmæssigt skøn 

er eventualforpligtelser, som består af moms-, skattesager, øvrige retssager samt 

forespørgsler fra konkurrencemyndighederne. 139 

Eventualforpligtelser er defineret, som en mulig forpligtelse fra tidligere begivenheder, hvis 

eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere 

fremtidige begivenheder, som ikke er under selskabet fulde kontrol. Det kan ligeledes være en 

forpligtelse, hvor det ikke er sandsynligt, at det vil medføre træk på selskabets økonomiske 

ressourcer eller forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed140.  

Revisor skal opnå revisionsbevis for, at retssagerne er korrekt klassificeret, som 

eventualforpligtelser, da retssager ligeledes kan blive klassificeret, som en hensat forpligtelse 

og derfor vil skulle indregnes i regnskabet. Dette kan gøres ved, at forespørge den daglige 

ledelse, læse referater af afholdte møder om retssagerne og sende forespørgsler til selskabets 

eksterne juridiske rådgivere, for hermed, at få et indblik i kompleksiteten og status på 

retssagerne. Såfremt der er stor skønsmæssig usikkerhed om udfaldet af sagerne og såfremt 

en potentiel tabt retssag vil medføre en væsentlig forpligtelse, vil det kunne kræve betydelig 

opmærksomhed fra revisor ved udførelsen af revisionen. Moms- og skattesager kan være 

kompliceret og taler derfor for, at revisor vil have betydelig opmærksomhed på 

eventualforpligtelser. Ledelsen oplyser om, at de ikke forventer at sagerne vil få væsentlig 

betydning for selskabets økonomiske ressourcer. Dermed forventer ledelsen, at vinde 
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retssagerne og såfremt retssagerne tabes ikke vil medføre en væsentlig forpligtelse141. 

Hermed vil der ikke være risiko for væsentlig fejl i regnskabet, hvis det er mindre retssager og 

det forventes derfor ikke, at ville have været blandt de mest betydningsfulde forholde i 

revisionen og på baggrund heraf forventes det ikke, at ville have været klassificeret som et 

KAM.  

 

6.4 Betydelige begivenheder eller transanktioner 
Det sidste forhold revisor skal tage i betrækning i udvælgelse af KAM er betydelige 

begivenheder eller transanktioner, der har haft indflydelse på revisionen142. Revisions-

standarten fremhæver hertil betydelige transanktioner med nærtstående parter eller 

betydelige transanktioner, som ligger uden for selskabet ordinære drift eller andre 

usædvanlige transanktioner143. Det kan yderligere være såfremt, der har været økonomisk, 

regnskabsmæssig, regulatorisk, branchemæssigt eller anden udvikling, som kan have påvirket 

ledelsens vurderinger og dermed have påvirket revisors overordnet tilgang til revisionen144.  

 

6.4.1 Transaktioner med nærtstående parter  
 
Det skal oplyses af regnskabet, såfremt selskabet har gennemført transanktioner med 

nærtstående parter145, som har til formål, at oplyse regnskabsbrugeren om påvirkningen af 

selskabets resultat samt finansielle stilling af transaktioner med nærtstående parter146 og 

denne information vil derfor være tilgængelig i et offentliggjort regnskab. Til at undersøge, 

hvorvidt revisor kunne have haft særlig fokus på transaktioner med nærtstående parter kan 

følgende give anledning til større risici for væsentlige fejlinformationer såfremt: 

 

 Nærtstående parter driver virksomhed gennem et omfattende og komplekst netværk 

af relationer og strukturer med en tilsvarende forøget kompleksitet i transaktionerne 

med nærtstående parter 
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 Informationssystemet har været ineffektivt til at identificere eller opsummere 

transaktioner og udestående mellemværende mellem selskabets og dens nærtstående 

parter  

 Transaktioner med nærtstående parter ikke bliver gennemført på normale 

markedsvilkår og –betingelser. Eksempelvis kan nogle transaktioner med nærtstående 

parter blive gennemført uden nogen modydelse. 147 

 

DSV transaktioner med nærtstående parter består af køb og salg af serviceydelser med 

associeret selskaber148 og handlen foretages derfor direkte med de associeret selskaber og 

ikke via et komplekst netværk af relationer, som formindsker risikoen for væsentlig 

fejlinformation og et område revisor i mindre omfang vil have fokus på.  

 

Det offentliggjorte regnskab indeholder ikke oplysninger om informationssystemer i en grad, 

at det er muligt at vurdere, hvorvidt der har været problemer med, at identificere 

transaktioner med nærtstående parter. Ud fra årsrapporten er det derfor ikke muligt at 

vurdere, hvorvidt informationssystemet har været ineffektivt. Såfremt der har været 

problemer med at identificere transaktioner med nærtstående parter og revisor har haft 

særlig fokus på netop dette, vil KAM derfor tilføje viden til regnskabsbrugeren.  

 

 

I årsrapporten fremgår, at DSV på balancedagen både har forpligtelser og tilgodehavender fra 

associeret selskaber og derfor har der været en modydelse på transaktioner mellem de 

nærtstående parter. Det er kun såfremt det kan dokumenteres, at transaktioner med 

nærtstående parter svarer til betingelserne for uafhængige tredjepart, at dette må oplyses149. 

Da denne oplysning ikke er til stede i årsrapporten, kan det hverken be- eller afkræftes om 

transaktioner med nærtstående parter har foregået på markedsvilkår og i tilfældet af, at de 

har foregået på markedsvilkår kan selskabet have fravalgt at angive oplysningen, da de ikke 

ønskede at skulle opsamle dokumentation for at dette var tilfældet og at de har vurderet at 

denne oplysning ikke har været afgørende for regnskabsbrugerens vurdering af selskabet. 
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Omvendt kan årsagen til, at oplysningen ikke er angivet være at transanktionerne mellem 

nærtstående parter ikke er foregået på markedsvilkår, som kan indebære en øget risiko for 

blandt andet transfer pricing.  

Ud fra det offentliggjorte årsregnskab vurderes det på baggrund af ovenstående, at 

transaktioner med nærtstående parter ikke vil have haft særlig indflydelse på revisionen, men 

at der på baggrund et ineffektiv informationssystem eller såfremt transaktioner med 

nærtstående ikke er foregået på armslængdevilkår, hvilket ikke kan udledes af det 

offentliggjort regnskab, kan have givet anledning til at revisor i større omfang ville have haft 

fokus på denne regnskabspost.  

 

6.4.2 Transaktioner uden for selskabets normale drift og  regulatorisk forhold   
DSV har annonceret opkøbet af UTi den 9. oktober 2015 og endelig gennemført, ved køb af 

UTi’s aktier den 22. januar 2016150, som anses for en transaktion uden for selskabets normale 

drift, der består af transport- og logistikydelser151 og ikke af køb of salg af virksomheder, 

selvom der en del af DSV’s vækststrategi indgår opkøb af selskaber.  

Overtagelsestidspunktet er bestemmende for, hvornår DSV opnår bestemmende indflydelse 

over UTi152, som er afgørende for indregningstidspunktet af UTi’s aktiver og forpligtelser i 

DSV’s regnskab153. Da DSV først har erhvervet ret over UTi’s aktier den 22. januar, bliver dette 

overtagelsestidspunktet, hvor identificerbare aktiver og forpligtelser skal indregnes og måles 

i DSV regnskab154, som medfører, at opkøbet af UTi ikke har påvirket 2015-regnskabet og 

herunder revisionen, da det ikke har fundet sted i regnskabsperioden og overtagelsen af UTi 

forventes derfor ikke at ville havde været et KAM i 2015-regnskabet155, men kunne derimod 

forventes at ville blive en KAM i 2016-årsrapporten, da de identificerbare aktiver og 

forpligtelser i UTi skal indregnes i DSV 2016-regnskab og vil derfor have en gennemgribende 

påvirkning på regnskabet og ligeledes væsentlig påvirkning, da købesummen udgør 9,5 

milliarder kroner, som skal allokeres og det forventes derfor, at det i 2016, vil være et område 
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revisor vil have særlig fokus på. Dette bekræfter Lars Engelund fra PwC i det afholdte 

interview:  

’Jeg ved at de [DSV] lige har overtaget en virksomhed i USA [UTi]. Det vil jeg forvente, at der er 

en KAM på, hvordan de har allokeret købesummen ud på elementerne156.’  

Lars Engelund bekræfter i forlængelse heraf, at det først forventes, at blive et KAM i 2016-

regnskabet, hvor opkøbet er endelig gennemført og indregningen af UTi skal foretages.  

 

DSV har en betydelig post på leasing, som IFAC udarbejder en ny standart for, som kan få 

betydning for indregningen af leasing, der kan påvirke regnskabet. Da dette forhold ligeledes 

ikke er implementeret i 2015, vil det ikke være et KAM i 2015 regnskabet, men formodes at 

blive det, når den nye standart træder i kraft og såfremt den bliver implementeret således, at 

den vil påvirke DSV regnskab.  

 

Det kan derfor konkluderes, at DSV har gennemført en transaktioner, der ligger uden for 

selskabets normale drift og at der ligeledes er regulatoriske forhold, der kan påvirke 

regnskabet væsentlig, men at disse ikke er endelig gennemført i 2015-regnskabsperioden og 

derfor vil disse forhold ikke forventes at blive omtalt som KAM i 2015-regnskabet.  

 

6.5 Kommunikation af KAM på baggrund af DVS årsregnskab 
 
Da ISA 701 herunder KAM træder i kræft for børsnoteret selskaber med regnskabsafslutning 

den 15. december 2016 eller senere, er der på nuværende tidspunkt ikke eksempler fra 

danske regnskab på, hvordan KAM bliver formuleret, med udgangspunkt i den nye 

revisionsstandart. For at undersøge, hvorvidt KAM forventes, at tilføre regnskabsbrugeren 

værdi er det derfor vurderet nødvendigt, at udforme KAM på baggrund af ovenstående 

analyse af DSV’s regnskab samt de interviewede revisorers forventninger til de endelige 

formuleringer til KAM og fremlægge dette for regnskabsbrugeren for, at få en konkret 

vurdering af, hvorvidt KAM er anvendeligt for dem og deres analyse af et regnskab for 

hermed, at kunne analysere i hvilket omfang oplysningen om KAM i revisionspåtegningen 

forventes, at skabe værdi for regnskabsbrugeren.  
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6.5.1 Revisorers forventning til formulering af KAM 
De interviewede revisorer peger netop på formuleringen af KAM, som et område revisor vil 

bruge ressourcer og have fokus på og har i den forbindelse udtalt følgende:  

 

’Jeg tror ikke det er så meget udvælgelsen af KAM, det tror jeg nok vi skal få løst. Det er 

mere dybden og bredden i formuleringerne, der er det svære. […] I England startede de 

med nogle relative lange formuleringer og har senere bevæget sig hen i et andet leje. Så 

mon ikke vi lærer lidt af det og starter, hvor de er nået til.  […] Nogen steder vil der være 

behov for en længere beskrivelse end andre, alt afhængig af kompleksitet og hvilken post 

og dens risiko. […] Men her vil det ofte blive en strid om ord. Hvor meget og hvor lidt, 

hvordan kan man formulere det. Det bliver lidt indpakket sprog mange gange og det 

kommer påtegningerne også til at afspejle tror jeg. Jeg vil ikke forvente at vi går ud og 

fortæller en masse nyt. […] Vi lander nok ikke helt ned i det detaljeringsniveau 

[revisionshandling]. Mon ikke vi lander på en mellemvej. Det er stadig en dialog og vi har 

ikke sat to streger under noget endnu. Vi står fortsat og afventer, hvad de andre vil gøre. 

[…] Det kommer nok til at minde meget om de beskrivelser, som der i dag er i protokollen. 

Der argumentere vi også for, hvorfor vi netop har vurderet disse risici, som de betydelige 

risici. Dertil vil vi lave en henvisning til virksomhedens egen beskrivelse af forholdet. Når 

revisor vurdere at det er det mest risikofylde, så skulle ledelsen også gerne anse det som 

værende væsentligt i deres forretning og derfor skulle det også gerne være beskrevet i 

årsrapporten. Så jeg tror, at vi i høj grad vil forsøge at linke til virksomhedens egen 

beskrivelse, så vores beskrivelser ikke bliver så lange.’ 157 

 

Ovenstående fremhæver Pernille Kragh fra Deloitte, at udvælgelsen af KAM ikke forventes at 

være vanskeligt, men at udfordringen i stedet ligger i formuleringen af KAM.  Dertil påpeges, 

at Deloitte vil tage ved lære af erfaringer fra England og Holland, hvilket indebærer at de vil 

afholde sig fra lange formuleringerne, medmindre det omhandler en kompleks risiko, der 

kræver en længere uddybning for, at opnå en forståelse. Der forventes i forlængelse heraf 

ikke, at beskrivelsen af, hvordan revisor har adresseret KAM vil omhandle selve 
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revisionshandlingen, men i stedet forventes det, at beskrivelsen vil henvise til selskabets egen 

beskrivelse af forholdet i årsrapporten for at undgå lange beskrivelser. Dertil forventes, at 

beskrivelsen kommer til at bære præg af indpakket sprog, da den endelige formulering af 

KAM bliver en dialog med selskabets ledelse, som ikke har interesse i, at følsomme 

oplysninger kommer ud til offentligheden. Til sidst afventer Deloitte, hvordan de øvrige 

revisionsselskaber, hvis selskabers regnskab bliver offentliggjort først, formulerer KAM.  

 

Lars Engelund fra PwC har udtalt følgende omkring formuleringen af KAM:  

’Det forventer vi at der er en relativ god beskrivelse af, hvad det er, som det handler om 

og hvilken regnskabspost. Henvisning til noteoplysninger, måske beløb. Hvad der er 

issuet i det. Hvis det er impairment af goodwill, hvilke elementer er vanskelige at 

fastsætte. Parametre der indgår i det. […] Der er rigtig mange muligheder. Det der er 

super vigtigt er, at det ikke bliver en liste over, hvilke handlinger man har udført og ikke 

generelt på regnskabspost. Så hvis det er goodwill, så er det ikke de generelle handlinger 

som er rettet mod goodwill. Det vil være skåret ind til dem, som betyder noget for 

værdiansættelsen. […] Der hvor det spændende kommer er, hvor langt man går med at 

fortælle om de findings, som der er. Det er klart, at man ikke må skrive en konklusion på 

hver enkel KAM. […] Men det kan være vi i valget af handlinger, vil skrive at ’det gav 

anledning til noget yderligere’ eller ’det gav ikke anledning til noget yderligere’. Det må 

ikke stå åbent, hvad resultatet var, men på den anden side, må vi heller ikke give en 

decideret konklusion.’ 158 

 

Lars Engelund fra PwC ligger vægt på, at KAM indeholder en konkret beskrivelse af, hvor 

risikoen ligger og vil ligeledes henvise til selskabets egen beskrivelse af forholdet fra noterne. 

PwC fremhæver dertil, at de ligger vægt på, at KAM ikke bliver formuleret som generelle 

handlinger der retter sig mod det pågældende KAM, men at beskrivelsen indeholder essensen 

af, hvor risikoen ligger. Sidst påpeges, at regnskabsbrugeren ikke må være i tvivl om, hvad 

resultatet af risikoen blev, men uden at konkludere på KAM.  

 

Jon Beck fra KPMG udtalelser omkring formuleringen af KAM er:  
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Vi vil skelne til, hvordan det første regnskab bliver aflagt med KAM, vi vil gøre noget 

tilsvarende, men ikke 100% det samme. […] Det afhænger af selskabet, hvor kompliceret 

selskabet er. Eksempelvis AP møller Mærsk for at tage et ekstremt eksempel som består 

af tusindevis af virksomheder, hvor der måske er KAM som går igen i hundredvis af 

virksomheder, så må det beskrives på et aggregeret niveau. Men det er klart, at hvis der 

kun er en virksomhed, så kan man være lidt mere detaljeret og det kan folk måske bedre 

forholde sig til det. Det er derfor svært at sige generelt, hvor dybdegående KAM vil blive 

beskrevet. Det afhænger af konteksten. […] I forhold til beskrivelse, så vil man læne sig op 

ad, hvad virksomheden gør. Man vil i en eller anden udstrækning henvise til det, som 

selskabet selv har skrevet. […] Min tese er, at regnskabsaflæggelsen vil blive bedre. Da 

man vil have en diskussion om KAM, da tingene skal hænge sammen. Det som selskabet 

skriver i regnskabet, skriver revisor som KAM. […] Men der vil selvfølgelig indgå en 

dialog. Det diskussionen nok i højere grad vil omhandle er, at revisor mener et forhold er 

KAM, som de ikke mener skal være KAM.  Der bliver også en diskussion om antallet af 

KAM og om der bliver rapporteret for mange. […] Formuleringer har man nemt ved at 

tilpasse over tid. Nogen gange vil der måske været skrevet langt og detaljeret og næste år 

bliver det måske lidt mere komprimeret eller det modsatte. Det tror jeg ikke der kommer 

så mange reaktioner på. Det tror jeg bedre at man kan håndtere i processen. Det er mest i 

år 1, hvor alle skal øve sig på det. Så her forventes det at det bliver beskrevet lidt 

overordnet og derefter bliver det måske mere detaljeret over tid. […] Men i England er det 

sådan, at revisor er gået i selvsving og så har selskabet accepteret. Der vil ledelse i 

Danmark sige til revisor, hvad de har gang i. Nu må I slappe af. Men det må tiden vise. Jeg 

tror det kommer til at ligge på et lidt mere afbalanceret niveau i Danmark. […] Både 

selskabet og revisor er nok enige om, hvad der har været fokus på i revisionen, men det er 

mere spørgsmålet om, hvor mange af dem, som skal kommunikeres til offentligheden. Det 

er det, som er issued.159 

 

Ovenstående fremhæver Jon Beck fra KPMG, at udfordringen ved KAM i højere grad bliver i 

udvælgelsen af KAM og i mindre omfang bliver i formuleringen. Beskrivelsen af KAM 

forventes, at blive beskrevet overordnet det første år, men i de  efterfølgende år formentlig vil 
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blive mere detaljeret. Der uddybes, at detaljeringsgraden af KAM kan variere, afhængig af de 

forhold som gør sig gældende for KAM’et og endvidere afhænge af selskabets størrelse, da et 

større selskab med flere forretningsgrene vil resultere i en mere aggregeret beskrivelse af 

KAM, fremfor mindre simple selskaber, hvor KAM kan blive beskrevet mere detaljeret. 

Forventninger til KAM er, at regnskabsinformation vil blive forbedre på baggrund af, at der i 

højere grad vil være fokus på det for, at regnskabet hænger sammen revisionspåtegningen, 

der vil henvise til selskabets egen beskrivelse af forholdet. Til overvejelser af, hvordan den 

endelige formulering af KAM bliver udfærdiget vil der bliver skelnet til det første regnskab, 

der bliver aflagt med KAM og udvælgelse nævnes, at vil blive afstemt med ledelsen. Der 

henvises endvidere til England i beskrivelsen af forventningen til detaljeringsgraden af KAM, 

hvor det ikke forventes, at blive beskrevet med samme detaljer, som i England.  

 

Sidst udtaler Jens Nøhr fra EY følgende vedrørende formuleringen af KAM:  

Her hvor jeg kommer fra, der bruger vi meget krudt på at skrive kort. Det er ikke fordi, at 

det ikke må fylde noget, men det er rent faktisk svært at skrive noget kort, hvis det skal 

være skarpt og indholdet skal være med. Det tager tid. Der er nogen, hvis de ikke 

investerer den tid til at formulere det skarpt, så kommer det til at stå meget langt, som 

måske gør budskabet uklart. […] Den røde tråd er vigtig for mig. Hvis noterne har 

beskrevet eksempelvis immaterielle aktiver og nedskrivningstest, som er super godt og 

måske har vundet regnskabsprisen sidste år eller på et andet tidspunkt, så behøver man 

ikke at gentage noterne, men i stedet at gøre opmærksom på, hvorfor det er væsentligt og 

så vil man henvise til noten. […] Så KAM bliver en dialog med virksomheden om, at de 

også får beskrevet de ting, som vi som revisorer ligger vægt på, så vi ikke kommer med ny 

information. […] Ud fra en brugervinkel må man antage, at de ønsker det er så specifikt 

som muligt. Så i stedet for at skrive en generel remse om, at det er svært at lave 

impairmenttest, da der er immaterielt og der er cash flow forecast etc., som kunne stå i 

alle immaterielle. Så er man nødt til at vinkle den lidt, så i land xy, der er ikke så meget 

headroom pga. xx og herefter henvis til noten. For det skal også stå i noten. […] Der 

[revisionsprotokollen] går vi meget op i at få beskrevet, hvad der har været et issue og 

hvad vi har lavet af revisionshandlinger og hvad vores vurdering af forholdet er. Der 

bruger vi meget tid på wording og vejer ordene tungt og det bliver der ikke mindre af, når 

det er til et eksternt dokument, som skal ind i regnskabet. Så selve wording af det, bliver 
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der også brugt meget krudt på, det er der ikke nogen tvivl om. […] I de professionelle 

virksomheder vil der være en dialog om det, da man har en interesse i, hvad der er 

centralt. […] Jeg tror det [udvælgelsen af KAM] bliver meget en dialog mellem revisor og 

kunde, de fleste steder. […] Jeg tror det er godt at lade sig inspirere om, hvad de gør i UK 

og Holland. For at se nogle gode praktiske eksempler på, hvad man skriver og hvor meget 

det fylder. 160 

 

Ud fra ovenstående udtalelse af Jens Nøhr står det klart, at det er formuleringen af KAM der 

vil være i fokus og brugt ressourcer på, da det vægtes højt at få formuleret KAM kort, skarpt 

og præcist, hvor der vil gøres brug af henvisning til noterne for, at opnå en råd tråd mellem 

regnskabet og revisionsprotokollen og hermed kan holde beskrivelsen kort uden gentagelser 

af tidligere beskrivelser i regnskabet. I forlængelse heraf, vil der være en dialog med ledelsen 

om at sikre, at de forhold revisor har fokus på er beskrevet klart i noterne, for at undgå at 

revisor kommer med ny information og revisor kan hermed henvise til en fyldestgørende 

beskrivelse i noterne. Den skarpe beskrivelse af KAM vil specificere det konkrete forhold, der 

har været størst risiko ved og ligeledes angive hvilke revisionshandlinger der er udført og 

hvordan revisor vurderer forholdet. Der fremhæves også, at der vil undlades at angive en 

generel beskrivelse af risici ved regnskabsposten, der ikke menes at skabe værdi for 

regnskabsbrugeren. Til sidst vil EY lade sig inspirere af formuleringen af KAM fra England og 

Holland der allerede nu har implementeret lignede regler af KAM og forventer den endelige 

udvælgelse af KAM de fleste steder vil blive en dialog mellem ledelsen og revisor.  

 

Det er ikke overraskende, at der er enighed blandt de interviewet revisorer om, at KAM vil 

henvise til beskrivelsen fra selskabets noteoplysninger, da der i revisionsstandarten står 

angivet, at der skal henvises til selskabets egen beskrivelse af forholdet161. Flere af de 

interviewet revisorer nævner i forlængelse heraf, at det kan forventes, at der i højere grad vil 

være fokus på formuleringen og indholdet af noterne fra ledelsens side, der ligeledes stemmer 

overens med, at revisionsstandarten ligger op til, at revisor opfordre ledelsen om, at medtage 

yderligere oplysninger i regnskabet fremfor, at revisor giver original information i 

                                                        
160 Interview - Jens Nøhr fra EY 
161 ISA 701.13 
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revisionspåtegningen162. Der er desuden bred enighed om, at der vil være en dialog mellem 

revisor og ledelsen om den endelige udvælgelsen og formuleringen af KAM, der herunder kan 

imødegå, at revisor angiver original information. Endelig bliver England og Holland 

fremhævet som eksempler, da de har implementeret lignende  regler og derfor ser flere af de 

interviewet det oplagt at drage erfaring samt inspiration herfra  

 

Den endelige formulering af KAM ses der, ud fra ovenstående udtalelser, en forskellig tilgang 

til og fokus på. Deloitte vil afholde sig fra lange formuleringer, medmindre det pågældende 

KAM er komplekst og derfor kræver en længere beskrivelse. Dertil forventes, at 

formuleringen vil bære præg af indpakket sprog og det forventes ikke, at beskrivelse vil 

omhandle den specifikke revisionshandling, der har adresseret den pågældende risiko for 

KAM. PwC vægter derimod, at beskrivelsen har fokus på det område af KAM, som er mest 

risikofyld og revisor derfor har haft sin fokus. Selskabets størrelse nævnes fra KPMG, at have 

en indflydelse på detaljeringsgraden af KAM, da et større selskab vil resultere i en mere 

aggregeret beskrivelse frem for mindre selskaber og vægter ligeledes, at der er konsistens 

mellem regnskabet og beskrivelsen i KAM. Sidst har EY i deres formulering af KAM fokus på, 

at der er en råd tråd mellem årsrapporten og frem til KAM og har fokus på, at specificere det 

konkrete forhold, der har været størst risiko ved og undlade en generel beskrivelse af risici 

ved regnskabsposten. Der er derfor forskellige fokus på formuleringen af KAM fra de fire store 

revisionshuse og på baggrund heraf forventes det, at der i en udstrækning vil være variation 

på indholdet af KAM, som kan medvirke til, at revisors kommunikation af KAM kan blive 

modtaget forskelligt fra regnskabsbrugeren. Det forventes dog, at der indenfor en årrække vil 

ske en ensretning af KAM, da flere af revisorerne har nævnt, at de vil skue til, hvordan øvrige 

revisionsselskaber formulerer KAM og Jens Nøhr fra EY har udtalt følgende der understøtter 

dette:  

 

På sigt tror jeg, at det bliver harmoniseret, da det er samme regelsæt vi lever under. Så 

kan det godt være, at der i starten vil være forskellige måder at angribe det på, da det er 

                                                        
162 ISA 701.A36 
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nyt. Så vil jeg tro, at man kigger hinanden lidt over skuldrene og drøfter brancheregi om, 

hvorfor der er gjort forskelligt, for at se, om der er nogen som skal rette ind. 163 

 

I nedenstående eksempel på en mulig formulering af KAM er der først og fremmest taget 

udgangspunkt i ISA 701’s anbefalinger til kommunikation af KAM, som indebærer en 

indledende beskrivelse af hvad KAM omfatter, efterfulgt af en passende underoverskrift for 

hver KAM, som dertil beskrives særskilt ved først, at argumentere for, hvorfor forholdet anses 

som værende et af de mest betydningsfulde ved revisionen og dernæst en beskrivelse af, 

hvordan forholdet blev behandlet ved revisionen164.  

På baggrund af ovenstående enstemmige udtalelser fra de interviewet revisorer henvises, der 

til DSV’s noteoplysninger til underbygningen af argumentationen for, hvorfor forholdet anses, 

som værende et af de mest betydningsfulde ved revisionen. Deloitte og KPMG fremhæver, at 

KAM vil blive beskrevet overordnet eller ved brug af indpakket sprog, hvorimod EY og PwC i 

steder vægter, at pointerer det præcise område af regnskabsposten, der vurderes mest 

risikofyld og revisor derfor har haft særlig fokus på. Revisionsstandarten angiver i et 

eksempel på, hvordan revisor kan oplyse regnskabsbrugeren om udvælgelsen af KAM, at 

revisor kan henvise til en specifik del af noterne, som hjælp til regnskabsbrugeren for at 

forstå, hvorfor forholdet er blevet udvalgt til KAM165, men det er således ikke et krav og der er 

ligeledes andre eksempler på måder til, at argumentere for udvælgelsen af KAM. Det er en 

faglig vurdering at bedømme, hvornår beskrivelsen af KAM er fyldestgørende166 og revisor 

overvejer i forlængelse heraf, hvilken information der er relevant for, at regnskabsbrugeren 

bedre kan forstå revisionen og revisors vurdering167. Indenfor rammerne af ISA 701 er der 

derfor mulighed for variation af beskrivelsen af KAM.  

I afsnittet om begrundelsen for udvælgelsen af KAM er dette illustreret ved, at der for 

goodwill er valgt, at argumentere for udvælgelsen, ved at fremhæve den konkrete del af 

regnskabsposten der er særlig risikofyld med belæg fra ovenstående analyse af 

regnskabsposten og for indregning af omsætning og operationel leasing  er der i stedet valg, at 

begrunde udvælgelsen overordnet og ved brug af indpakket sprog.  

                                                        
163 Interview - Jens Nøhr fra EY 
164 ISA 701.11 og ISA 701.13 
165 ISA 701.41 
166 ISA 701.A34 
167 ISA 701.43 
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En given risiko i regnskabet kan, afhængig af revisionsplanlægning, blive afdækket ved 

forskellige revisionshandlinger. For at kunne angive, hvordan revisor har adresseret risici for 

KAM vil det være nødvendigt, at have et dybdegående kenskab til virksomheden for hermed, 

at kunne udføre en planlægning af revisionen og på baggrund heraf fastlægge 

revisionshandlingerne. I løbet af revisionen kan der ligeledes komme findings der medfører, 

at yderligere handlinger må foretages, der først vides hvorvidt opstår, når revisionen er 

igangværende. På baggrund af, at den nødvendige information ikke er tilgængelig for, at have 

forudsætningerne til, at udføre en revisionsplanlægning, er beskrivelsen af revisors reaktion i 

stedet baseret på teoretisk viden om, hvordan en risiko kan blive afdækket i revisionen. 

Formålet med udformningen af KAM er, at fremvise eksemplet for regnskabsbrugeren og til, 

at illustrere forskelle i måden at udfærdige beskrivelsen af KAM, som vurderes at kunne 

opnås ved brug, af den valgte metode, da såfremt det var muligt, at udfærdig en 

revisionsplanlægning, fortsat ville være muligt, at imødegå en given risiko ved forskellige 

revisionshandlinger168.  

 

På tidspunktet for afholdelsen af interviewene med revisorerne var det for flere endnu ikke 

nærmere fastlag i detaljer, hvordan de ville udfærdig revisors reaktion på risikoen for KAM, 

som medfører, at der i mindre omfang kan henvises til, hvordan revisorerne forventer at 

beskrive, hvordan forholdet blev behandlet i revisionen. Til trods heraf, oplyste Deloitte, at de 

ikke forventede, at ville beskrive den konkrete revisionshandling. PwC derimod udtalte, at det 

interessante ved indholdet af formuleringen af revisors reaktion blev, i hvilket omfang der 

ville indgå findings fra den udførte revision. Dertil blev der uddybet, at de ville beskrive 

revisionshandlingen der var rettet mod det risikofylde område af forholdet og pointerede, at 

de hverken ville angive en oplistning af revisionshandlinger på regnskabsposten eller 

generelle handlinger. I England er der, ifølge Jon Beck fra KPMG, beskrevet revisors reaktion 

meget detaljeret og han mener, at det har taget overhånd i sådan grad, at det ikke forventes, at 

ledelsen i danske selskaber vil acceptere et lignende niveau i Danmark og forventer derfor, at 

der vil findes et mere afbalanceret niveau her i landet. Der kommes ikke ind på nærmere 

detaljer om, hvilke elementer der vil indgå i beskrivelsen, men det kan i stedet udledes, at det 
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forventes blive mindre detaljeret end i England. Tilsvarende PwC, vil EY angive hvilke 

revisionshandlinger der er udført i revisionen for at imødegå risikoen ved KAM og vil 

derudover angive deres vurdering af forholdet. Ud fra ovenstående gennemgang af 

revisorernes forventninger til udformningen af hvordan forholdet er behandlet på i 

revisionen, ses der forskellige tilgang til, hvilke elementer der vil indgå i beskrivelsen, som 

derfor indikerer at der vil forekomme forskelle i beskrivelsen af KAM.  

 

Det er en faglig vurdering, at bedømme detaljeringsgraden af KAM og det er derfor op til 

revisor, at bedømme, hvordan den endelige beskrivelsen, af måden hvorpå revisor har 

behandlet forholdet på, bliver formuleret. Revisionsstandarten angiver, som eksempler herpå, 

at beskrivelsen kan omfatte: En kort oversigt over de udførte handlinger, observationer 

vedrørende forholdet, indikationer på udfaldet af revisors handling og at der i stedet eller 

ligeledes kan angives de mest relevante reaktioner på KAM169.  Variationer mellem måden at 

beskrive, hvordan KAM blev behandlet på i revisionen er vist i nedenstående eksempel i en 

mulig formulering af KAM, hvor indregning af omsætning indeholder de elementer EY har 

udtrykt at vil angive, som indbefatter den reaktion der var mest relevant for, at afdække 

risikoen i KAM og ligeledes revisors vurdering af forholdet, der vurderes at indebære de 

observationer der har været foretaget.  

For operationel leasing vil der indgå de forhold PwC udtaler, at vil skrive i KAM for revisors 

reaktion på risikoen, der ligeledes indbefatter den mest relevante handling der afdækkede 

den specifikke risiko, men vil derudover også indgå findings i revisionen, dog uden at angive 

en konklusion på den enkelte KAM, da der ikke må være tvivl om, at der fortsat er en samlet 

konklusion på regnskabet170. Der forventes derfor, at blive tilføjet en afslutning med ’det gav 

anledning til noget yderligere’ eller ’det gav ikke anledning til noget yderligere’ og her kan det 

ifølge revisionsstandarten være nødvendigt, at udvise omhu med sprogbruget, da det ikke må 

stå uklart for regnskabsbrugeren, at risikoen ikke er afdækket171.  

Jon Beck oplyser, at KPMG i Danmark vil angive KAM mindre detaljeret end hvad England har 

gjort og Deloitte udtaler, at revisionshandlinger ikke forventes at indgå, som en del af 

beskrivelsen. Både KPMG og Deloitte udspecificerer ikke yderligere, med begrundelse i, at det 

                                                        
169 ISA 701.A46 
170 ISA 701.A47 
171 ISA 701.A47 
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på tidspunktet for afholdelsen af interviewet ikke var fastlagt hvordan formuleringen ville 

blive udfærdiget og det står derfor uklart, hvilke elementer de vil medtage. For 

nedskrivningstest på goodwill kan beskrivelsen derfor ikke tage udgangspunkt i hvad KPMG 

og Deloitte vil inddrage og vil derfor i stedet henvise til et specifikt område i regnskabsposten 

der har krævet betydelig opmærksomhed fra revisors side og beskrivelse vil, selvom KPMG 

ikke i samme omfang, som England, vil detaljere beskrivelsen af KAM, undgå generisk og 

standardiseret sprog og i stedet relatere KAM direkte til regnskabet for, at regnskabsbrugeren 

i større omfang kan forstå betydeligheden af KAM, set i relation til regnskabet som helhed 

såvel, som forholdet mellem KAM172.  

6.5.2 Eksempel på en mulig formulering af KAM  
Key Audit Matters   

Key audit matters er de forhold, som efter revisors faglige vurdering har været de mest 

betydningsfulde ved revisionen af regnskabet den 1. januar 2015 til 31. december 2015. Key 

audit matters indgår i revisionen som helhed og i udformningen af revisors konklusion herpå. 

Der angives ikke en selvstændig konklusion på Key Audit Matters. 173 

 

Indregning af omsætning 

Begrundelse for udvælgelse af KAM 

Indregning af omsætningen, der fremgår af note 2.2, er udvalgt, som KAM på baggrund af det 

komplekse skøn der indgår i igangværende serviceydelser, hvilket medfører at dette forhold 

har været et af de mest betydningsfulde i revisionen  

 

Revisionens afdækning af risici  

Revisionen har testet, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn og 

har i forbindelse hermed vurderet den anvendte målemetode samt de forudsætninger der er 

anvendt og det er ligeledes kontrolleret at der har været konsistens i måden at behandle 

igangværende serviceydelser174 og dette har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 

Nedskrivningstest på goodwill  

                                                        
172 ISA 701.A47 
173 ISA 701.11 
174 ISA 540.13 
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Begrundelse for udvælgelse af KAM 

Goodwill udgør en væsentlig regnskabspost i regnskabet og note 3.3 angiver 

nedskrivningstesten, som revisor har haft særlig fokus, grundet kompleksiteten og det store 

skøn forbundet med forudsætninger der ligger til grund for de fremtidige pengestrømme 

hvilket indgår i følsomhedsanalysen. Revisionen har især været rettet mod CGU’en Road, der 

har et mindre headroom før der skal foretages nedskrivning.  

 

Revisionens afdækning af risici  

Revisor har udfordret ledelsen skøn, som indgår i nedskrivningstesten for CGU’et Road, 

herunder budgetter, vækst og diskonteringsfaktoren, hvilket er blevet sammenlignet med 

uafhængige data. I vurderingen af skønnet over budgetterne er tidligere års budgetter 

sammenlignet med realiseret tal, for at vurdere hvor realistisk tidligere års budgetter har 

været. Revisor har desuden vurderet følsomhedsanalysen for nedskrivningstest for at kunne 

identificere, hvor meget faktorerne kan ændre sig før at der er et nedskrivningsbehov. 

 

Operation leasing  

Begrundelse for udvælgelse af KAM 

Operationel leasing står beskrevet i årsrapportens note 3.4 og er udvalgt som KAM, da den 

udgør en del af selskabets kerneforretning og er en væsentlig regnskabspost, der indeholder 

store skøn i forhold til klassifikation, hvilket kan have en betydelig påvirkning på regnskabet. 

 

Revisionens afdækning af risici 

For at adressere risikoen for væsentlige fejl på regnskabsposten har revisor opnået en 

forståelse for regnskabspostens kontrolmiljø og har desuden udvalgt stikprøver for 

nytilkomne leasingaftaler, da etableret leasingaftaler i tidligere års revisioner har været 

afdækket og dette gav ikke anledning til yderligere handlinger.  

 

6.6 Delkonklusion  
 
Først i afsnittet blev det analyseret i hvilket omfang det var muligt at identificerer KAM for 

områder med højere vurderet risici for væsentlige fejlinformationer og i indgåelsen af denne 

analyse indgår der om det er muligt, ud fra det offentliggjorte regnskab, at udlede om der er 
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foretaget ændringer i revisors risikovurdering eller om der er sket en revurdering af de 

planlagte revisionshandlinger. I analysen kunne det konkluderes at det offentliggjorte 

regnskab ikke var tilstrækkeligt til at kunne vurdere selskabets interne kontrolmiljø eller 

opnå det fornødne kendskab til selskabet, som er nødvendigt for at kunne vurdere om der i 

risici i selskabet.  

Yderligere er det ikke mulig at teste selskabets kontroller for at vurdere opdagelsesrisikoen. 

Den iboende risiko vil godt kunne fastlægges, men uden at have adgang til selskabets bilag og 

interne kontroller, vil analysen ikke kunne give en konklusion på, hvad der kunne forventes at 

blive KAM og derfor vil den iboende risiko ikke blive vurderet. På baggrund heraf vil 

indførslen af KAM kunne bidrage til denne information, da det på nuværende tidspunkt ikke 

er muligt at læse direkte ud fra regnskabet.  

 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at det for visse regnskabsposter er muligt at 

udlede KAM, hvorvidt en regnskabspost indeholder skøn og at dette desuden er oplyst i 

regnskabet. Graden af skøn og derfor hvilke forhold, som revisor anser som de mest 

betydningsfulde er derimod lagt sværere for regnskabsbrugeren at identificere, da de skøn og 

risici, som er omtalt i regnskabet er overordnet og der er ikke den store ændring i 

beskrivelserne i de seneste årsrapporter. For at vurdere risiko for væsentlige fejl i regnskabet 

er det nødvendigt at have en dybdegående forståelse af selskabets forretningsgang og 

kontrolmiljø, som ikke i tilstrækkelig omfang er angivet i regnskabet for at kunne foretage 

denne vurdering.   

7 Regnskabsbruger af KAM 
 
Kravet til indhold af KAM i revisionspåtegningen indbefatter, at regnskabslæseren, som 

resultat heraf, får et dybere indblik i, hvad revisors opgave er, da der oplyses om de forhold 

revisor har haft særlig fokus på med tilhørende begrundelse for udvælgelsen samt uddybning 

af, hvordan revisor har afdækket risici i regnskabet.  

 

7.1 Agent-Principal teori og forventningskløft  
Behovet for revision er opstået ved, at der foreligger et agent-principal forhold i forbindelse 

med, at der er kommet flere ejere i et selskab, der ikke varetager den daglige drift, men i 
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stedet har ansat en ledelse til, at forvalte selskabets aktiver. I denne konstellation kan der 

opstå en konflikt mellem ejerne (principalen) og ledelsen (agenten), der ikke nødvendigvis 

har sammenfaldende interesser, da der er en risiko for, at den daglige ledelse anvender 

selskabets midler til private formål, favoriserer selskabets vækst på bekostning af 

kursværdien på aktierne eller manipulerer regnskabet for, at nå målet til sin bonus, hvilket 

ikke gavner aktionærerne. For at sikre, at der ikke forekommer  misbrug af aktiver kan der 

udarbejdes et regnskab, hvorved principalen kan overvåge agenten om udviklingen i 

selskabets økonomiske situation. Aflæggelsen af at regnskab forhindre imidlertid ikke 

manipulation heraf og for, at imødekomme det kan der inddrages en uafhængig revisor til at 

kontrollerer om regnskabet er retvisende. Agenten har desuden en interesse i, at få 

regnskabet revideret, for hermed at kunne godtgøre overfor principalen, at de kan have tillid 

til de pågældende, da principalen i tilfælde af mistillid i stedet kunne nedsætte agentens løn, 

som modsvar til den manglende tillid for, at agenten misbruger selskabets aktiver175. 

 

Med det nye tiltag om KAM får regnskabsbrugeren, udover tillid til at regnskabet er 

retvisende, information om, hvor revisor har vurderet, at der har været risici, herunder skøn i 

regnskabet og hvordan revisor har afdækket disse. Det interessante bliver, hvordan 

regnskabsbrugeren vil fortolke KAM. Det optimale scenarie vil være, at regnskabsbrugeren vil 

få et dybere indblik i, hvilke regnskabsposter revisor har haft særlig fokus på og anvender 

denne information, som supplement til deres analyse af regnskabet. Omvendt er der en risiko 

for, at KAM kan blive misfortolket til, at der er risici i regnskabet, der ikke er blevet afdækket 

og interpreterer, at revisor fralægger sig ansvaret for det.  

I et revideret regnskab kan der yderligere være en forventningskløft mellem hvad revisor 

udfører af revisionshandler kontra hvad regnskabslæseren forventer176. 

 

Revision er ikke en eksakt videnskab, der udtaler sig om, at regnskabet er 100% nøjagtig og 

det accepteres, at regnskabet indeholde nogle fejl i det omfang det ikke medfører, at 

regnskabsbrugeren ville have ændret sin beslutning177. Dette betegnes som, at regnskabet er 

retvisende. Årsagen til, at revisor ikke kan udtale sig om, at regnskabet er 100% korrekt er 

                                                        
175 Aasmund Eilifsen, et al. side 5-6  
176 Humphrey 1997 (online pensum revision 2) side 9 
177 Humphrey 1997 (online pensum revision 2) side 4  
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grundet i, at der indgår skøn i størstedelen af regnskab, der gør det umuligt at udtale sig om 

dette. Derudover ville det være en særdeles ressourcekrævende opgave, at påset samtlige 

bilag i et regnskab og som resultat heraf opererer revisionen i stedet med et 

væsentlighedsniveau og sikre, at der er opnået tilstrækkelig, pålideligt og relevant  

revisionsbevis for, at revisor kan udtale sig om, at regnskabet er retvisende.  

 

Allerede tilbage i 1970’erne blev det konstateret, at der var en forventningskløft mellem 

regnskabsbrugeren og revisor178 og det er i forbindelse med implementeringen af ISA 701 

interessant, at undersøge i hvilket omfang den nye revisionsstandart kan bidrage til, at 

mindske forventningskløften særligt i forhold til revisors sikkerhed og revisionspåtegningen, 

som netop vil blive udspecificeret med ISA 701.  

Adskillige studier har konstateret, at revisionspåtegningen ofte, af regnskabsbrugeren, bliver 

fortolket som et certifikat på, at regnskabet er nøjagtigt og derfor ikke indeholder fejl og 

ligeledes, at revisionspåtegningen medfører, at ledelsen hermed opererer effektiv og 

selskabet har en økonomisk solid soliditet179. Der er derfor en forventningskløft i forhold til 

den sikkerhed revisionen tilfører, da et revideret regnskab ikke er ensbetydende med, at 

regnskabet er 100% korrekt, som argumenteret for ovenstående.  Det er ligeledes ej en del af 

revisionen, at optimere effektiviteten af ledelsen, men der kan i forbindelse med revisionen 

ydes en serviceydelse fra revisor ved, at gøre opmærksom på forhold, hvorved selskabet kan 

optimeres. Et revideret regnskab med en blank påtegning indebærer, at revisor udtaler sig 

om, at selskab har en fortsat drift det efterfølgende regnskabsår, som ikke nødvendigvis er 

ækvivalent med, at selskabet har en solid soliditet. I forståelsen af den sikkerhed revisionen 

medfører indgår der elementer fra den faktisk udførte revision eller serviceydelser heraf, men 

forventningskløften opstår i forhold til det omfang af sikkerhed revisionen medfører.  

Der er yderligere observeret en forventningskløft i forlængelse af regnskabsbrugerens 

afkodningen af indholdet i revisionspåtegningen, som er skrevet med fagtermer og derfor 

kræver en indsigt i revision for korrekt forståelse. Dette har ført til, at en væsentlig del af 

regnskabsbrugerne er under antagelse af, at en revisionspåtegning uden forbehold udelukket 

bliver angivet, såfremt selskabet ikke har økonomiske vanskeligheder og der har opstået en 

diskussion om, at det vil gavne regnskabsbrugeren, at påtegningen i stedet var skrevet i et 
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forståeligt sprog,  som en legmand kunne forstå180. Med implementeringen af ISA 701 bliver 

revisionspåtegningen udvidet til ligeledes at indeholde KAM og det er derfor interessant at 

undersøge, hvorvidt KAM bidrager til en bedre forståelse af hvad revisionen indebærer og 

derfor om forventningskløften bliver minimeret i forhold til revisionspåtegningen eller om 

KAM vil medføre en forøget forventningskløft, da revisionspåtegningen fortsat indeholder 

fagtermer og flere elementer, som regnskabsbrugeren skal forstå og fortolke.  

 

7.2 Hvilke regnskabsbrugeren forventes at anvende KAM 
 
For at kunne besvare problemformuleringen ’Hvilken information og værdi forventes ISA 701, 

at tilføje regnskabsbrugeren?’, er det nødvendigt at udspecificerer, hvilke grupper 

interessenter regnskabsbrugere indbefatter og herunder, hvilke der forventer at anvende 

KAM.  

 

Med begrundelse i, at revisionspåtegningen ledsager det revideret regnskab, anses 

regnskabsbrugeren af KAM, at være tilsvarende de tiltænkte brugere af regnskabet181. Da der 

er overensstemmelse mellem regnskabsbrugere af KAM og årsrapporten søges der svar på, 

hvem regnskabsbrugeren er i årsregnskabsloven, der oplister regnskabsbrugere, som 

værende:  

’[…] personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis 

økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, 

herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, 

alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder’ 182. 

 

Regnskabsbrugere er derfor, dem der anvender årsrapporten i deres økonomiske 

beslutninger. For at fokusere analysen på de regnskabsbrugere, der i størst omfang forventes, 

at anvende KAM er der taget udgangspunkt i de regnskabsbrugere der har efterspurgt KAM, 

da der forud for implementeringen af ISA 701 blev lavet en dybdegående undersøgelse af, 

hvordan revisionspåtegningen kunne blive forbedret og i rapporten står der følgende:  
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’It is notable that the call for change initially came primarily from institutional investors 

and financial analysts who are looking to auditors to help assist in navigating increasingly 

complex financial statements and point out the areas on which the auditor’s work effort 

was focused  – particularly on the most subjective matters within the financial 

statements.’183 

 

Det er derfor institutionelle investorer og finansielle analytiker der primært har efterspurgt 

KAM med henblik på, at få en indsigt i de områder revisor har haft særlig fokus og specielt 

subjektive områder i regnskabet. Derfor vil analysen tage udgangspunkt i interviews fra en 

professionel aktionær og et pensionsselskab, der repræsenterer de to grupper af 

regnskabsbrugere der har efterspurgt KAM. Derudover vil der inddrages 

brancheorganisationen for hobby aktionærer, dansk aktionærforening, som et modspil til de 

professionelle aktionærer for at undersøge om der er en kontrast mellem, hvilken værdi og 

information KAM kan bidrage med. Finansielle institutioner, herunder banker og 

kreditforeninger er fravalgt i analysen på baggrund af, at de ofte forud for en kreditbevillig vil 

forlange revisionsprotokollen udleveret og derfor vil KAM ikke bibringe dem yderligere 

information.  

7.3 Værdien af KAM for regnskabsbrugeren  
 

Dette afsnit vil analysere, hvilken værdi KAM forventes at tilføre regnskabsbrugere ved, at 

undersøge om oplysning om de forhold revisor har haft særlig fokus på vil bidrage til en 

dybere indsigt i årsregnskabet, formindske forventningskløften og skabe mere troværdighed 

til regnskabet eller om KAM modsat vil skabe usikkerhed til regnskabet efter oplysning om de 

mest risikofyldte områder, revisor har haft særlig fokus. Dette vil undersøges gennem 

interviews med de udvalgte regnskabsbrugere, ved først at oplyse om, hvad KAM indeholder 

og derefter spørge ind til, hvorvidt de respektive parter forventer at kunne anvende denne 

information og derigennem analysere, hvordan KAM bliver fortolket af de respektive 

regnskabsbrugere.  
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7.3.1 Pensionsselskab anvendelse af KAM 

Ud fra tidligere afsnit er det konkluderet, at der er sandsynlighed for, at noterne, som følge af 

KAM, vil blive uddybet og derfor vil der først undersøges, om denne sideeffekt af 

implementeringen af ISA 701, vil skabe værdi for regnskabsbrugeren, ved at give en dybere 

indsigt i årsregnskabet. I forlængelse heraf har pensionsselskabet udtalt følgende:  

 

’Jeg synes netop at der mangler nogle følsomhedsanalyser på mange. Hvad er det værd, 

hvis forudsætningerne ændre sig.’184 

 

Ud fra ovenstående citat efterspørges der en uddybning af noterne, særligt i forhold til 

forudsætningerne i følsomhedsanalyser. Under forudsætning af, at goodwill bliver udvalgt, 

som KAM og såfremt den pågældende revisor vil henvise til det konkrete område af goodwill, 

der er særlig risikofyldt er det nødvendigt at noterne er tilstrækkelig detaljeret til, at revisor 

kan henvise det det område, revisor har haft særlig fokus på og såfremt noterne tidligere ikke 

havde den nødvendige detaljeringsgrad er det sandsynligt, at noterne vil blive uddybet, som 

en konsekvens af udvælgelse af KAM og dermed at KAM indirekte skaber værdi.  

Da flere KAM forventes, at være regnskabsposter med skøn er det interessant at undersøge, 

hvordan disse regnskabsposter indgår i analysen af et selskab i et pensionsselskab og om en 

udspecificering af noterne til regnskabsposter indeholdende skøn, kunne medvirke til en 

bedre forståelse af selskabet og pensionsselskabet har i den forbindelse udtalt følgende:  

 

Jeg ved godt, at der er mange skøn i forbindelse med en nedskrivning. Der er det vigtigt at 

kende forudsætningerne. […] Det vil være rart med nogle forudsætninger om, hvad 

baggrunden for skønnet er. Hvis det bliver fokus i KAM, så synes jeg det er super.185  

 

Pensionsselskabet er derfor opmærksom på, at der indgår skøn i blandt andet nedskrivninger 

og ligger vægt på, at det er relevant at kende forudsætninger bag skønnet for hermed selv at 

kunne udfordre parametrene der ligger til grund bag det endelige tal i regnskabet og anser 

derfor en uddybning af noterne vedrørende regnskabsposter med skøn, som værende en 
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forbedring til regnskabet. Yderligere blev der spurgt ind til, hvordan pensionsselskabet tager 

højde for skøn i regnskab og dertil blev svaret:  

 

’Man bliver nødt til at stole på regnskabet. Nu vil jeg fremhæve Danske Bank igen, hvor 

aktiemarkedet tillagde goodwill nul kroner. Alligevel stod den til mange milliarder i 

regnskabet.’186 

 

I citatet er der et paradoks mellem på den ene side, at der bliver udtalt at der er tillid til 

regnskabet, hvorefter Danske Bank efterfølgende bliver fremhævet, som eksempel på, at 

goodwill stod angivet til flere milliarder, selvom aktiemarked ikke tildelte regnskabsposten 

nogen værdi, som i stedet illustrerer en mistillid til regnskabet. Det illustreres dog, at der 

bliver analyseret på regnskabsposter indeholdende skøn og en uddybning af 

forudsætningerne der ligger til grund for værdien af goodwill og andre regnskabsposter med 

skøn, kan derfor påtænkes at have en positiv indvirkning på tilliden til regnskabet, selvom 

aktionærerne fortsat kan ligge andre forudsætning til grund for værdien af regnskabsposten. I 

interviewet blev der yderligere spurgt ind til, hvilke overvejelser pensionsselskabet havde i 

forhold til revisionen af regnskabet, for hermed at undersøge yderligere, hvordan tilliden til 

regnskabet er og i forlængelse heraf, undersøge forventningskløften:  

 

’Hele regnskabet er baseret på den tillid der er til, at revisor gør sit arbejde ordentligt. Så 

man læser regnskabet i god tro.  […] I forhold til ydelsesbaseret pensionsforpligtelser, så 

er det interessant. Når man ser de engelske selskaber, så regner de fortsat med 8% afkast 

på aktier, det er nærmest deres forudsætning, men det kommer ikke til at ske. Der synes 

jeg det har været underligt at revisor ikke har været inde og udfordret de forudsætninger.  

Diskonteringsrenten er formentlig meget højere end det nuværende renteniveau. Så 

selskabet er dybt underkapitaliseret eller underfondet, de her pensionskasser.’187 

 

Forventningen til revisionen er derfor, at regnskabet kan læses i god tro, men der udtrykkes i 

forlængelse heraf har en tvivl om, hvorvidt revisor reelt har udfordret ledelsen tilstrækkeligt. 

Det kan derfor udledes, at pensionsselskabet nødsagen stoler på værdierne i regnskabet, men 
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at interviewpersonen har en underliggende skepsis på, hvorvidt regnskabet er retvisende, da 

den interviewet ikke vurderer de forudsætninger der er lagt til grund i værdiansættelsen af 

ydelsesbaseret pensionsforpligtelser, som værende realistiske. På baggrund heraf kan der 

anspores en mistillid til revisionen, der kan være opstået ud fra et utopisk udgangspunkt af, at 

alt i regnskabet er angivet med de nøjagtige værdier og netop det ansporet kritikpunkt om 

forventninger til fremtidig udvikling er et område der indgår skøn i og derfor vil der altid 

være usikkerheder forbundet med værdien af regnskabsposten. Implementeringen af KAM 

anses derfor, at skabe værdi for regnskabsbrugeren, ved at der vil blive mere 

gennemsigtighed i revisors udførte handlinger og potentielt en uddybning af de 

forudsætninger der ligger til grund for et KAM indeholdende skøn.  

Da det ud fra ovenstående analyse er konkluderet, at der kan være forskel mellem, hvor 

mange KAM der bliver angivet i revisionspåtegningen er det derfor interessant at undersøge, 

hvordan forskellen i antal af KAM i et regnskab vil blive modtaget af en regnskabsbruger og 

derudover hvordan pensionsselskabet vil fortolke KAM og har i interviewet udtalt følgende:   

 

’Der vil nok være en tendens til, at jo flere KAM der er angivet i regnskabet, jo mere ringer 

alarmklokkerne. Sådan vil det jo være. Det kommer selvfølgelig an på graden af det. Det er 

måske også lige så meget ordlyden af KAM. Det er jo en formulering, som kan være mere 

eller mindre hård. […] Det er lidt det samme som antallet. Hvis det [KAM] bliver ved med 

at gå igen, så er det et warning sign. […] Det kommer igen lidt an på, hvis der kommer 

meget hårde formuleringer, så kan det godt påvirke kursen på et selskab.’188 

 

Et højere antal af KAM vil af pensionsselskabet blive fortolket som, at der er flere risici i 

regnskabet og ligeledes vil et KAM der går igen i flere årsregnskaber i træk være et 

advarselstegn om, at den pågældende risiko i regnskabet vedbliver at være i regnskabet. 

Derudover vil formuleringen af KAM have en indflydelse på, hvordan risikoen i den 

pågældende regnskabspost vil blive opfattet og pensionsselskabet påtænker at en kritisk 

formulering af KAM i sidste ende kan påvirke aktiekursen negativ på selskabet. Der ses derfor 

en risiko for, at KAM kan blive misfortolket af regnskabsbrugeren, da et højt antal af KAM er 

ikke et udtryk for at der er flere risici i regnskabet, men derimod, at revisor har fokuseret på 
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flere regnskabsposter, som der kan være mange årsager til. Det forventes, at hovedparten af 

KAM vil gentages i revisionspåtegningen, som resultat af, at selskabet har den samme 

kerneforretning og risiciene i regnskabet derfor ikke ændres. Et KAM er derfor ikke en risiko i 

regnskabet, som selskabets ledelse skal løse, men derimod et udtryk for en væsentlig 

regnskabspost, som revisor, ud fra kendskab til virksomheden, har haft særlig fokus på. 

Herudfra er der en udfordring med, at få informeret regnskabsbrugerne om betydningen af 

KAM for at undgå misforståelser. Derudover blev formuleringen af KAM fremhævet af 

pensionsselskabet, som en afgørende faktor for fortolkningen og dette stemmer overens med, 

at hovedparten af revisorerne vil bruge mange ressourcer på netop dette, da der er en 

bevidsthed om, at ordvalget kan have en afgørende betydning.  

Til sidst er der undersøgt, regnskabsbrugeren egen forventning til anvendelsen af KAM og 

derudover, hvordan KAM skal være formuleret, for at regnskabsbrugeren bedst mulig kan 

anvende KAM.  

 

Det er jo relevant, fordi revisor har indsigt i nogle interne regnskaber, som man ikke har 

som ekstern regnskabsbruger. Så derfor er det super interessant at få at vide, hvad der 

har været fokus på i revisionen. Der er formentligt et eller andet der, hvor I har valgt at 

lægge jeres fokus. Så derfor er det super vigtigt. Men som sagt det vil være et punkt. Der 

er mange delelementer, når man kigger på et selskab. […] Når man kigger på et regnskab, 

så er det ikke alle noterne, som man får læst. Så når revisor får angivet KAM, så virker det 

som om, at disse noter bør man læse. […] Der er en tendens til, at man gerne vil have mere 

information. Når nu det forekommer at være en vigtig information, så vil man gerne have 

flere detaljer, i stedet for en overordnet information. […] 189 

 

Først og fremmest kan det udledes, at KAM vil blive anvendt af pensionsselskabet, som en del 

af deres analyse af regnskab, da der vil være særlig opmærksomhed på disse forhold. 

Derudover bliver det oplyst, at ikke alle noter altid bliver læst og KAM derfor vil blive 

anvendt, som en læsevejledning til de noter, der bør gennemlæses. Til sidst vil 

regnskabsbrugeren foretrække, en detaljeret beskrivelse af KAM, frem for en overordnet 
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beskrivelse, da denne i højere grad vil kunne blive inddraget i analysen af regnskabet og 

derfor skabe en højere værdi for regnskabsbrugeren.   

7.3.2 Professionel investor og bestyrelsesmedlem  
 

Dette afsnit vil analysere hvorvidt KAM vil skabe værdi for den professionelle investor ved at 

tage udgangspunk i hvilke dele af regnskabet regnskabsbrugeren har fokus på og herefter 

hvad der er væsentligt for analysen af regnskabet for herigennem at undersøge om 

informationen i KAM vil være brugbar for den pågældende regnskabsbruger og om der er 

efterspørgsel efter, at noterne i regnskabet blive uddybet. Yderligere vil der blive undersøgt, 

hvordan KAM forventes at blive anvendt og fortolket. Da regnskabsbrugeren ligeledes er 

bestyrelsesmedlem vil det blive belyst, hvilke overvejelser der er fra bestyrelsens side, at 

skulle offentliggøre KAM og potentielt uddybe noterne i regnskabet.  

 

’Jeg har taget et regnskab frem, som jeg har læst for at se, hvilke område jeg har fokuseret 

på. Regnskabsberetningen er helt gængs og så kan jeg se, at afsnittet med risikofaktorer, 

har jeg  læst med meget interesse. […] Herefter bliver der gennemgået forskellige risici, 

hvor man kan få et indblik i, hvordan de tænker. […] Det er subjektivt, men det summer 

op. Det jeg gør når jeg har læst et regnskab, så har jeg en 5 årig model som simulerer 

resultatopgørelse og balance. Men så kan der være noget her, som kunne tyde på at min 

vækstrate skulle være anderledes eller at jeg skal være observant på at udlejningsrenten 

kunne risikere at falde. Så ligger man et eller andet ind fordi man har læst i 

risikofaktorerne at de rejser flag på nogen segmenter eller andet de ikke er så sikre på 

længere. Dette vil man så tage højde for i simuleringen. Så det har helt bestemt en 

virkning. […] Det tror jeg ikke. Ellers så forsøger man at finde ud af det, ved blandt andet 

at ringe til investoren og får det uddybet eller svar på hvordan det skal fortolkes.’190 

 

Den professionelle investor har særlig fokus på afsnittet i årsrapporten omhandlende 

risikofaktorer, der anvendes til at få et indblik i selskabet og indgår som et subjektivt element 

i analysen af regnskabet, hvor den professionelle investor korrigerer sin model for de risici 

der kan udledes af regnskabet. Allerede inden implementeringen af KAM udleder den 
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professionelle regnskabsbruger derfor risici i regnskabet, som der bliver taget højde for i 

analysen af det pågældende selskab. Såfremt der opstår tvivl om forhold eller der er 

informationer der ikke er tilgængelige i regnskabet søger den professionelle regnskabsbruger 

afklaring på disse ved at kontakte selskabet. På baggrund heraf forventes en uddybning af 

noteoplysningerne i mindre omfang vil skabe værdi, da den regnskabsbrugeren på egen hånd 

opsøger svar på eventuelle tvivlspørgsmål, der måtte være til regnskabet.  

I analysen af DSV’s regnskab blev konkluderet, at det er muligt at udlede hvilke 

regnskabsposter der indeholder skøn og derfor kan indeholde en risiko for væsentlige fejl i 

regnskabet, men at det var vanskeligere at udlede i hvilket omfang der var risici i de 

pågældende regnskabsposter og i interviewet med den professionelle investor, blev det 

derfor undersøgt hvorvidt det var muligt for den pågældende at vurdere, hvilke 

regnskabsposter udgjorde den største risiko.  

 

’Så der er nogen [risici] som jeg har en idé om er vigtigere end andre, men det er klart at 

hvis der er en af dem som jeg ikke tillægger stor værdi som fremgår af listen fra revisoren, 

så vil jeg nok nærlæse det yderligere – og se efter om der er noget jeg har misset, eller er 

der noget jeg som ikke har været opmærksom på.’191 

 

Regnskabsbrugeren identificerer allerede selv risici og anser nogle risici i regnskabet for 

værende mere essentielle end andre og tilføjer, at KAM kan bidrage til at skabe fokus på et 

forhold der var overset som herefter vil blive nærstuderet eller omvendt føre til en 

bekræftelse af analysen af selskabet.  

Da det i forgående afsnit blev konkluderet , at de interviewet revisorer har forskellige 

forventninger til antallet af KAM der vil indgår i revisionspåtegningen og at der ligeledes er 

forventninger om, at størstedelen af KAM vil blive genganger i revisionspåtegningen, er det 

derfor interessant at undersøge, hvordan regnskabsbrugeren vil fortolke dette.  

 

’Det kommer an på hvad der bliver praksis. Hvis nu alle har 8 KAM, så er det sådan gængs.  

Omvendt hvis der typisk er 5, så vil man nok studse over at der har været behov for at 

liste 8.  […] Det vil blot være en oplysning. Jeg sidder i et entreprenørselskab og hvis der 
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er noget vi bruger tid på i bestyrelsen, så er det igangværende arbejder. Er vi sikker på at 

færdiggørelsesgraden er rigtig. Revisor forklarer her, hvad færdiggørelsesgraden er 

baseret på. Her er færdiggørelsesgraden tilbagevendende og vil blive vendt hvert år. […] 

Det første år har man ikke noget benchmark. I 2017, vil man så kigge på udviklingen af 

KAM fra 2016. Her vil man se på, om der er tilføjet KAM eller om det er de samme, for at 

se udviklingen. Det vil være svært rigtig at udnytte dem fuldt ud første år, da man ikke 

kender praksis.’192 

 

Antallet af KAM vil der blive lagt mærke til i det omfang, at det adskiller sig fra normen, men 

det bliver ikke udtrykt, at dette vil føre til en fortolkning af, at selskabet er mere risikofyldt 

men derimod, at det vil skabe opsigt og det kan derfor forventes, at der vil foretages en 

nærmere undersøgelse af, hvorfor revisor har valgt kommunikeret flere KAM i det 

pågældende selskab. Når KAM vedbliver at være i et regnskab vil dette blive modtaget, som en 

information uden at det vil medføre yderligere reaktioner, da regnskabsbrugeren har indsigt i, 

at der er forhold i regnskabet, som revisorer af naturlige årsager har fokus på ved hver 

revision og KAM vil på sigt blive anvendt til, at se på udviklingen i KAM over en årrække. 

Forventningskløften vil i nedenstående citat blive undersøgt gennem regnskabsbrugerens 

kendskab til den udførte revision og det vil desuden blive belyst i hvilket omfang den 

professionelle investor har tillid til regnskabet.  

 

’Jeg har en ide om, at revisor validerer regnskabet og så laver de stikprøver, der hvor de 

mener, at det kunne være passende eller på områder der er kritisk for virksomheden, for 

at undersøge, om det der står i regnskabet er korrekt. […] Jeg vil helt klart synes, at det er 

en forbedring. Jeg har stor tillid til, at når jeg læser et regnskab, at det udtrykker bedst 

muligt, hvordan selskabets økonomiske situation er. […] Jeg synes, at jeg har stor tillid til 

regnskabet, som de bliver udformet for børsnoteret selskaber. Men i og med, at KAM ikke 

er standarttekst, men at der vil indeholde specifikke informationer om selskabet, så vil 

det alt andet lige give en ekstra information, såfremt revisor kan leve op til, at angive KAM 

specifikt på selskabet.’193 
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Der er indsigt i, at revisor tager stikprøver i regnskabet og dermed ikke reviderer samtlige 

bilag og der er ligeledes en korrekt antagelse om, at revisor har en risikorettet tilgang til 

regnskabet. Derudover er der stor tillid til, at et revideret børsnoteret regnskab er retvisende, 

men der er ikke en formodning om, at alt i regnskabet er nøjagtigt, da der ligeledes er 

bevidsthed om, at et regnskab indeholder skøn, som der aktivt bliver taget højde for i 

analysen af regnskabet. På baggrund heraf anses der ikke at foreligge en forventningskløft der 

har påvirkning på indsigten i regnskabet. KAM vil for den professionelle investor skabe værdi 

ved, at den pågældende kan blive be- eller afkræftet i analysen af regnskabet ved at få 

information om de forhold revisor har haft særlig fokus og da denne oplysning ikke tidligere 

var angivet i regnskabet er det ny viden om selskabet, som aktivt kan indgå i analysen af 

selskabet i det omfang at KAM er virksomhedsspecifikt og ikke bliver en standarttekst.  

Før KAM bliver offentliggjort i regnskabet vil revisor have en dialog med den øverste ledelsen 

og derfor er det interessant at undersøge fra et bestyrelsesmedlems synsvinkel, hvad der vil 

være omdrejningspunktet i denne dialog194.  

 

’Man kunne godt forestille sig, at der er forhold i revisionspåtegningen, som man ikke er 

interesseret i at sine konkurrenter eller kunder får kendskab til og man derfor ønsker en 

mere standartformulering. Så det kunne godt tænkes, at der var forhold man ikke var 

interesseret i at fremstå helt specifikt. Så jeg tror, at det bliver sådan et spil. Bestyrelsen 

vil nok anerkende at det forholder sig, som angivet i revisionsprotokollen og at de 

udvalgte KAM fra revisor er de vigtigste, men så kan man være uenig om, hvordan det 

skal formuleres. […] Børsnoteret selskaber vil have fokus på, om konkurrenterne kan 

anvende denne viden. Det er det afgørende. Man er ikke interesseret i, at skrive om 

fortrolige oplysninger, som konkurrenterne kan gøre brug af. Der vil man prøve at 

fastholde den tidligere beskrivelse. Hvis informationen i stedet fører til, at investorerne 

får et bedre indblik i selskabet, så går ledelsen også den vej.’195 

 

Bestyrelsesmedlemmet forventer, at anerkende de forhold revisor har udvalgt som KAM og 

dialogen vil i stedet være rettet mod formuleringen af KAM specielt i tilfælde af, at 
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beskrivelsen af KAM vil indeholde følsomme oplysning om forholdet196, som selskabet ikke er 

interesseret i bliver beskrevet detaljeret og derfor vil argumentere for, at forholdet i stedet 

skal formuleres overordnet. I formuleringen af KAM vil der hermed indgå et dialemma 

mellem den øverste ledelse, der ikke ønsker fortrolige og følsomme oplysninger offentliggjort, 

regnskabsbrugeren der har interesse i, at få en detaljeret og fyldestgørende beskrivelse og 

mellem revisor som skal sikre, at retningslinjerne i revisionsstandarten bliver overhold. I 

forhold til uddybning af noterne, vil tilsvarende overvejelser indgå, hvor der ikke er interesse 

i at offentliggøre oplysninger, som konkurrenter kan gøre brug af, men derimod vil der ikke 

være indvendinger mod, at uddybe noterne i regnskabet såfremt det kan medføre et bedre 

indblik i selskabet. 

7.3.3 Dansk Aktionærforening 

Dansk aktionærforening er en interesseorganisation for ikke professionelle aktionærer, 

investorer samt pensionsopsparer og er inddraget i analysen for at give et perspektiv på, 

hvordan ikke professionelle aktører vil fortolke og anvende KAM for hermed, at undersøge i 

hvilket omfang KAM vil skabe værdi for denne gruppe af regnskabsbrugere. Der vil yderligere 

blive analyseret om der foreligger en forventningskløft og såfremt dette er tilfældet, hvordan 

KAM vil påvirke denne og til sidst vil det undersøges om implementeringen af ISA 701 vil 

skabe større tillid til revisionen af regnskabet.  

 

Når Dansk Aktionærforenings medlemmer vil analysere et regnskab med henblik på, at 

undersøge potentialet for en investeringen er der fokus på følgende:  

 

’Det drejer som om virksomheden er værdiansat nogenlunde korrekt og hvad forventes 

der af fremtiden. Det er her, at revisorens arbejde er vigtigt. Som investor er det vigtigt at 

få en væsentlig vurdering. Spørgsmålet er om virksomheden er i stand til at udnytte, den 

fremtid, som den bliver en del af. […] Vi bruger regnskabet som egentlig basis for denne 

vurdering.’197 
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Regnskabet danner derfor basis for, at analysere selskabets værdiansættelse og 

vækstpotentiale og revisionen er betydelig i forhold til, at skabe tillid til den data, analysen 

bygger på, men det er regnskabet, der først og fremmest er fokus på. I forhold til 

implementeringen af KAM forventes det, af denne gruppe af regnskabsbrugere, at blive 

anvendt til følgende: 

 

’Så du kan sige at man får noget krudt på generalforsamlingen, og bestyrelsen, eller 

ledelsen får en mulighed for at fortælle nogle flere ting i deres årsrapport, som de måske 

ellers ikke ville have fortalt, og det er selvfølgelig interessant og der har du så revisorer 

inde som et filter, til hvad der er væsentlige og uvæsentlige ting, så vi synes absolut at det 

er en glimrende ting […] det håber vi i hvert fald på, at det er et nyttigt redskab til at 

bedømme de risici, som man ikke umiddelbart kan se i årsregnskabet.’198 

 

Dansk Aktionærforening har forhåbninger til, at KAM vil kunne gøre opmærksom på risici, der 

foruden KAM ikke var blevet identificeret og yderligere at informationen i KAM kan indgår i 

analysen af disse risici. Dertil forventes KAM, at danne grundlag  for en dybere dialog på 

generalforsamling og med den daglige og øverste ledelse om de forhold revisor har haft særlig 

fokus på, der før implementeringen af KAM ikke nødvendigvis ville have været taget op, 

hvilket stemmer overens med en af hensigterne i revisionsstandarten199. Selvom der i 

ovenstående citat blev udtalt, at KAM kan medvirke til, at gøre opmærksom på risici i 

regnskabet, tilkendegives det i nedenstående citat, at det på nuværende tidspunkt er muligt at 

identificere de fleste risici ud fra regnskabet.  

 

’Du kan læse meget af det [risici] i regnskabet i forvejen. […] Det kan være om 

værdiansættelse af debitorerne, altså de penge man har til gode derude, der kan man 

have haft en diskussion med ledelsen om den, det kan være at varelagrene er for store, 

måske at man synes de skal nedbringes. Det er klart at det er også relevant for 

aktionærerne at vide det, fordi der er risikoen lidt større, omvendt kan du også sige at der 

nogle muligheder for at forbedre resultaterne, du kan få varebeholdningen ned f.eks. Så 

                                                        
198 Interview – Niels Mengel fra Dansk Aktionærforening 
199 ISA 701.3 



 

 Side 70 af 75 

der er en hel masse ting, som er interessante at få yderligere informationer om, så det 

hilser vi meget velkommen.’200 

 

KAM forventes derfor yderligere at bidrage til, at forstå omfanget af risikoen ved 

regnskabsposten og derfor stemmer Dansk Aktionærforenings forventninger overens med 

resultatet i analysen af DSV’s regnskab, hvor det blev konkluderet, at det er muligt, at udlede 

risici i regnskabet, men at det var vanskeligere, at udlede graden af risici og skøn ud fra det 

offentliggjorte regnskab. Da specialet har til formål, at undersøge hvilken værdi KAM 

forventes at tilføre regnskabsbrugeren er der ligeledes spurgt ind til, hvad KAM skal 

indeholde af information for, at det er anvendelig:  

 

’Hvis de er rimelig klare i spyttet, med hvad det er at de mener, altså at de tager det fra 

protokollen og fører det nogenlunde i sammenorden over, så vil det selvfølgelig have 

værdi […] Hvis der bekrives hvad revisorerne har gjort, men ikke begrundelser for 

hvorfor det er gjort, er det ikke så brugbart.’201 

 

Det optimale for Dansk Aktionærforening ville være, i det omfang det er muligt, at få adgang 

til den information, der er videregivet fra revisor til bestyrelsen i protokollen, som må 

indbefatte, at en detaljeret beskrivelse af KAM vil skabe størst værdi, da den i højere grad kan 

indgå i analysen af regnskabet. Det bliver yderligere pointeret, at begrundelsen for 

udvælgelsen af KAM har særlig interesse, hvilket vil indeholde revisors argumentation for, 

hvorfor forholdet har været et af de mest betydningsfulde i revisionen, da der herudfra kan 

udledes den risiko der har været afdækket i revisionen, som Dansk Aktionærforenings 

medlemmer ligeledes vil kunne inddrages i deres analyse af regnskabet.  

I forgående afsnit, blev det konkluderet, at revisorerne har forskellige forventninger til 

antallet af KAM, der vil indgå i revisionspåtegningen og derfor blev det i interviewet med 

Dansk Aktionærforening undersøgt, hvordan de ville fortolke et regnskab med mange KAM 

kontra et regnskab med færre KAM. Der blev ligeledes undersøgt, hvilke forventer Dansk 

Aktionærforenings medlemmer har til den udførte revision for, at belyse hvorvidt der 

eksisterer en forventningskløft og herefter hvordan KAM forventes, at påvirke denne.  
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’Revisoren skal også finde deres plads, og det kræver at der finder noget tilpasning sted 

de første par år. […] I forvejen er der mange sider hvor revisoren frasiger sig deres 

ansvar. Det foregår i selve regnskabet. De peger på, at det er ledelsen ansvar for 

udarbejdelsen af regnskabet. […] Investoren opfatter nok at revisoren laver mere end han 

laver. Det kan godt påvirkes af KAM, at man pludselig får øjnene op for, at revisoren laver 

noget helt andet, end det man antog. Det er klart at det kan give et mere omfattende 

billede af revisorens arbejde. Det vil ikke skabe mere mistillid, men kun mere klarhed. Det 

vil give en konkret ny viden, for at få et overblik over hvordan virksomhedens helhed og 

tilstand er. Vi vil bedre kunne drage beslutninger, med ny konkret viden og gå i dialog 

med ledelsen omkring de nedskrivninger. […] Hvis du har en stor debitormasse, så er det 

selvfølgelig betryggende at vide at revisoren har været inde og vurdere det og hvad siger 

nedskrivningerne noget om.202 

 

I ovenstående udtalelse blev der først svaret på, hvordan antallet af KAM vil blive fortolket af 

regnskabsbrugeren og hertil var der opmærksomhed på, at KAM har en indkørselsperiode, 

som må indbefatte, at der i anvendelsen af KAM de første år vil blive taget i betragtning, at der 

vil være forskellige måder at udvælge og kommunikere KAM og såfremt dette vil gøre sig 

gældende må det ikke forventes, at der vil komme store reaktioner fra denne gruppe af 

regnskabsbrugere på variation mellem antallet af KAM. I forhold til forventningskløften om 

fortolkning af indholdet i revisionspåtegningen aflæser Dansk Aktionærforening, at revisor 

fraskriver sig ansvaret ved,  at angive det er ledelsens ansvar at udarbejde regnskabet, som 

derfor illustrerer en forventningskløft i relation til revisors ansvar og arbejde og det tilføjes i 

forlængelse heraf, at regnskabsbrugeren har en forventning til, at revisionen er mere 

omfattende end realiteten er og der forligger derfor ligeledes er en forventningskløft i forhold 

til den udførte revision. Der peges dog på, at KAM kan medvirke til en dybere indsigt i 

revisionen og derfor mindske forventningskløften til den udførte revisionen og det forventes 

ikke at skabe mere mistillid, men derimod klarhed og det vil skabe større tillid til regnskabet, 

at få information om, at den udførte revisionen afdækket væsentlige regnskabsposter.  
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8 Konklusion  
Dette speciale har undersøgt hvilken information og værdi ISA 701 forventes at vil tilføre 

regnskabsbrugeren. Det er gennem analysen af DSV’s årsrapport analyseret om det alene på 

baggrund herpå og anden offentlig tilgængelig information er muligt at udlede de 

regnskabsposter, som der forventes at kunne have været angivet som KAM. Til dette kunne 

det konkluderes at der på nogle regnskabsposter var tilstrækkelig information til, at kunne 

danne en kvalificeret forventning om, at denne  ville have været angivet som KAM, hvilket for 

disse regnskabsposter medfører, at ISA 701 i mindre omfang forventes at skabe værdi for 

regnskabsbrugeren, da denne information i et hvis omfang indirekte var tilstede før 

implementeringen af ISA 701. Analysen af DSV’s regnskab er baseret på den studerenes 

kendskab til anvendt regnskabspraksis og revision samt ved hjælp af udtalelser fra 

professionelle revisorerne der har udtrykt, hvilke forhold de forventede at blive udvalgt som 

KAM og desuden hvad der indgår i denne vurdering. Det fremgår af analysen at der skal en 

dybdegående analyse af regnskabsposten til, før det overhovedet er muligt at vurdere om 

KAM kan udledes. Det kan yderligere konkluderes, at der er flere regnskabsposter i DSV’s 

årsrapport, hvor det ikke med overbevisning kunne udledes om de ville blive angivet som 

KAM, da den nødvendige information til at foretage denne vurdering ikke var offentliggjort og 

dette medfører derfor, at KAM bidrager til yderligere information for regnskabsbrugeren, da 

denne information før implementeringen af ISA 701 ikke kan udledes. Da revisor ifølge 

revisionsstandarten skal forsøge at undlade at angive original information i begrundelsen for 

udvælgelsen af KAM og der samtidig opfordres til at KAM henviser til beskrivelsen af 

forholdet i regnskabet konkluderes det på baggrund heraf, at der er forventninger til at 

ledelsen, som resultat af udvælgelsen af KAM, at der vil være tilfælde, hvor visse noter som 

følge heraf vil blive uddybet, hvilket alt andet lige vil medføre yderligere information til 

regnskabsbrugeren. På baggrund af interviewet med fire revisorer fra the big four 

revisionsselskaber, kan det konkluderes at der vil være forskel i, hvordan der argumenteres 

for udvælgelsen af KAM, hvor denne forskel udvises ved, at der er forskellige tilgange til, hvor 

detaljeret og specifik argumentationen for udvælgelsen vil være for de interviewet revisorer. 

På baggrund heraf konkluderes det, at der vil være forskelle i udformningen af KAM. 

Det andet element af problemformuleringen udgør hvilken værdi implementeringen af ISA 

701 forventes at tilføre regnskabsbrugeren, som er blevet analyseret på baggrund af 

interview med regnskabsbrugere og er blevet underbygget  med teori om 
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forventningskløften. Der er ligeledes argumenteret for udvælgelsen af regnskabsbrugeren og 

konklusionen er derfor alene baseret på de regnskabsbruger der er udvalgt. Den første 

regnskabsbruger der er udvalgt er et pensionsselskab og det kan for denne regnskabsbruger 

konkluderes, at KAM vil blive anvendt af pensionsselskabet, som en del af deres analyse af 

regnskab, da der vil være særlig opmærksomhed på disse forhold. Derudover bliver det 

oplyst, at ikke alle noter altid bliver læst og KAM derfor vil blive anvendt, som en 

læsevejledning til de noter, der bør gennemlæses. Til sidst vil regnskabsbrugeren foretrække, 

en detaljeret beskrivelse af KAM, frem for en overordnet beskrivelse, da denne i højere grad 

vil kunne blive inddraget i analysen af regnskabet og derfor skabe en højere værdi for 

regnskabsbrugeren.   

Den anden regnskabsbruger der er udvalgt i analysen er en professionel investor der ligeledes 

har funktion som bestyrelsesmedlem og det kan for denne regnskabsbruger konkluderes, at 

der allerede i høj grad er fokus på risici i regnskabet og oplysningen om KAM vil primært 

skabe værdi i forhold til at kunne blive bekræftet om den allerede foretagende analyse og 

inddraget de forhold revisor har haft særlig fokus på.  

Den sidste regnskabsbruger der indgår i analysen er Dansk Aktionærforening der 

repræsenterer investorer der ikke er professionelle og derfor udskiller denne 

regnskabsbruger sig, da de øvrige. KAM vil skabe information for disse, ved at KAM oplyser 

om de risici der har været fokus på i revisionen, som der ikke ud fra ovenstående analyse kan 

udledes at de har haft fokus på og KAM vil ligeledes skabe værdi for disse regnskabsbruger 

ved at de vil få dybere indblik i det pågældende selskab.  

Det kan samtidig konkluderes at der skal en grundig analyse af årsregnskabet, for at komme 

frem til denne konklusion og angivelsen af KAM hurtigt vil kunne oplyse regnskabslæseren 

om hvilke forhold der har været særlig fokus på i revisionen.  
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Pernille Kragh Thaysen – Deloitte  
 Side I  

10 Bilag 

10.1 Interview – Deloitte, Pernille Kragh Thaysen  

 

Hvad synes du om de nye tiltag i ISA 701? 

Det er spændende – det er altid spændende når der kommer noget nyt. Det er en stor 

udfordring for os som revisorer, at skulle til at skrive mere. Det er ikke fordi, at vi ikke har 

informationen, men udfordringen er samspillet mellem de informationer som selskabet selv 

oplyser i deres årsrapporter. Hvor meget og hvor lidt kan/skal vi som revisorer skrive.  

Vi kan selvfølgelig skele til England, hvor der har været lignende regler i et par år og det læner 

vi selvfølgelig os en del op ad og spejler ind i. Men når det er sagt, så går vi nok alle sammen 

og kigger på lidt til hinanden og venter på, at den første kommer ud i Danmark. For at finde ud 

af omfang, dybde og bredte i beskrivelsen.  

Jeg tror ikke det er så meget udvælgelsen af KAM, det tror jeg nok vi skal få løst. Det er mere 

dybden og bredden i formuleringerne, der er det svære.  

 

Hvad synes du er fordelen og ulemper ved den nye ISA 701? TID: 2:43 

Det er lavet af hensyn til regnskabsbrugerne. Det kan selvfølgelig give dem en indsigt i, hvad 

vi som revisorer fokuserer på, men jeg må også indrømme at jeg er i tvivl om, hvor meget 

mere værdi det egentlig giver. Virksomheden giver jo selv rigtig mange oplysninger og vi får 

svært ved at skrive en hel masse, som virksomheden ikke selv skriver. Så kan det selvfølgelig 

gøre, at vi i nogen situationer bliver nødt til at presse virksomheden til at give lidt flere 

oplysninger på nogen områder og på den måde, kan det give dem noget værdi. Men jeg tror at 

det er begrænset, hvad det egentlig kommer til at give i den sidste ende. Men det bliver 

spændende at se, hvad de kommer til at sige på den anden side.  

 

Hvilke regnskabsposter er det oftest særlig fokus på i revisionen? Er det de samme 

regnskabsposter, som der oftest er særlig fokus på, eller varierer det meget? 4:00 

Det vil altid variere alt efter virksomhedstypen, branchen etc.  

Hvis vi igen skeler til England, hvor vi har masse og historik at se på, så er det goodwill 

såfremt der er væsentlig goodwill i et regnskab, som oftest vil blive bragt ind som KAM, da der 
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er så store regnskabsmæssig skøn og usikkerheder forbundet med værdiansættelsen. Den er 

nok oftest forekommende. Men ellers er det meget branchespecifikt. Omsætningen er 

selvfølgelig ofte relevant, men det er ikke altid at det vil blive til KAM, det vil afhænge af 

forretningen og typen.  

 

DSV har igangværende arbejde som en del af deres omsætning, hvor der er skøn 

forbundet med indregningen. Men der vil altid være skøn forbundet med indregning af 

igangværende arbejde. Hvornår vil man udvælge den som KAM? TID: 4:59 

Vi kigger hovedsagelig på skøn, så på en virksomhed som har store igangværende arbejde 

med store skøn på, hvornår man indregner og hvordan man kan opgøre værdierne, så vil det 

med stor sandsynlighed blive et KAM i den virksomhed. Det kunne jeg sagtens forestille mig.  

 

Vil det så være alle selskaber som har igangværende arbejde, som vil angive det som 

KAM? TID. 5:57 

Det vil det nok være, da det er det, som er kernen i deres forretning. Omvendt kan man sige, at 

for en produktionsvirksomhed, så vil det nok være sjældent at man ikke har noget på 

værdiansættelse af varelageret og IPO (indirekte produktionsomkostninger) opgørelse, som 

vil have store skønsmæssige vurderinger i sig, som vil gøre at det kunne blive KAM. Så det er 

meget afhængig af virksomheden.  

Man kan godt forestille sig, at der indenfor brancher bliver ensartede KAM. Men på tværs af 

alle regnskaber, kan man ikke sige at KAM bliver ensartede. Da det afhænger af den enkelte 

forretning og hvad der er kernen i den forretning og risici.  

Man starter med at sige, hvad risici i forretningen er og hvilke af dem er betydelige. Ofte vil 

KAM blive et delelement af betydelige risici.  

Goodwill vil nok være tværgående og uafhængig af branche som ofte vil være relevant.  

 

Vil det være de samme KAM som vil fremgår år efter år, eller hvornår vil der ske en 

ændring? TID: 7:21 

Så længe virksomheden laver det samme og der ikke sker væsentlige ændringer i den 

underliggende virksomhed, så vil der som udgangspunkt heller ikke ske væsentlige ændringer 

i KAM.  
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Men det år, hvor selskabet laver et meget stort opkøb, så kunne der være et KAM som 

relaterer sig til det, som forsvinder igen året efter, når der igen vil være status quo i 

forretningen. Så det vil følge virksomheden.  

Så når vi i det første år får defineret KAM så vil mange af dem nok køre videre. Så kan det 

være, at vi får justeret på formuleringer hen ad vejen. Men med mindre der sker væsentlige 

ændringer i virksomheden, så tror jeg at det bliver de samme.  

Så det er i år vi har den store hurdle med at få fundet og formuleret dem. For hvorfor skulle 

man switche rundt mellem dem, det vil ikke give nogen mening.  

 

I forhold til protokollen, er det oftest de samme områder som bliver angivet? Da jeg 

forventer at man vil tage udgangspunkt i protokollen, når man skal udvælge KAM. TID: 

8:36 

Vi vil tage udgangspunkt i betydelige risici, som er et naturligt element i protokollen. De vil 

altid blive omtalt i protokollen med uddybende kommentarer. Så KAM vil blive en delmængde 

af protokollen.  

Det er forskelligt, hvordan protokoller er opbygget. Men min egen erfaring er, at vi angiver det 

der var det vigtigste i år, særlige forhold, hvad vi har haft særlig fokus på. Lidt ligesom de 

overvejelser som der er på et KAM. De bliver angivet først i protokollen, så det vigtigste vil stå 

angivet først.  

Så jeg vil starte med at tage min egen protokol og se på de første 3-4 punkter som der står 

øverst i protokollen. Der bliver nok en hvis overensstemmelse mellem disse og hvad der 

ender med at blive KAM.  

Men beskrivelserne i protokollen vil stadig være mere uddybende og længere end det der 

kommer i KAM.  

 

Hvor meget ændre punkterne i protokollen fra år til år? TID: 10:06 

Det afhænger igen af udviklingen i selskabet. Det år hvor de har store opkøb, så vil der stå et 

stort afsnit om business combinations og det år, hvor der ikke har været noget, så vil det stå i 

bunden, hvis der kun har været småtransaktioner.  

De vil ikke ændre sig meget fra år til år, men vinklerne på formuleringen vil udvikle sig i takt 

med virksomheden. Men overskrifterne vil ikke ændre sig. Det er igen de betydelige risici og 

vi starter ikke forfra på et blank papir hvert år, for finde de betydelige risici. Når først vi har 
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en forståelse af virksomheden og virksomheden ikke ændre sig, så er der ikke noget der 

ændre sig markant.  

Hvis der er 3-4 KAM, så kan det være der er en enkelt som bliver skiftet ud en gang imellem 

alt afhængig af udviklingen i selskabet. Ellers så bliver det på formuleringerne af risikoen og 

det udførte arbejde, at der ske justeringer fra år til år.  

 

Hvor detaljeret vil I beskrive KAM? TID: 11.52 

Det kan jeg ikke give et svar på nuværende tidspunkt. Der er vi ikke langt nok. Der venter vi 

fortsat på at den første har angivet KAM i Danmark.  

I England startede de med nogle relative lange formuleringer og har senere bevæget sig hen i 

et andet leje. Så mon ikke vi lærer lidt af det og starter, hvor de er nået til. Men de har 

selvfølgelig nogle elementer med, som vi ikke skal have med i Danmark.  

Men hvis man ser rent på KAM, risikoen og det arbejde som revisor udføre. Nogen steder vil 

der være behov for en længere beskrivelse end andre, alt afhængig af kompleksitet og hvilken 

post og dens risiko.  

 

Noterne i årsregnskabet for DSV beskriver forholdet relativt overordnet og der er ikke 

mange ændringer fra år til år. Vil revisor skrive noget i påtegningen under KAM, som 

der ikke står i årsregnskabet? TID: 12:57 

Så vidt jeg husker, så skriver standarten at revisor skal skrive det som det er. Men som revisor 

vil vi altid forsøge at læne os op ad, hvad virksomheden selv skriver i deres noter. Er deres 

beskrivelser så robuste nok til, at vi kan give de informationer som vi skal. Der vil vi nok til en 

hver tid arbejde med virksomheden om, at de får angivet tilstrækkelige information i deres 

noter. Vi skal jo ikke komme med en masse nye informationer i påtegningen, det skulle meget 

gerne være givet i regnskabet.  

Det der bliver KAM skulle meget gerne være det, som er væsentligt for ledelsen og 

virksomheden selv at fokusere. Så derfor skulle de også gerne have behov for selv at angive de 

informationer. Det vil oftest være der, hvor der er skønsmæssige vurderinger og der skal de 

selv give nogle informationer. Men her vil det ofte blive en strid om ord. Hvor meget og hvor 

lidt, hvordan kan man formulere. Det bliver lidt indpakket sprog mange gange og det kommer 

påtegningerne også til at afspejle tror jeg. Jeg vil ikke forvente at vi går ud og fortæller en 

masse nyt.  
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For DSV har jeg selv udvalgt nedskrivninger, ydelsesbaseret pension og hensættelser. 

Både ved nedskrivninger og ydelsesbaseret pension er det vel de samme skøn som vil 

indgå år til år. TID: 14:56 

Med hensyn til den igangværende retssag, så vil det ikke være en KAM som vil blive angivet 

hvert år, men hvor den næste år måske ikke vil være relevant og derfor vil udgå af KAM.  

Til at starte med nævnte du indregningskriterier på omsætningen og igangværende 

omsætning. Men det mener du så ikke er KAM? 

 

Jeg er lidt i tvivl om hvorvidt omsætningen skal angives som KAM. Da jeg er i tvivl om, 

hvor komplekst det vil være at indregne igangværende arbejde og hvor store skøn der 

vil være forbundet hermed. Ville du have anset den som KAM? 16:58 

Det er svært at sige, når man ikke kender virksomheden bedre. Men jeg er meget enig med dig 

i. Jeg stoppede også op og tænkte at det var en transportvirksomhed. Men der kan sagtens 

være en masse underliggende elementer, da jeg ikke kender den branche, som gør, at der er 

større skøn og det ikke er så forsimplet som det kan se ud til at være. Så den kunne måske 

være en KAM.  

 

Når jeg læser regnskabet synes jeg det er svært, som regnskabsbrugeren, at vurdere 

hvor kompliceret skønnet er. Så her vil KAM bidrage til angive hvor store skøn der er 

forbundet med regnskabsposten. TID: 18:19 

Ja, så her vil man blive sporet ind på, hvilke skøn som der er størst usikkerheder på.  

 

Så her tænker jeg at KAM vil kunne bidrage regnskabsbrugen noget viden, da det DSV 

skriver i årsregnskabet er relativt overordnet. TID: 19:04 

Det er det, som er problemet. Det vil det ofte være når man bevæger sig ind på 

kerneforretningen i regnskaberne. Man skal skrive tilstrækkelig information til at opfylde 

reglerne om regnskabsaflæggelse, men man skal heller ikke give for meget og forære det hele 

til konkurrenterne. Det er hele tiden et politisk spil der køre på formuleringerne og det 

kommer der også til at gøre på KAM. Vi kan ikke bare skrive hvad vi vel. Eller teoretisk set kan 

vi godt, men det kommer ikke til at ske. Der vil blive en dialog frem og tilbage.  
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Jeg har svært ved at sige, hvilke KAM som ville have været udvalgt i DSV. Goodwill vil nok 

være oplagt, som du selv siger. Pensionsforpligtelsen måske. Der er store skøn forbundet med 

ydelsesbaseret pension, men hvad var beløbet? Var de store?  

Såfremt der er angivet et mindre beløb, så ville det pege i retning af at det ikke var KAM.  

 

Ydelsesbaseret pension er på 1 mia. 

Okay, så kunne det godt være en KAM. Og hensættelsen som du selv siger. Men det er svært at 

se. Når man ikke kender branchen er det svært at forholde sig til.  

Vi havde også internt talt om, at vi skulle have en seance, hvor vi skulle prøve at tage en 

årsrapport, som ikke er fra Deloitte og se på, hvordan vi kunne forestille os at den ville lande. 

Men jeg synes det er super svært, når man ikke kender virksomheden.  

Nu har jeg lige været i gang på en af mine egne kunder og der kan man have en helt anden 

dialog omkring det end når man står udefra og kigger ind, der bliver det lidt gætværk.  

 

Hvad er fordelen af kende branchen bedre? TID: 21:28 

Så kender man de risici og forretningen og ved hvad der ligger i de enkelte skøn. Det er svært 

ud fra det offentliggjorte regnskab at vide, hvor komplekst og stor skøn der er forbundet med 

regnskabsposten, når de skriver det meget overordnet i deres regnskab. Når man selv er 

revisor, så kender man detaljerne og ved hvilke dele der er de komplekse dele.  

De beskrivelser som der kommer i KAM vil måske ikke uddybe meget, hvad der allerede står i 

regnskabet, men regnskabsbrugeren kan blive sporet ind på, hvilke skøn som der er angivet i 

regnskabet, som der er størst risiko og kompleksitet forbundet med. Væsentligheden vil 

selvfølgelig også spille ind.  

 

Hvordan har I forberedt jer på implementeringen af ISA 701? TID: 23:35 

Vi har afholdt interne seancer, for at klæde vores kollegaer på, så de kan tage en dialog med 

revisionsudvalget om den nye ISA 701 og om påtegningen derfor kommer til at blive ændret.  

Vi er i gang med at få defineret, hvad der forventes at blive KAM for 2016 regnskabet. Derfra 

er der fortsat et stykke vej til at få formuleret KAM og hvilke ord der præcist kommer til at stå. 

Det forventer vi kommer til at løbe hen over efteråret. Man forsøger at være på plads inden vi 

går ind i regnskabsafslutningen. Det skal helst ikke være noget, som hænger på bagkanten.  

Det bliver en dialog og en drøftelse om, hvor meget og hvor lidt vi kommer til at skrive i KAM.  
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Det kan godt være, at det er vores side i regnskabet, men virksomhederne har også en 

holdning til, hvad vi skriver i det afsnit.  

Det er nyt for alle parter, så alle famler lidt rundt.  

 

Har I haft en dialog med de øvrige revisionshuse om, hvad der skal lægges vægt på ved 

udvælgelsen af KAM? TID: 25:50 

Der har ikke været så meget samarbejde på tværs af revisionshusene. FSR har ikke på 

nuværende tidspunkt været ude med et arbejdspapir på den, men har oplyst at det kommer. 

Revisionsteknisk udvalg har heller ikke på nuværende tidspunkt være ude med noget. Lige nu 

kører de enkelte revisionshuse meget individuelt.  

Vi spare meget med vores engelske kollegaer, det er dem vi primært kigger til.  

Dialogen med virksomhederne er i gang og i flere virksomheder har vi været ude og 

præsentere, hvad vi forventer bliver KAM. Jeg tror ikke, at udvælgelsen af KAM bliver den 

sværeste øvelse – at udvælge 2-4 punkter til KAM. Det svære bliver at få det formuleret. Det er 

det, som kommer til at tage tid. Det er også de tungere ressourcer, som kommer til at blive 

brugt på det. Det er ikke de yngste mand, som bliver sat til det. Men parter og senior manager, 

som sidder med den opgave og dialog. Der bliver nødt til at være en dialog. Især i de steder, 

hvor vi allerede nu kan se, at der er behov for at virksomheden selv skriver lidt mere i 

årsregnskabet.  

 

Hvilke områder er der behov for, at selskabet uddyber oplysninger i årsregnskabet? 

TID: 27:49 

F.eks. de områder som er beskrevet omkring skøn, hvor det nogen steder står meget 

overordnet. DSV har eksempelvis et afsnit om regnskabsmæssig skøn, men der står næsten 

det samme i afsnittet. Når man har fundet ud af de tre regnskabsposter, som vi vil have fokus 

på, så kunne det godt blive nødvendigt at få uddybet noterne for de poster med nogle linjer, så 

vi kan henvise til noterne frem for selv at skulle give informationen.  

 

Er det kun noterne til KAM som forventes at blive uddybet, eller er de generelt alle 

noter, som vil forventes at blive uddybet? TID: 28:22 

Det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Men mon ikke man de fleste steder vil 

fokusere på de noter, som bliver udvalgt.  
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Jeg tror ikke det bliver revolutionerende med graden af information i regnskabet. Det tror jeg 

ikke. Men det kan selvfølgelig være at det griber om sig, nu må vi se.  

 

I de engelske påtegninger har jeg set at revisors reaktion på KAM er beskrevet helt ned 

til revisionshandling. TID: 28:57 

Vi lander nok ikke helt ned i det detaljeringsniveau. Mon ikke vi lander på en mellemvej. Det 

er stadig en dialog og vi har ikke sat to streger under noget endnu. Vi står fortsat og afventer, 

hvad de andre vil gøre.  

 

Hvilke argumenter forventer i at ligge til grund for udvælgelsen af KAM? TID: 30:15 

Hvor detaljeret det kommer til at blive, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke at sige. Men det er 

klart at man skal begrunde, hvorfor netop denne KAM er udvalgt. Det kommer nok til at 

minde meget om de beskrivelser, som der i dag er i protokollen. Der argumentere vi også for, 

hvorfor vi netop har vurderet disse risici, som de betydelige risici. Dertil vil vi lave en 

henvisning til virksomhedens egen beskrivelse af forholdet. Når revisor vurdere at det er det 

mest risikofylde, så skulle ledelsen også gerne anse det som værende væsentligt i deres 

forretning og derfor skulle det også gerne være beskrevet i årsrapporten. Så jeg tror at vi i høj 

grad vil forsøge at linke til virksomhedens egen beskrivelse, så vores beskrivelser ikke bliver 

så lange.  

 

Hvilke betydelige risici ville du vurdere at DSV har? TID: 32:34  

Dem kender jeg ikke, det er revisors betydelige risici.  

 

Er det muligt ud fra årsrapporten at aflæse, hvad der er DSV betydelige risici? TID: 

32:50 

Nogen af dem vil man nok. Mon ikke de har en betydelige risici knyttet til goodwill og 

impairment og på omsætning i forhold til deres igangværende serviceydelser. Nogen af deres 

forpligtelser har de givet vis også betydelige risici knyttet til. Så på den måde kan man godt 

føle sig hen imod, hvad revisor har fokuseret på.  

Det der er svært, er at komme et step ned og vide hvilke der bliver udvalgt som KAM. Der tror 

jeg det er svært ud fra regnskabet at kunne sætte fingeren på, hvad det bliver. Der skal man 

kende virksomheden bedre.  
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Væsentlige risici er forbundet med deres kontroller, er det noget som der vil kunne 

blive angivet i KAM? 34:20 

Det tror jeg ikke. Der er eksempler fra UK, hvor der har været omtalt kontrolmiljø og at der 

var en kontrolmangel. Hvor de var gået meget i detaljer og på grænsen af, hvad der ville stå i 

management letter og ikke noget som jeg ville have angivet i en protokol.  

Der tror jeg ikke vi kommer til at lande i Danmark, der tror jeg vi kommer til at lande på et 

mere overordnet niveau. I Danmark skal vi ikke opliste findings, som man skal i England. Som 

også er noget af årsagen til, at de har flere detaljer med i England. Så jeg forventer ikke at det 

bliver så detaljeret. Jeg tror at man vil angive overordnet termer. Det vil være min 

forventning.  

 

Forventer du at KAM bliver standardiseret over tid? TID: 35:59 

For den enkelte virksomhed tror jeg det gør. Det kan godt være at formuleringerne bliver 

justeret lidt over årene og selvfølgelig når der sker større ting.  

Jeg tror ikke at det bliver den samme formulering på goodwill alle steder. Det bliver 

virksomhedsspecifikt. Men det er klart, at vi ikke kan reformere formuleringerne fra år til år. 

Det giver ingen mening, med mindre der sker noget i virksomheden.  

 

Kan du uddybe, hvordan formuleringen på goodwill forventes at variere fra 

virksomhed til virksomhed? TID: 37:10 

Det afhænger lidt af, hvor skøn og usikkerhederne ligger. Det kan variere en del. For nogen vil 

det måske være CGU betrækningen som der er et stort skøn forbundet med. Eller er det 

impairment delen, som er skønsrelateret. Er risikoen knyttet til et geografisk område, som er 

særligt i år. Hvordan er CGU’en gjort op. Så hermed kan der være mange variationer med, 

hvor risikoen ligger. Hvor konsolideret er selskabet.  

Såfremt virksomheden har goodwill som KAM, vil beskrivelser derfor variere. Den bør i hvert 

fald variere.  

Der kan også være brancher, hvor det bliver meget ensartede. Eksempelvis indenfor den 

finansielle sektor, hvor de ligner hinanden mere. Så her kan formuleringerne måske ligge tæt 

op af hinanden.  
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I nedskrivningstest, indgår der skøn i udarbejdelsen af budget og markedet udvikling. 

Vil der ikke altid være stor usikkerhed forbundet hermed? TID: 40:02 

Jo der vil altid være skøn forbundet hermed, men det er ikke sikkert at det er der, hvor den 

største risiko er i den enkelte virksomhed. 

Hvis vi historisk set kan se, at de har været gode til at udforme deres budgetter, så er det 

måske andre ting som udgør risikoen.  

Det kan sagtens være, at der ved nedskrivningstest bliver fremhævet usikkerheden omkring 

budget, men per default burde man ikke lande der.  

 

Når først CGU’erne er fastsat, hvor ligger skønnet efterfølgende i CGU’en? TID: 41:20 

Man skal fortsat revurdere CGU’en i forhold til at forretningen måske ændre sig. For at 

vurdere om CGU’erne fortsat er fastsat korrekt.  

Det er ikke noget som ændre sig fra år til år, men det skal fortsat revurderes.  

Så der er mange overvejelser omkring nedskrivning, så udformningen af KAM kan godt ende 

med at se meget genetiske ud, men det bør det ikke blive. Der bør være variationer.  

Der bør også helst knyttes lidt flere kommentarer til, end der er usikkerheder omkring 

budget. Hvordan er man nået frem til budget og CGU-opdeling.  

Virksomheden skulle gerne allerede have de beskrivelser i regnskabet, som vi vil læne os op 

ad.  

 

DSV har tre division, så her vurderer jeg ikke at der er det store skøn forbundet med at 

definere CGU’erne.  TID: 42:57  

Det kan sagtens være, at der i nogen virksomheder er simpelt at fastlægge CGU’erne og hvor 

der så i stedet er større usikkerheder forbundet med deres vækstfaktor. Hvor der i andre 

selskaber vil være større usikkerheder forbundet med at fastlægge CGU’erne. Hvor små skal 

CGU’erne være, skal de være opdelt på geografier etc.  

Det kan sagtens være, at det er simpelt at opdele CGU’er i DSV. Det vil det givet vis være. Men 

der kan også være andre selskaber, hvor det er mindre simpelt at opgøre CGU’er og hvor det 

bliver den komplekse del.  

Da det er skønsbaseret at opdele CGU’er. Opdelingen af CGU’en har indflydelse på om der skal 

ske en nedskrivning, hvis selskabet har en samlet CGU kontra opdeling af flere CGU’er.  

Så derfor er nedskrivning på goodwill alligevel ikke så generisk.  
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Man vil altid have oplysninger om, hvordan CGU’en er opdelt. Men der kan sagtens være store 

skøn forbundet med den vurdering.  

I DSV er det nok mere deres vækstfaktor som er den risikofylde del som kunne blive KAM.  

 

Såfremt følsomhedsanalysen viser, at der skal meget til før der skal ske en 

nedskrivning, vil nedskrivning på goodwill fortsat kunne blive angivet som KAM? TID: 

48:46 

Det er svært at sige. Der er flere elementer som spiller sammen, der skal man kende hver 

enkelt del, før man kan lave den vurdering.  

 

Hvilken information kan KAM give til regnskabsbrugeren?  TID: 49:26 

Jeg tror den information, som det vil give til regnskabsbrugeren er, hvor revisors har 

fokuseret og mener er vigtigst. Den information vil regnskabsbrugeren selvfølgelig kunne 

bruge. Men jeg tror ikke i de verbale ord der kommer til at stå, at der vil fremgå meget mere 

information end der allerede står i årsrapporten. Men de vil kunne blive sporet ind på de 

brede juridiske termer, som der står i regnskabet som kan være svære at gennemskue, hvor 

det gør ondt. Det vil man få en indikation på.  

Når der i DSV er omtalt 9 skøn og såfremt revisor angiver tre som KAM, så vil de tre være 

kernen ligger. Så på den måde vil det kunne give værdi. Men jeg tror ikke at der kommer til at 

stå en helt masse nyt og får meget større indblik i virksomheden.  

 

Tror du at to forskellige revisorer vil kunne udvælge forskellige KAM på det samme 

regnskab? TID: 50:51 

Det er en vurdering hver gang. Så der vil godt kunne opstå nuancer, når en virksomhed skiftes 

revisor. Så kan det godt være at den nye revisor vil vælge et andet KAM, end den tidligere 

havde valgt. Men jeg tror det bliver meget det samme. Der er måske en enkelt KAM som vil 

ændre sig, jeg forventer ikke at den nye revisor vil udvælge nogle helt andre KAM.  

Når vi i dag går ind og overtager opgaver fra hinanden, så går vi heller ikke ind og reformere 

de betydelige risici. Men der kan ske enkelte justeringer, men langt hen ad vejen vil det være 

det samme.  

Men vi ved jo ikke, hvad de andre gør, men mon ikke vi lander på et leje som minder om 

hinanden.  



 

Pernille Kragh Thaysen – Deloitte  
 Side XII  

 

Hvor lang forventer du påtegningen bliver efter implementeringen af KAM? TID: 53:28 

Bare den nye ISA 700 gør, at den kommer til at fylde to sider i stedet for 1. KAM vil også 

hurtigt komme til at fylde en side eller to. Man kan næsten ikke gøre det kortere. En enkelt 

KAM kommer vel til at fylde 1/3 til 1/2  side kunne jeg forestille mig. Eller i det leje.  

 

Hvor mange KAM forventer I at angive? TID: 54:13 

De analyser som jeg har set fra Deloitte UK, hvor de har lavet en database med opsamling af 

årsrapporter. Der ligger gennemsnittet på omkring 4 KAM. Så vi taler omkring 3-4. Men der 

kan selvfølgelig være nogen der kun får 2 og andre der får 7. Det er jo en vurderingssag hver 

eneste gang. Det varierer jo også hvor mange betydelige risici, som der er i virksomhederne.  

 

Når I skal udforme KAM, så vil i se på, hvad England har gjort? TID: 56:14 

Jo det er jo der, som vi har at se hen. Så det er oplagt.  

 

Vil du give et bud på, hvilke KAM du ville have udvalgt i DSV? TID: 57:16 

Jeg må ærlig indrømme at jeg ikke har læst den detaljeret nok til at kunne gøre det. Så jeg vil 

have svært ved at pege på hvilke der vil blive udvalgt. Men min fornemmelse er at de lå der 

omkring. Så kunne der måske være noget særligt med deres hensættelser i år, som kunne 

gøre at den ville være relevant. Pensionsforpligtelsen er jeg lidt mere i tvivl om. Men muligvis.  

 

Hvad ville tale for, at pensionsydelser kunne blive udvalgt som KAM? TID: 58:00 

Omfang og kompleksitet. Jeg er med på, at der er skøn forbundet med. Men det er ret kendte 

modeller, som der bliver brugt. Det afhænger også af, hvordan DSV selv gør det for at vurdere 

den risiko som er forbundet med det.  

 

Hvad med i forhold til skat? TID: 58:26 

Skat kunne også være noget, som kunne blive KAM. Jeg har ikke været dybt nok nede i DSV, 

men det kunne sagtens være at der også var noget på skat.  

 

Hvornår ville man udvælge skat og hvornår ville skat ikke blive til KAM? TID: 58:40 
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Det kan jeg ikke sætte en streg under. Hvis man har store skattemæssige transanktioner på 

tværs af landegrænser, TP kunne gøre at der var mange skøn forbundet med opgørelsen af 

skat, som kunne medføre at skat blev KAM. Der vil også være virksomheder, hvor skat ikke 

bliver KAM.  

 

Hvor detaljeret forventer I at beskrive KAM? TID: 59:42 

Der vil det nok ligge op ad selskabets egen beskrivelse.  

 

Forventer du at ISA 701 får den forventet effekt? TID: 1:00:17 

Det kommer an på, hvad man siger den forventet effekt er.  

 

Herunder om regnskabsbrugeren får mere information og der er mere 

gennemsigtighed i revisionen. TID: 1:00:32 

Til en eller anden grænse jo. For vi skal give mere information, så det kommer til at give 

regnskabsbrugeren ekstra information. Men som jeg også har sagt tidligere, så er vi også 

revisorer og vi er gode til at pakke formuleringer ind og det kommer du også til at se på KAM. 

Så effekten bliver ikke en big bang, at nu reformerer vi det hele. Det tror jeg ikke. Men noget 

værdi vil det komme til at give, men jeg tror mere det bliver i forhold til at få pin pointet, hvor 

revisor ser det væsentligste i regnskabet. Det er det, som jeg tror bliver essensen af det, mere 

end at der kommer til at stå en hel masse nyt. Men det er min egen personlige vurdering og 

forventninger.  

Jeg tror også at du kan finde mange kollegaer herinde, som ikke er helt trygge ved den dialog 

som de skal ud og have med virksomheder. For hvor langt kan vi strække os og hvornår skal 

man træde hælen i og sætte grænsen. 
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10.2 Interview – PwC, Lars Engelund  

 

Vil du tro, at det er muligt for en regnskabsbruger selv at udlede KAM på baggrund af det 

offentliggjorte regnskab som det er i dag? 

Nu kan det være, at vi skal starte et andet sted. Hvem er det, at regnskabsbrugeren er. Hvem 

henvender regnskabet sig til. Det er altid en god ide at starte med at gøre sig nogle tanker 

omkring det. Det tror jeg desværre der er rigtigt mange, der ikke tænker på, som aflægger 

regnskaber. De tænker mest på revisor og erhvervsstyrelsen, mere end forbrugerne. Det må 

starte med at man finder ud af, hvem er det egentlig man vil skrive til.  

Er det analytikerne, den brede private investor eller nogle helt andre. Hvad er det for nogle 

forudsætninger, som man skal have, for at kunne forstå KAM. Ved man overhovedet, hvad en 

KAM er, hvis man er en almindelig privat investor. Nej det gør man ikke. For hvor skulle  man 

vide det fra. Ved man det hvis man er en CBS studerende på cand.merc.aud. Ja det gør man 

måske, hvis man er kommet til ISA 701 og ikke stoppet ved ISA 700.  

Så hvis man laver det om og sagde, at det var revisorstuderende, vil de kunne gøre det. Jamen 

det vil de jo nok, for indenfor den enkelte branche er der nogle forskellige ting, som gør at 

man ved at der er temaer, som er oplagte kandidater. Så på den måde vil man have et 

udgangspunkt. Man vil også kunne kigge i regnskabet og se, hvad der er af kritiske 

regnskabsmæssige skøn. For de her virksomheder aflægger typisk efter IFRS idet de er 

børsnoteret, som er det ISA gælder for. Næste år gælder det også for andre PIE virksomheder.  

Der vil man kunne se, hvor der er kritiske regnskabsmæssige skøn og hvis man 

sammenholder de oplysninger med hvor store posterne er. Det kan godt være at 

værdiansættelse af debitorer af et kritisk regnskabsmæssigt skøn, men under IFRS har man 

også detaljeret hvad der er af hensættelse eller reservationer til tab på debitorer. Så siger man 

ja okay, det kan aldrig blive væsentligt. Det bliver næppe en KAM. Det kunne det måske have 

været den gang der var stor krise i Sydeuropa, og man havde mange store leverancer og 

udestående til de lande, så kunne det godt have været KAM, fordi der faktisk manglede 

information til at kunne lave en ordentlig værdiansættelse. Hvad ville der ske i Grækenland, 

Italien, Spanien og Portugal. Så der kunne der godt have været en KAM på det tidspunkt, men 

det vil det næppe være nu og det vil det næppe være, hvis reservationerne ikke er særlig 

store. Så mit svar er, at jeg sagtens at man kan udlede det, hvis man ved hvad det er, det 
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handler om. For overhovedet at kunne interessere sig for det, så bliver man nødt til at vide, 

hvad det handler om. Det ved regnskabslæseren ikke på nuværende tidspunkt. For de ved 

ikke hvad det er. Det er kun CBS studerende og revisorer der har med store virksomheder at 

gøre, der ved det.  

 

ISA 701 angiver at KAM kan være forhold, der har stor skønsmæssig usikkerhed. Skal 

regnskabsposterne også være væsentlige, før de bliver til KAM? TID: 4:10 

Man skal tage udgangspunkt i de ting, som man har rapporteret til den øverst ledelse og tage 

de vigtigste ting af dem. Det man har rapporteret, det vil typisk være i revisionsprotokollen, 

der vil det typisk være ting man har fremhævet i starten af protokollen, som er særlige 

forhold. Så kan det være man skriver noget mere boilerplate senere i protokollen. Men KAM 

vil være noget af det, som er forrest i protokollen.  

Det vil typisk være, hvis der er impairment issues med goodwill. Eller hvis der har været 

nedskrivning på goodwill, så kan det blive fremhævet i protokollen.  

Så det vil altid være en væsentlig regnskabspost, for at det er interessant. Det vil også altid 

være noget, hvor der er skøn involveret, eller estimationer og hvor det er svært at fastsætte.  

Har man med Nordsøen at gøre og man har nogle boreplatforme stående derude, så skal man 

rydde op efter sig, hvad skal der til, for at man kan rydde op efter sig. Det er ikke noget der 

sker hver dag, så hvad er kravene fra myndighederne og hvad skal man reetablere. Skal man 

sætte fisk ud. Hvad koster det. Hvornår er det at det sker. Der er himmel til forskel om det er 

om 20, 30 eller 40 år. Da man diskontere den forventet omkostning til nutidsværdi. 20 år 

ekstra gør at det bliver en meget mindre omkostning, end det ellers ville have været.  

 

Er det muligt at sige noget generelt om, hvilke regnskabsposter som bliver angivet i protokollen? 

TID: 6:10 

Nej, det er meget virksomhedsspecifikt. Hvis man har store goodwill poster og du er i en 

situation, hvor det ikke skal gå så meget værre i en del af din virksomhed, før der skal 

nedskrives. Så vil det være et kritisk regnskabsmæssigt skøn. Det vil også være KAM, for 

hvordan har vi udfordret ledelsen på de parametre der indgår i skønnet; vækstrater i 

omsætningen, omkostningsprocenter etc. Hvad har revisor gjort, for at forholde sig til 

parametrene. 
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Så impairment vil kun blive til KAM, såfremt følsomhedsanalysen viser at man er tæt på en 

nedskrivning? TID: 7:12 

Ja det vil det nok være. Hvis der er masser af headroom og det er helt åbenbart, at der er det. 

Så vil det sandsynligvis ikke være noget, som vi vil gøre så meget ud af. Det er jo en afvejning. 

Det kunne være et eksempel.  

Et andet eksempel kunne være indregning af omsætning, hvis man har noget, som er meget 

vanskeligt og hvor der er mange skøn. Det er der jo ikke på omsætning, men jo det kan der 

godt være. F.eks. hvis man opererer i den farmaceutiske industri og man sælger på det 

amerikanske marked. Det kan godt være, at der er tårnhøje bruttopriser, men der er også 

tårnhøje rabatter og man ved måske ikke helt præcist, når man sælger sine varer, hvilken 

rabatprocent det ender med. Da det afhænger af slutkunden og hvad de er berettiget til etc. 

Der er indkøbsforeninger etc. Da det er omsætningen, så er det et kæmpestort tal i regnskabet 

og så kan det også være en regnskabspost, hvor der er meget skøn forbundet med. Så det er et 

andet eksempel.  

Der kan være noget der er eventdrevet. Hvis man overtager en virksomhed, så skal man lave 

purchage price allocation og fordele købesummen ud på de enkelte elementer og resten bliver 

så goodwill. Det er der i sagens natur også et stort element af skøn forbundet med. Er det 

kundekontrakter, er det udviklingsprojekter eller er det materielle anlægsaktiver, som skal 

have en anden værdi. Eller hvad er det egentlig. Det giver også altid anlæg til skøn, som vi 

kritisk skal udfordre. Så det er et tredje eksempel.  

Et fjerde eksempel kan være skat. Hvis man har en international virksomhed, som børsnoteret 

selskaber typisk er. Så har de måske operationer i mange lande, som betyder at der er transfer 

pricing issues. Selvom de måske opfører sig fornuftigt rent skattemæssigt, så kan de alligevel 

komme i klemme mellem to landes skattesystemer. Det betyder at der er skattesager rund 

omkring. Jamen det vil også være noget, som kunne være interessant.  

Det kunne være, hvis der var store retssager, hvordan har de behandler det og hvordan har vi 

sikret os at det er fornuftigt. Så det er nogle af de typiske der kunne være.  

Hvis man er i shipping industrien, så lige nu kan der være noget om skibsraterne som kan 

gøre, at markedet er presset. Så vil man måske se på værdiansættelsen af de materielle 

anlægsaktiver. Hvis man er i olieindustrien, så har man også nogle materielle anlægsaktiver, 

hvor der kan være problemer med retableringsforpligtelsen. Så afhængig af branchen vil der 

være forskellige sager.  
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Varelager og IPO på varelageret kunne også være KAM. Udsathed for ukurans, kunne også 

være KAM. Men det er typisk noget, hvor der er skøn inden over.  

Den drøftelse vi har med revisionsudvalget og bestyrelsen vil typisk gå på, om de skøn er 

balanceret er de fair, eller er de bias.  

 

Jeg tror i forhold til udvælgelsesprocessen. De top 2-4 stykker i protokollen, de ville være helt 

oplagte, det er ikke noget jeg forestiller mig vil være det store issue i. Der kan være noget, 

hvor man diskuterer om man skal have varelageret eller debitorer med. Eller bliver det for 

småt. Der kan man altid lave prøven om, hvor meget man skal ændre i forudsætninger om, 

hvor meget man skal ændre i forudsætningerne, før det bliver en væsentlig fejl. Hvis det ikke 

bliver en væsentlig fejl. Eksempelvis med debitorerne, hvis der ikke er noget i Sydeuropa, hvis 

man handler med en masse små kunder i Nordeuropa, så er der måske ikke noget issue. Hvis 

man handler med det offentlige kunder, så er det ikke noget issue og så vil vi måske sige, at 

det er for småt og der kan ikke blive noget.  

 

Kan problemer med kontroller blive et KAM? TID: 12:07 

Du kan være i en situation, hvor kontrolmiljøet generelt er svagt. F.eks., hvis man får et nyt 

ERP system og emigreringen ikke er gået godt etc. Det vil klart også være noget, som kunne 

være en kandidat.  

 

Men vil det være oplyst i regnskabet? TID: 12:44 

Der hvor man ville kunne se en spændende nyudvikling og hvor KAM ville kunne have en 

betydning. For de her virksomheder er også omfattet af ÅRL § 107B, om at lave en beskrivelse 

af interne kontrol. Hvor de typisk beskriver det over de fem COSO elementer. Nogle gange ser 

det lidt lyserødt ud, men så kan godt være at de konkret bliver nødt til at skrive, at de i 

forbindelse med et projekt er nogle udfordringer. Jeg har ikke analyseret, hvordan det ser ud. 

Men vi ved at der er virksomheder, der fra tid til anden rapporterer, at de har problemer med 

deres nye systemer. Som regel er det noget, som bliver brugt til at undskylde at de har et 

dårligere resultat end de ellers ville have haft. Men så er det spændende at se, hvad de 

egentlig skriver i deres afsnit om interne kontroller. Det må man sagtens henvise til. Til er 

tilladt at gøre, selvom ledelsesberetningen er ude for selve regnskabet. Regnskabet er kun der, 
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hvor tallene er med tilhørende noter. Ledelsesberetningen er ikke noget vi reviderer, men den 

læser vi.  

 

Så du forventer at selskabets beskrivelse af kontroller bliver mere dybdegående? De regnskaber 

jeg har læst, har afsnittet om kontroller været beskrevet relativt overordnet. TID: 14:16 

TUI Travel Group Plc., har i 2014 regnskabet noget med om interne kontroller. Der skal man 

være opmærksom på, at revisionskomiteen i England har selvstændig rapporteringspligt, 

hvor de skriver at man er ved at omlægge systemet og der har været svagheder i interne 

kontroller og derfor har de gjort noget ekstra. Men der har de faktisk gjort opmærksom på 

noget. Så der er eksempler på det. Der kan man også se, hvad revisors måde at håndtere det 

på har været.  

 

 

Vil revisor indenfor samme branche ofte have særlig fokus på de samme forhold? TID: 15:45 

Det bør altid være noget, som man har rapporteret i protokollen. For det virker underligt at 

man fortæller noget til regnskabslæser, men ikke har drøftet det til ledelsen. Så derfor vil det 

altid være sådan.  

Der er nogle ting, som er branchebestemt, så hvis man er i oliebranchen i øjeblikket, så er det 

et issue med værdiansættelse af dine aktiver. Du vil altid have en retableringsforpligtelse, hvis 

man henter olien op ad jorden. Så det er nogle ting, som er branchespecifikke.  

 

Er regnskabsbrugeren opmærksom på de branchespecifikke risici? TID: 16:40 

Der er jo forskel på folk. Du kan måske høre, at jeg er en oplyst regnskabslæser og bruger af 

revisionsydelser, så derfor vil jeg godt vide det. Men det er ikke sikkert at alle vil vide det. Men 

den velinformeret, vil vide at det er det man taler om. Analytiker der følger virksomheden og 

kommer med købsanbefalinger etc. så er de med på de ting og hvad det er, som betyder noget 

i den pågældende industri og branche.  

 

Hvem i revisionsteamet vil udvælge KAM? TID: 17:30 

Det er jo en proces. Men til sidst, hvor det skal skæres helt til, så vil det være partneren, som 

udvælger de endelige KAM.  
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Ud fra det jeg har set indtil videre, så er der rimelig konsensus om, hvad det er. Det er ikke 

vanskeligt at finde ud af. Nogle gange kan man diskutere, om man skal have en mere med. Men 

så diskutere man frem og tilbage og bliver enige om, at det behøver vi ikke.  

 

Hvor dybdegående forventer I at beskrive udvælgelsen og revisions reaktion på KAM? TID: 18:08 

Det forventer vi at der er en relativ god beskrivelse af, hvad det er, som det handler om og 

hvilken regnskabspost. Henvisning til noteoplysninger, måske beløb. Hvad der er issuet i det. 

Hvis det er impairment af goodwill, hvilke elementer er vanskelige at fastsætte. Parametre der 

indgår i det.  

Vi vil typisk skrive: ’we have focus on this because…’. For at understreje, at der er en grund til, 

at vi kigger på det her. Hvorfor er det en KAM. Så selve den del af beskrivelsen vil være relativ 

fyldig.  

 

Hvor detaljeret vil i skrive om, hvordan I har adresseret KAM? TID: 19:08 

Der er rigtig mange muligheder. Det der er super vigtigt er, at det ikke bliver en liste over, 

hvilke handlinger man har udført og ikke generelt på regnskabspost. Så hvis det er goodwill, 

så er det ikke de generelle handlinger som er rettet mod goodwill. Det vil være skåret ind til 

dem, som betyder noget for værdiansættelsen. Hvis det er goodwill og der er 4 mia. i goodwill, 

men i de 3 mia. er der masser af headroom, så der er ikke noget nedskrivningsbehov. Så vil vi 

fokusere på den 1 mia. og hvad vi har gjort ved.  

Der hvor det spændende kommer er, hvor langt man går med at fortælle om de findings, som 

der er. Det er klart, at man ikke må skrive en konklusion på hver enkel KAM. For hvis man 

skriver en konklusion, så vil det være peacemeal og det er ikke meningen. Altså små 

konklusioner på hver enkel KAM. Der står i indgangsbønnen til KAM at der gives en samlet 

konklusion på regnskabet og ikke på hver enkel KAM. Så der kommer ikke en konklusion og 

der kommer nok heller ikke linje med ’det har ikke givet anledning til bemærkninger’. I hvert 

fald ikke en generel en, som man nogle gange ser i revisionsprotokollaterne. Det vil vi nok 

næppe gøre. Men det kan være vi i valget af handlinger, vil skrive at ’det gav anledning til 

noget yderligere’ eller ’det gav ikke anledning til noget yderligere’. 

Det må ikke stå åbent, hvad resultatet var, men på den anden side, må vi heller ikke give en 

decideret konklusion.  



 

PwC, Lars Engelund  Side  XX 

Jeg har kigget på et eksempel fra Astra Zeneca fra 2014, hvor de har en KAM der går på 

rabatter i USA og indregning af omsætning. Hvor de skriver, at det ikke har givet anledning til 

bemærkninger pr. 31/12 – 2014, men de fandt en fejl i åbningsbalancen. Der var en fejl på 40 

mio. kr., som de rapporterede til ledelsen, som ikke blev rettet med tilbagevirkende kraft, men 

i indeværende år. Det var et engelsk selskab, hvor de også oplyste om væsentlighedsniveau, 

som var på 92 mio. Så den var uvæsentlig. Men det var en ret stor post, som ikke var rettet 

med tilbagevirkende kraft, så der er fejl i tidligere års regnskab.  

Det man skal have for øje med, er der hvor revisor har bemærket noget, men det er under 

væsentlighedsniveauet og er uvæsentligt. Hvis man i et år siger, at der ikke var noget, hvad så 

hvis der er noget det næste år.  

Så man skal passe på med ikke at blive for ivrig. Derfor ligge vi linjen, hvis vi på en måde,  med 

de handlinger vi har lavet, kan indikere hvad resultatet har været af handlinger. Så hvis vi kan 

sige, at handlingerne ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger, så vil vi måske gå 

dertil og ikke længere.  

 

I England havde man inkluderet i regnskabet, at der var den fejl. Så derfor var det ikke kun 

revisor der skrev det, men det var også vist i revisionskomiteens rapport eller i 

ledelsesberetningen, hvor de forklare udviklingen af resultatet.  

 

Hvor mange KAM forventer I at udvælge? TID: 23:50 

Det er jo individuelt. Det afhænger meget af virksomhedens størrelse. Nogle vil have 2,3,4,5 

eller 6.  

Jo større virksomheden er, jo mere diversificeret den er. Hvis man både er i olie og skibe, så 

kan det være der er nogle ekstra ting i det.  

Hvis man har købt en virksomhed et år, så vil det være KAM. Så det vil variere. Men nok 

mellem 2-6. 6 vil ok være i overkanten og 2 vil nok være i underkanten.  

 

Vil KAM kunne medføre øget oplysninger i årsrapporten? TID: 24:45 

Det vil det i eksemplet med intern kontrol, hvor ÅRL § 107b vil tricke at, såfremt revisor vil 

skrive at der er problemer med interne kontroller, så bliver virksomheden også nødt til at 

skrive, at deres interne kontroller ikke er rosenrødt. Som det ene eksempel.  
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Som et andet eksempel, så hvis vi skriver om en fejl i tidligere års regnskab, så bliver det nødt 

til også at være adresseret i regnskabet.  

Det er også klart, at hvis vi vil skrive mere indgående om impairment af goodwill i et specifikt 

område og vi føler behov for at sige noget, så vil vi have en dialog med revisionsudvalg og med 

økonomiledelsen om, at de bliver nødt til at skrive noget mere. Ellers bliver det ikke 

ordentligt.  

Vi må ikke give original information, som altovervejende hovedregel. Det skal stå i regnskabet 

eller andre steder i årsrapporten.  

 

Jeg har siddet og arbejdet med DSV årsregnskab og selv givet et bud på, hvilke KAM jeg kunne 

forestille mig de havde. Hvilke KAM ville du have udvalgt for DSV? TID: 26:09 

Nu har jeg ikke læst regnskabet, så det bliver helt uden at kende de konkrete tal og beløb. Jeg 

ved at de lige har overtaget en virksomhed i USA. Det vil jeg forvente, at der er en KAM på, 

hvordan de har allokeret købesummen ud på elementerne.  

 

DSV overtager først UTi i 2016, vil det så også indgå som KAM i 2015-regnskabet? TID: 27:00 

Vi skal også først lave KAM fra 2016. 

 

Men hvis man skulle udvælge KAM på baggrund af 2015-regnskabet, ville overtagelsen af UTi så 

blive en KAM? 

Nej, så vil det blot blive oplyst som en efterfølgende begivenhed. Men nu er den i 2016 og 

KAM kommer for 2016. Overtagelse af selskaber er selvfølgelig event drevet.  

Så vil jeg også forvente noget på omsætningen, da omsætningen formentlig er relativ 

komplekst. En ting er, at der er mange transanktioner, så på den måde er den komplekst. Men 

derudover kan der også være noget på periodisering. En container der skal fragtes det halve 

af jorden rundt, kunne der godt være noget i. Det kunne jeg forestille mig, at der kunne være, 

selvom jeg ikke kender så meget til det.  

Det er en semi-global virksomhed, så de vil operere i mange forskellige lande, så de vil 

garanteret have noget på skat. Uncertain tax position. Hvordan har de sikret sig, at der er afsat 

det, som skal afsættes til skat. Hvis der er skattesager eller et eller andet.  

De kunne have impairment issues. Det vil helt sikkert fremstå som en problemstilling.  
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Hvis de leaser meget, at der kan være skøn i om det er finansiel leasing eller operationel 

leasing. Hvordan har vi sikret os, at det er behandlet korrekt.  

 

DSV skriver selv, at der er skøn forbundet med klassificering af leasing. Kan du uddybe, hvor det 

store skøn ligger her? TID: 29:10  

Selvom det er principbaseret, så er det nogle tommelfingerregler, hvor man ser på, hvad 

værdien af de fremtidige pengestrømme. Der er en 90% og 75% grænse. Hvis de har mere end 

75% af aktivets levetid og 90% af betalingsstrømmene.  

Egentlig er det principbaseret, men der er nogle tommelfinger regler, man bruger i praksis. 

Hvis det er specielindrettet køretøjer, som andre ikke kan bruge etc., så taler det for, at det er 

finansiel leasing. Nu ved jeg ikke, hvordan de behandler det, om det er som finansiel leasing 

eller operationel leasing.  

Så det vil klart være noget, som er en kandidat, med mindre at man siger, at det er så 

indarbejdet, at nu er der ikke issues med det længere. Det vil være lidt en afvejning.  

 

Hvor meget vil KAM varierer sig i en specifik branche? For vil en anden transportvirksomhed 

ikke have de samme risici? TID: 30:37 

Jo der vil være en tildens til, at de bliver branchespecifikke. Det er klart, at vurderingen om 

skat og uncertain tax position, mere er knyttet til, om den er international virksomhed, der 

opererer i mange lande. Overtagelse af en virksomhed er eventdriven. Men indregning af 

omsætning vil være branchespecifikt, anlægsaktiver. Det vil være 3-4 stykker, som er 

branchespecifikke, retableringsforpligtelser er kun relevant, hvor man har store 

anlægsaktiver, som skal bortskaffes efter udløbet af perioden.  

Der vil være en del af dem, som er branchespecifikke og så er der nogle, som er mere 

virksomhedsspecifikke. Har de overtaget en ny virksomhed, så de skal lave PPA. Har de 

goodwill, fordi de har overtaget virksomheder generelt. Har de retssager. Der er selvfølgelig 

forskel på, hvor mange retssager, som virksomheder har og om det er noget der er væsentligt 

eller ej. Det kan der være forskel på.  

Men det er klart, at der vil være noget som er knyttet til omsætningen, aktiverne, eller 

forpligtelser der er afledt af aktiverne, som vil være brachespecifikt.  
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DSV skriver at der er skøn forbundet med indregning af igangværende serviceydelser, men deres 

beskrivelse er meget kortfattet og ikke særlig uddybende for, hvordan de har indregnet det. Vil 

du forvente at det fremover vil blive beskrevet mere i dybden? TID: 32:23  

Det handler om, hvor vi har fokuseret vores revision. Hvis en vare skal fra a til b, så kan det 

godt være at DSV kun leverer visse ydelser og containeren måske bliver sat op på et Mærsk 

skib og så vil DSV datterselskaber fragte det videre derfra. Hvor er varen henne i forløbet, 

hvor meget omsætning kan vi indregne for den samlet og hvad skal vi afsætte af 

omkostninger. Så omsætningen og omkostningen til underleverandøren er i sagens natur, 

både komplekst med tilknyttet skøn.  

 

Vil du forvente at der kommer en dybere beskrivelse af, hvordan det er indregnet? TID: 33:48 

Vi vil skulle forklare, hvorfor det er et KAM. Så vi bliver nødt til at skrive, hvad der gør det 

komplekst og hvorfor er det ikke bare at sende en faktura og så indregne det. Så det skal vi 

forklare, hvis vi har brugt meget tid på det.  

Der kan man sige, om den beskrivelse ikke også vil flyde ind i afsnittet om kritiske 

regnskabsmæssige skøn. Hvis vi investerer meget i at få formuleret KAM skarpt, så vil det 

formentligt også flyde ind i det kritiske regnskabsmæssige skøn.  

Det kunne godt være, men det har man ikke tænkt over indtil nu, når man har kigget på 

kritiske regnskabsmæssige skøn. Men det kommer man måske til, nu hvor vi snakker 

indgående om det. Når vi skal forklare, hvordan vi har revideret det, så vil der komme en 

bedre beskrivelse af det, end der ellers ville have været.  

 

Ud fra det offentliggjorte regnskab fra DSV, synes jeg det er svært ud fra beskrivelse, at vurdere 

hvilke poster det er været de væsentligste skøn. TID: 35:02 

Det er jo et rigtigt godt eksempel. For hvis jeg er revisor, så er jeg nødt til at forklare dig det. 

Jeg bliver nødt til at fokusere på det, som betyder noget. Hvad er det helt præcist der betyder 

noget. Så kan du sige, at det er en mangel af regnskabet, da du ikke kan læse det derudfra. Så 

kære DSV, det er fint at I skriver der er skøn i regnskabsposterne, men jeg kan ikke forholde 

mig til, hvad taler vi om. Kunne der have været indregnet en mia. ekstra i omsætningen. 

Kunne man komme frem til at deres skøn var bias på den ene eller anden måde.  

Det er da et sted, hvor man vil kunne forvente, at der vil komme noget mere information.  
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Jeg synes det er en god ting at sige, at jeg kan ikke vurdere ud fra hvad der står, om det er 

stort eller småt. Men jeg forventer at når revisor har skrevet sit KAM, så har jeg den viden. 

Hvis han ikke har nogen KAM med på omsætning, så er det nok småt. Så har det ikke nogen 

betydning.  

Hvilket nok også betyder, at nogle af de kritiske regnskabsmæssige skøn, f.eks. ud fra 

debitorer vil falde ud. For selvom I laver forudsætninger om og gør dem dobbelt så dårlige 

end de ellers er, så vil det aldrig være noget, som er væsentligt. Hvorfor så skrive om det. Væk 

med det.  

 

I DSV ændre de væsentlige regnskabsmæssige skøn sig ikke over de sidste år. TID: 37:00 

Nej det er fordi det er lidt boilerplate. Det er skrevet på samme måde, hver gang.  

TUI travel 2014 regnskabet har en blindende god beskrivelse af goodwill. Goodwill udgør 4 

mia. De 3 mia. ligger på en del af forretningen, hvor der slet ikke er nogen problemer. Der er 

masser af headroom. Dem gider vi ikke at snakke mere om. Nu snakker vi om den ene mia. 

Den relaterer sig til den franske forretning, hvor vi sender franskmænd til Egypten. Med de 

problemer der har været i Egypten med optøjer etc., så har vi et problem her. Hvad har vi så 

gjort ved det problem. Hvordan har vi revideret det, hvordan har vi udfordret management 

skøn på posterne. Den er blindende god, virkelig.  

 

Der lyder virkelig som brugbar information. For de er vel mest interesseret for, hvilke faktorer 

der er lagt til grund for skønnet TID: 38:32  

Ja, det er om at forstå de forudsætninger, som der er lagt til grund. Hvad forventer man. En 

ting er, at man får revisors syn på det. Men hvis der også bliver en bedre forståelse, så 

regnskabsbrugeren kan lave sin egen vurdering. Tror du på at franskmænd vil tage til Egypten 

igen under de vilkår som der er. Hvis man ser i fjernsynet, så har der været noget nyt i 

Egypten, så kan man også vurdere, hvad det betyder for TUI Travel, for deres operation i 

Egypten. Det må godt nok gøre ondt, nu må du snart skrive ned. Så du får en meget bedre 

indsigt i det og det er ikke sikkert, at den indsigt ville have været der, hvis ikke der havde 

været KAM. Der for det første kunne guide der over til, hvor du kunne læse mere om det, men 

også sikret at beskrivelsen var blevet højnet i forhold til tidligere.  
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Jeg gætter på at den er der. Man kan selvfølgelig ikke altid vide, om problemet var lige så stort 

før. Men det kunne være spændende nok at sammenholde, hvad de skrev året før 

implementeringen af KAM og hvad skriver de nu.  

Det kan selvfølgelig være, at de skriver der dengang var masser af headroom, fordi araberne 

er så glade, de er ude på gaden og fester pga. det arabiske forår, så alle vil til Arabien. Jeg 

synes faktisk det kunne være interessant at slå efter, om man kan se en forskel før og efter 

KAM’erne kom.  

 

Forventer du at KAM vil have den ønskede effekt i forhold til at skabe større gennemsigtighed af 

revisionen? TID: 40: 24 

Hvis vi som branche tager det alvorligt og gør os umage, så ja.  

 

Har du nogle forventninger om, hvor brugbart KAM bliver for regnskabsbrugeren? TID. 40:49 

Jamen igen, så er vi tilbage til det med, hvem regnskabsbrugeren er.  

Men hvis der vitterligt kommer mere frem og det bliver mere detaljeret, så tror jeg man vil 

kunne få glæde af det. Men forhåbentlig bliver den glæde da, at man bare kan læse regnskabet 

og så vil det have en højere kvalitet. Men man kan selvfølgelig også bruge det som en 

pegepind til, hvor man skal læse og hvilke ting er kritiske i regnskabet.  

Men det er klart, revisionspåtegningen er ikke en erstatning for regnskabet. F.eks. indgår der 

ikke noget så vigtigt, som året resultat i revisionspåtegningen.  

Det er jo selvfølgelig regnskabet, som man skal læse.  

Jeg ved ikke, hvilke påtegninger, som du har kigget i på nuværende tidspunkt. Du har 

formentligt kigget på nogle engelske for at få noget inspiration.  

 

Ja, jeg har læst en analyse som både behandler engelske og hollandske påtegninger med KAM 

TID: 42:30 

FRC, den engelske regulator har lavet to analyser af de engelske selskab for første og andet år 

af KAM. Hvor de ser, hvad udviklingen er over de to år.  

Som egentlig er lærerig. Vi startede et sted og brugte rigtig meget tid på de enkelte 

erklæringer. År to er så bare at rulle dem – Nej. Der var det en lige så stor opgave og de fik et 

lidt andet outfit. År tre, det var også en stor opgave, så de ændre sig fra år til år. I England sker 

der meget udvikling på det her område.  
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GSK er super god at læse. Ud fra nogle af påtegningerne med KAM, kan man se at det emmer 

af, at der er udført en god revision.  

 

Hvordan fremgår det, at der er udført en god revision? TID: 44:10 

De handlinger de har lavet eller den tankegang, som ligger bag ved og hvad du gør som 

reaktion. Det virker godt og gennemtænkt. Hvor der er andre, hvor de bare har remset nogle 

ting op, hvor man kan se at der er taget en standardrevisionsprogram.  

 

Har KAM bidraget til troværdighed for revisors arbejde? TID: 44:38 

Det tror jeg også det gør. Det er også en del af det, at man kan se, hvad man har lavet.  

 

Hvad forventer du helt præcist at KAM kan bidrage af information til regnskabsbrugeren? For 

revisor har jo afdækket de risici, som er angivet som KAM.  TID: 45:00 

I eksemplet om Astra Zeneca, der var tilfældet at som følge af, at resultat var faldet, så var 

væsentlighedsniveauet faldet, så der havde de fundet en fejl. Så det giver en indtægt i 

væsentlighed.  

Så det har også en betydning for, at presse prisen helt i bunden for revisionen, for at få en 

discount løsning, at det måske er en dum ide.  

I England og Holland har man også inkluderet væsentlighed og det er hverken en del af ISA 

700 elle 701. Men det har også givet anledning til noget. F.eks. den måde man regner 

væsentlighedsniveau ud ikke er ens. Hvor specielt et firma blev hængt ud for, at have en 

meget mere aggressiv holdning til det. Det var Deloitte.  

Men det var meget sjovt, for de afveg markant fra de andre i markedet. De havde væsentlig 

højere væsentlighedsniveau, underforstået de havde dårligere eller lempeligere revision. 
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10.3 Interview – KPMG, Jon Beck  

 

Hvad synes du om de nye tiltag i ISA 701 – Key Audit Matters 

Overordnet er det en god ting og det kan være med til at højne værdien af revisionen og få 

regnskabsbrugeren til at forstå revisors overvejelser og fokuserer på. At der er mange 

aspekter i revisionen som ikke er sort/hvidt, så det vil medvirke til at give et nuanceret 

billedet. Når det er sagt. Hvad er formålet med revisionen – det er at skabe troværdighed på 

det regnskab som man reviderer og det er regnskabet som aktionærer bruger som 

udgangspunkt til deres beslutning. Revisor skal blot bekræfte at der står i regnskabet er 

rigtigt. Man får indtryk af, at man prøver at reparerer på en dårlig regnskabslovgivning og 

reparerer på at det der kommunikeres ikke er klart. Ved at lave en revisionsstandart som 

prøver at adressere det  

 

Kan du uddybe, hvad du mener med at standarten vil reparer på det? 

De ting som er vigtig for regnskabsbrugeren at vide, for at tage stilling til et regnskab, det 

fremgår ikke klart nok, siden man mener at, denne standart skal være med til at fremhæve og 

adressere dette i revisionen.  

Revisor har kommunikeret denne information internt til bestyrelsen, som er relevant og det 

er der måske også andre parter, som synes kunne være interessant – hvor er den ømme tå i 

regnskabet. Realiteten er, at det er noget, som selskabet selv skal kommunikere, det er ikke 

noget, som revisor skal kommunikere. Revisor skal også overholde reglerne om tavshedspligt. 

Så det er lidt en mærkelig kombination som man er landet på, men det man er kommet frem 

til er fornuftigt nok. Man kunne godt ønske sig, at der i den nye påtegning var krav om at 

angive væsentlighed og hvordan har man forstået dækning. Dette forklare dybden af den 

revisor som revisor udfører, som måske er mere relevant for regnskabsbrugeren at vide, når 

man skal se på regnskabet. Selvfølgelig kommer vi ind på troværdighed, men viser de kun 

græsset på overfladen, eller hvor langt ned i dybden er revisor gået. Det har måske en 

indvirkning på, hvor komfortabel er regnskabslæseren med regnskabet.  

Det ser man i UK med væsentlighed, men det er der ikke lagt på til i den internationale 

standart. Et andet diskussionspunkt er hvad er KAM. Mange synes det skulle være betydelig 

risiko, da alle kunne forholde sig til, som var tilpasset den enkelte virksomhed og alle allerede 



 

Jon Beck KPMG 
 Side  

XXVIII 

kendte. Nu er der en diskussion om, hvorvidt den skal kommunikeres og hvordan den skal 

kommunikeres, det er et skøn.  

 

Det kan også tænktes at virksomheden har en holdning til, hvad man må skrive og hvilke KAM 

der er og hvor eksplicit det må være.  

Vil der være forskel på virksomheder der har 10 kontra 2 KAM og hvordan det bliver opfattet. 

Vil regnskabslæseren opfatte at der er større risici forbundet med selskabet med 10 KAM 

kontra 2? Det er ikke sådan det nødvendigvis forholder sig i virkeligheden, men at de to KAM 

de relaterer sig til risici eller skøn som er meget meget væsentlige og usikre. Det kan ikke 

sammenlignes, hvor mange KAM der er.  

 

Der er skitse mellem at KAM skal relatere sig til virksomheden. Det er en god ambition og det 

skal være målrettet selskabet, men der er ikke nogen tvivl om, at de fleste forhold vil få en 

standartformulering. Eksempelvis et KAM om værdiansættelse af varebeholdning eller 

impairmenttest, Rammen der vil blive beskrevet vil være standardiseret, for det er noget der 

gør jeg gældende i tusindvis af selskaber, så hvorfor skal det skrives på tusindvis af måder.  

 

Vi vil gerne have at der er konsistens i den måde, vi kommunikere på. Hvis en underskrivende 

revisor skriver KAM på to sider og en anden skriver tre linjer det går ikke, vi vil gerne have at 

der er konsistens i den måde, som vi kommunikere med. Der bliver nok også en konsistens i 

den måde, som branchen kommer til at gøre det på. Vi vil skelne til, hvordan det første 

regnskab bliver aflagt med KAM, vi vil gøre noget tilsvarende, men ikke 100% det samme.  

 

Vil der være stor diversitet mellem de KAM der bliver angivet indenfor samme branche? 

Nej det overordnet ting vil være det samme, men der vil være forskelle i forhold til, hvor 

virksomheden er. Eksempelvis pension. Pension i DK vil aldrig være noget problem og vil 

aldrig være noget KAM, men pension i udlandet, ex. Frankrig, hvis selskabet har et 

datterselskab, men ydelsesbaseret pension. Hermed kan der være forskel indenfor brancher, 

hvis de opererer i forskellige lande.  

 

Vil ydelsesbaseret pension altid være KAM, da det er kompliceret at udregne? 

Det kommer an på væsentlighed, så hvis der er en stor post, så vil det være.  
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DSV og transportbranchen vil leasing være kendetegnet, så derfor vil de fleste i branchen have 

leasing som KAM og ligeledes indregning af omsætning. De er områder som er generisk  

Hvis det er en produktionsselskab vil det være lager. Hvis det er en salgsvirksomhed, så vil 

det være debitorer osv.  

 

Så indenfor branchen forventes det ikke at der er stor forskelle mellem KAM? TID 11.44 

Nej det forventes at der er en hvis konsistens. Der er selvfølgelig forskelle. 

De ting som er sværest at håndtere og som er følsomt er, at et KAM kan være et udtryk for at 

virksomheden ikke har kontrol over sine processer. De har eksempelvis implementeret et nyt 

IT-system og det hele sejler i forhold til omstrukturering. Disse områder er selvfølgelig KAM, 

men de er ekstremt følsomme at kommunikere, for det er i realiteten noget selskabet helst 

ikke vil oplyse til omverdenen. Det vil typisk være noget som er skrevet i 

revisionsprotokollen, men det skal måske i realiteten stå i KAM.  

 

Såfremt der var problemer med kontroller, ville I så skrive det som KAM? TID: 12:55 

Afhængig af hvor alvorligt det er, men ja. Det kan også være, hvis der har været besvigelser 

eller den type. Nogen gange har selskabet relativ orden i tingene og andre gange er der ikke. 

Men det kan have en væsentlig indflydelse på den revision der bliver udført.  

 

Vil iboende risiko have en indflydelse på, hvad der bliver KAM? TID: 13.27 

Ja, de iboende risici vil nogenlunde være det samme alt efter branche, så de vil selvfølgelig 

aflede KAM. Men kontrolrisikoen kan være meget varierende. Hvis selskabet ikke selv har 

kommunikeret det, vil virksomheden nok ikke synes meget om, at det står skrevet. Her 

kommer man måske også på grænsen mellem hvad der er fortroligt og kan revisor 

kommunikere dette, eller kommer det på grænsen af lovgivningen. Så det er en hård fin 

grænse.  

 

Hvor detaljeret forventer I at beskrive KAM, herunder hvorfor I har udvalgt forholdet som KAM 

og adresseret det? TID: 14.40  

Vi har ikke diskuteret så meget, hvorfor det er udvalgt, det tror jeg ikke, at man vil skrive så 

meget om. Det vil man mere skrive internt til bestyrelsen, hvorfor det er udvalgt.  
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Men i ISA 701 står der, at man skal angive, hvorfor man har udvalgt KAM. TID: 15:02 

Jo altså man vil skrive, at der er en risiko etc., men der står ikke, at man skrive at jeg har valgt 

et forhold, frem for et andet forhold til KAM. Men jeg skal skrive, hvorfor jeg har valgt 

forholdet som KAM.  

Når et forhold er på grænsen, så vil man internt kommunikere hvorfor et forhold ikke er KAM. 

Men når et forhold er udvalgt til KAM, så skal det begrundes så som at der er skønsmæssig 

post eller hvad man kan finde på, som gør at det er et KAM.  

 

Hvor dybdegående forventer I at skrive om KAM? TID: 16.00 

Jeg tror ikke at man skriver to sider og tre linjer vil nok også være for lidt. Det er svært helt 

nøjagtigt at sige, da vi alle prøver at finde vores ben at stå på. 

Det afhænger af selskabet, hvor kompliceret selskabet er. Eksempelvis AP møller Mærsk for at 

tage et ekstremt eksempel som består af tusindevis af virksomheder, hvor der måske er KAM 

som går igen i hundredvis af virksomheder, så må det beskrives på et aggregeret niveau.  

Men det er klart, at hvis der kun er en virksomhed, så kan man være lidt mere detaljeret og 

det kan folk måske bedre forholde sig til det.  

Det er derfor svært at sige generelt, hvor dybdegående KAM vil blive beskrevet. Det afhænger 

af konteksten.  

Det samme gælder, når man aflægger et regnskab. Man skulle tro, at et selskab som AP Møller 

Mærsk ville være fem gange så langt som mindre selskaber, men det er ikke tilfældet, da det 

bliver beskrevet i et aggregeret niveau.  

I forhold til beskrivelse, så vil man læne sig op ad, hvad virksomheden gør. Man vil i en eller 

anden udstrækning henvise til det, som selskabet selv har skrevet.  

Min tese er, at regnskabsaflæggelsen vil blive bedre. Da man vil have en diskussion om KAM, 

da tingene skal hænge sammen. Det som selskabet skriver i regnskabet, skriver revisor som 

KAM. Så forhåbentligvis kommer der større fokus om de væsentlige forhold som gør at 

regnskabet bliver dokumenteret bedre. Revisorerne vil have mere fokus på KAM, da der skal 

beskrives, hvad der er gjort. Så skal det selvfølgelig sikres at det vi har gjort det og at det er 

dækkende og kvaliteten af den udførte revision bliver bedre end den ellers ville have været. 

Da det nu vil være offentliggjort.  

Så både kvaliteten af regnskabsaflæggelsen og kvaliteten af revisionen vil blive forbedret.  
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Når du siger at kvaliteten af regnskabet vil blive forbedre, er det så grundet selskabet vil uddybe 

oplysningerne i regnskabet, som er angivet som KAM? TID: 19.30 

Ja, både at det vil fremgå mere klart og uddybe det og måske være mere specifik og skarpe i 

deres formuleringer, så regnskabslæseren i realiteten forstå, hvad der står i regnskabet. Så 

regnskabet hænger sammen med, hvorfor revisor synes det er KAM. Så regnskabslæseren i 

realiteten kan læse og det vil være tilstrækkeligt, når der står, hvad issuet var.  

Det er ikke revisor som skal forklare det og supplere regnskabet. Det skal man helst prøve at 

forstå.  

 

Kan du uddybe, hvordan revisionen forventes at blive forbedre? Vil revisor ikke offentliggøre, 

hvad der har været rapporteret i protokollen? TID 20:17 

Teoretisk så har revisor gjort alt det rigtige. Men sådan er det ikke altid i den virkelige verden. 

Nogen gange er tingene ikke gjort helt, som det burde være. Det er nødvendigvis heller ikke 

fokus fra de underskrivende partnere på om det er gjort. Det vil der komme nu, da de skal 

skrive under på det.  Nu vil de være sikre på, at det er gjort rigtigt, er det gjort ordentligt, er 

det dokumenteret rigtigt etc. Per automatisk vil der blive højere fokus på disse områder. 

Forhåbentligvis er det allerede gjort rigtigt, men nu er der større sikkerhed for, at det er gjort 

rigtigt.  

Standarten fremhæver, at de forventer at de vil påvirke regnskabsaflæggelsen og naturligvis 

også kvaliteten. Så det er ikke kun noget, som jeg siger.  

 

Hvad forventer du, at regnskabslæseren vil få ud af KAM? TID: 21.28 

Det skaber måske større fokus på KAM afsnit, som de måske ellers ikke ville have læst eller 

forholdt sig til. De får måske større fokus på de områder, som påvirker regnskabsaflæggelsen. 

Som kan medføre, at det har en anden nuance. Eksempelvis ved skøn eller andre 

forudsætninger eller hvad der gør sig gældende.  

Så regnskabslæseren får et mere nuanceret billede af regnskabet i forbindelse med analysen 

af regnskabet.  

Sagt lidt firkanten, så får de en læsevejledning til, hvad de skal huske at forholde sig til, når de 

ser på regnskabet. Det er selvfølgelig lidt forsimplet. 

Så er der også spørgsmålet om, hvordan regnskabslæseren vil reagere på et regnskab, når der 

er to KAM kontra 12 KAM. Hvordan kommer det til at blive fortolket.  
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De vil også kunne få nye oplysninger, som ikke tidligere var offentliggjort, så som kontrol etc. 

Det er nødvendigvis ikke noget, som selskabet tidligere har været glade for at kommunikere. 

Det er nogen af de ting, som vil nu komme frem.  

Skifter selskaber et system, vil typisk være problematisk for selskaber og skaber store 

udfordringer for revisor. Det er noget, som selskabet ville gå stille med dørene og de vil holde 

internt, så længe selskabet synes regnskabet er rigtigt. Men det er noget, som påvirker 

arbejdet som revisor og derfor er et KAM.  

Derfor er der en skisma mellem, hvad KAM er. For alle har trukket i retning af betydelige risici 

eller de iboende risici, men det er lagt mere åbent i den endelige version af ISA 701.  

 

Såfremt kontroller angives som et KAM, kan regnskabslæseren så ikke indirekte læse derudfra, 

at kontroller ikke er gode, selvom der ikke skrives findings på KAM? TID: 24.27 

Jo, men konsekvensen vil også have været, at der er udført betydelige mere substandsrevision 

i stedet for at basere revisionen på de interne kontroller. Hermed er der opnået 

revisionsbevis, men det vil selvfølgelig være en udfordring og det vil være nødvendigt at 

ændre hele revisionsstrategien, som følge heraf.  

Det er interessant for regnskabslæseren at få information om, at selskabet har udfordringer 

internt med kontroller, som kan medføre at der har været mindre fokus på deres kunder, hvis 

de har fokuseret på at få problemerne til at gå væk internt. Så det handler også om, om 

ledelsen har fokus på de rigtige ting. Det kan også være et udtryk for en dårlig ledelse, som 

gør at hele IT-systemet sejler. Er det i realiteten en velkontrolleret og velledt selskab. Det kan 

man stille spørgsmål til.  

Hermed har det indirekte implikationer på regnskabslæserens vurdering af selskabet.  

 

På de regnskab som jeg har gennemgået, har det været svært at udlede i detaljer, hvilke 

kontroller som selskabet har, da det er blevet beskrevet meget overordnet. Så det har været 

svært at kunne identificere kontrolrisikoen ud fra regnskabet. TID: 26.23 

Nej den kan du ikke læse ud fra regnskabet. Børsnoteret selskaber skal skrive om deres 

interne kontrolmiljø, men det er godt nok sjældent at der skrives noget negativt. Der skrives 

oftest at det hele er i orden. Groft sagt, er det næsten en kopi af, hvad en anden virksomhed 

har skrevet. 
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I USA er der via US SOX, har næsten alle selskaber siden lovgivningen er blevet implementeret 

haft problemer med, at visse kontroller ikke har fungeret. Så groft sagt er det lidt almindeligt, 

at der er problemer med det. 

 

Hvem forventer du vil udvælge KAM? TID: 28:03 

Det vil helt klart være partneren.  

 

Hvad forventer I vil være det sværeste i forbindelse med implementering af ISA 701? – Vil det 

være udvælgelsen, detaljegraden, begrundelsen etc. TID: 28:12 

Udvælgelsen vil helt sikkert være fokus. Partneren på sagen vil have en holdning til, hvad der 

skal være KAM. Men revisor til gå til Audit Committee, såfremt selskabet har en og forklare at 

der er en ny påtegning, hvor KAM skal angives og forklare hvad KAM er. Revisor vil fremlægge 

de KAM, som er identificeret og revisor har påtænkt sig at rapportere om i påtegningen. Så må 

man se, hvordan de reagerer på det. KAM vil måske også først være afstemt med den daglige 

ledelse.  

Revisor vil derfor fremlægge KAM som der er påtænkt at blive kommunikeret. Her kan det 

selvfølgelig godt være at Audit Committee er uenig med revisor.  

Teoretisk set, kan det også tænkes at Audit Committee kommer med yderligere forhold som 

skal være KAM. Revisionskomiteen skal jo overvåge revisionen, så i realiteten er det dem der 

kan sige, at det revisor har fremlagt ikke er godt nok.  

Men der vil selvfølgelig indgå en dialog. Det diskussionen nok i højere grad vil omhandle er, at 

revisor mener et forhold er KAM, som de ikke mener skal være KAM.  Der bliver også en 

diskussion om antallet af KAM og om der bliver rapporteret for mange.  

For at tage DSV som eksempel. Så har de et afsnit om væsentlige skøn, som vil være naturligt 

at tage udgangspunkt i, hvor de har oplistet 9 punkter. Herudover vil der måske yderligere 

være en anden KAM. Hvis man har 10 KAM, så begynder det at være mange. Men når de 9 

punkter er fremhævet som de er, så er der en forventning om, at det er KAM. For ellers burde 

der være fremhævet færre. For jeg tror heller ikke at revisor har 9-10 betydelige risici, uden 

at jeg kender det konkret.  

Hermed vil der fremgå en diskussion om der skal angives 10 KAM, eller om  regnskabet skal 

laves lidt om. Så det vil være en proces. Det er specielt i år 1 at der vil være et issue. Men efter 

år 1 vil der være en tilpasning af regnskabet. Det forventes at efter år 1, så vil der kun være 
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mindre ændringer i KAM, hvor en eller to kommer til eller går fra – Så er det marginaler vi 

snakker om. Der vil ikke være fuldstændige ændringer af KAM fra år til år. Det vil man ikke se. 

Hvis der skulle være fuldstændige ændringer i KAM, så skal virksomheden have ændret hele 

sin forretningsproces. Men det gør virksomheden ikke fra år til år.  

Derfor er man spændt over, hvordan de første KAM bliver udformet, da de i en hvis grad 

bliver låst.  

Formuleringer har man nemt ved at tilpasse over tid. Nogen gange vil der måske været 

skrevet langt og detaljeret og næste år bliver det måske lidt mere komprimeret eller det 

modsatte. Det tror jeg ikke der kommer så mange reaktioner på. Det tror jeg bedre at man kan 

håndtere i processen. Det er mest i år 1, hvor alle skal øve sig på det. Så her forventes det at 

det bliver beskrevet lidt overordnet og derefter bliver det måske mere detaljeret over tid.  

Men i UK er det beskrevet meget detaljeret. I hvert fald på nogen virksomheder. For os er det 

godt, at der er nogen, som har prøvet det før, da det ligger en eller anden bare. Men det 

forventes ikke at blive så detaljeret, som det er gjort i UK, forventes det vi ligger os.  

Jeg tror at det der kommer til at være en reaktion, kan være at selskabet synes at revisor går 

helt i selvsving. Det ligger nok i den danske kultur, hvor der vil blive set på, hvad der er 

rimeligt at oplyse.  

Men i England er det sådan, at revisor er gået i selvsving og så har selskabet accepteret. Der 

vil ledelse i Danmark sige til revisor, hvad de har gang i. Nu må I slappe af. Men det må tiden 

vise. Jeg tror det kommer til at ligge på et lidt mere afbalanceret niveau i Danmark.  

Det er også det man ser, når man kommunikere internt. At revisor har en tendens til at 

kommunikere lidt mere overordnet i protokollen i forhold til, hvad man ser i udlandet.  

Men jeg tror, at der kommer til at findes et leje. Det der bliver afgørende det er i realiteten, 

hvordan påtegningen på de store børsnoteret selskaber udformer KAM. Det vil alle komme til 

at følge. Novo Nordisk er en af de første der offentliggør årsrapporten og de vil derfor være 

afgørende for, hvordan man udtrykker KAM.  

Så alt efter hvordan  de første store børsnoteret selskaber kommer til at udforme KAM vil vi 

nok lave lidt justeringer i vores egen.  

 

Så du tror at det sværeste ved KAM er at udvælge dem? TID: 35:45 

Ja det synes jeg.  
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Er det antal eller områderne, som bliver sværest? 

Både selskabet og revisor er nok enige om, hvad der har været fokus på i revisionen, men det 

er mere spørgsmålet om, hvor mange af dem, som skal kommunikeres til offentligheden. Det 

er det, som er issued. Er det to, 10 eller 15? 

Jeg tror ikke, at man er uenig om, at revisor skal fokusere på det og det har været vigtigt i 

revisionen. Det tror jeg der vil være en fælles forståelse for. Men det handler mere om, hvor 

meget man skal vise udadtil.  

Det er grundet en frygt for, hvordan markedet opfatter det et selskab har 10/15 kontra 2 

KAM. Hvad tænker de?  

 

Tror du der over tid bliver standardiseret et spænd over, hvor mange KAM der bliver angivet, 

eller bliver det helt afhængig af selskabet? TID: 37:08 

Jeg tror, at man vil finde et leje. Det er lidt ligesom betydelig risiko, hvor man har fundet et 

leje. Betydelig risiko er jo et relativt begreb. Der er en risikoskala, hvor der er en høj/lav risiko 

og dem der ligger øverst er betydelige risiko, men hvor ligger grænsen. Så man vil finde et 

eller andet leje tilsvarende for KAM.  

Et tilsvarende problem opstod, da standarten med betydelige risiko blev indført, hvor der var 

nogen, som gik helt i selvsving og så alle mulige risici, som var mere eller mindre utopiske. Det 

var selvfølgelig en betydelig risiko, men der har man fundet et leje. Så man nu udvælge de 

betydelige risici, som reelt er en risiko og man virkelig skal have fokus på 

 

 

Er det muligt generelt at sige noget om, hvilke poster der har betydelige risici? TID: 38:48 

Impairment og goodwill etc.  

Eksempelvis nedskrivning på varebeholdning, hvor der selvfølgelig er skøn involveret, det vil 

ikke nødvendigvis være en betydelig risici. Det er også et spørgsmål om, hvilken konsekvens 

det vil have for regnskabet. Ved impairment test, kan det være at selskabet skal nedskrive 

100.000/200.000/300.000 mio. og på varebeholdning er det måske 5 eller 10. Så her er der 

selvfølgelig en forskel.  

Tilsvarende er der selvfølgelig en risiko på debitorer om de betaler, men hvis historikken har 

vist at de fleste betaler og tabet derfor er relativt beskedent. Alt efter, hvilken branche som 

man opererer i. Så her vil man normalt ikke se, at der er en betydelig risici.  



 

Jon Beck KPMG 
 Side  

XXXVI 

 

Vil følsomhedsanalyse have en indflydelse på, hvorvidt impairment skal angives som et KAM? 

TID: 39:58 

Ja, det vil nok afhænge af følsomhedsanalysen. Det afhænger også af, hvor meget goodwill der 

er. Det afhænger også af, hvor velindtjent selskabet er og hvor godt cash flow har den. Det er 

en afvejning mellem de to, som er afgørende.  

 

ISA 701 angiver at KAM kan være regnskabsposter med skøn, som er komplekse og har 

ledelsesmæssige skøn etc. Men der er jo nogle regnskabsposter, som altid har skøn. Hvornår vil 

man udvælge de regnskabsposter med skøn? TID: 41.00 

Her skal man også anlægge en væsentlighedsbetrækning. Så det er væsentlige skøn. Man vil 

også se på, hvor stor indflydelse skønnet har på regnskabsposten.  

Hvis selskabet har budgetteret med, at omsætningen stiger drastisk, men at de i dag har en 

negativ omsætning, så vil det være et væsentlig skøn. Så vil vi se på, om vi tror på udviklingen.  

Men hvis det modsat er et selskab med en stabil indtjening, så er det relativt forudsigeligt, 

hvordan selskabet vil udvikle sig, så er det ikke nødvendigvis et væsentlig skøn.  

 

Standarten angiver, at der kan være en betydelige risici og besvigelsesrisiko såfremt ledelsen har 

en resultatafhængig bonusordning. Mange selskaber har denne ordning, hvornår vil man angive 

det som KAM? TID: 42.28 

En besvigelsesrisiko er når, man har incitament, mulighed og kan det retfærdiggøres. Det er jo 

også en KAM. Standarten siger at der er en besvigelsesrisiko på omsætningen, medmindre 

man kan argumentere for det modsatte. Det er typisk en, som man vil se som en KAM.   

 

Kan du uddybe, hvornår besvigelsesrisikoen ved resultatafhængig bonusløn kunne blive angivet 

som KAM? TID: 43:30 

Her vil incitamentet have en indflydelse. Hvorvidt ledelsen får 100.000 i bonus, hvis de opnår 

budgettet og 2 mio. som fast vederlæggelse, så er det ikke det, som gør det.  

Men hvis de i stedet får en mio. i vederlæggelse og såfremt de opnår budgettet får 10 mio., så 

er der noget. Det er en vurdering af, hvor fristende det er. Det er i realiteten det, som det 

handler om. Både om det er fristende eller om personen har mulighed for at påvirke tingene 

til egen vinding og det er betydelig.  
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Såfremt der er en ordning, hvor der er stor besvigelsesrisiko set fra revisors synspunkt, men 

ledelsen i stedet ser det som en motivationsfaktor, vil ledelsen så gå med til at offentliggøre 

besvigelsesrisikoen som KAM?  TID: 44.20  

Nej, det vil de ikke. Den type risici, vil de helst ikke få et prospekt på. Det vil de nok ikke kunne 

se grunden til at angive som KAM.  

 

Men på omsætningen, vil man nok se der vil blive beskrevet en besvigelsesrisiko i KAM. Det 

vil nok blive ret almindeligt. Det står jo i forudsætning i revisionsstandarten. Det forventer 

man. Rigtig mange af de standaler, som jo sker ind imellem, om regnskabsmanipulation etc., 

der er det typisk med omsætningen.  

 

Men der står direkte i ISA 701, at besvigelsesrisiko i omsætningen ikke skal angives som KAM. 

TID: 45:29 

Det er rigtigt, at man per automatik ikke skal overføre den. Men det vil komme til at fremgå 

som KAM i en eller anden udstrækning. Det kan også formuleres på flere måder. Det er ikke 

sikkert, at man eksplicit skriver, at der var besvigelsesrisici, men i stedet skriver, at der er en 

risiko for indregning af omsætning. Heri ligger, at der er en besvigelsesrisiko. Det er et 

spørgsmål om, hvordan man har sikret sig at omsætningen er rigtig. Så det tror jeg, at du vil 

se. Men det er følsomt at snakke om besvigelsesrisiko.  

Det er det også, når vi kommunikere det internt i revisionsprotokollen til bestyrelse. Så hvis 

man skulle kommunikere det udadtil, så ville det være endnu værre.  

 

Så man vil næsten kun angive besvigelsesrisiko som KAM, hvis der har været en besvigelse? 

TID: 46:32 

Ja, og i de situationer må man gøre det.  

 

Vil KAM variere meget fra år til år? TID: 46:48 

Det vil være relativt konstant fra år til år og ændringerne vil kun være marginaler og 

tilpasninger. DSV som eksempel, så vil det være de skønsmæssige poster, som er naturligt at 

tage udgangspunkt i, uden at jeg kender selskabet. Det er i hvert fald der, som man vil starte 

og have en drøftelse.  
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Det der kan variere fra år til år i DSV, når der opkøbes selskaber. Det vil nok blive angivet i det 

år, hvor der er opkøbt et selskab, men året efter vil det måske være udgået. Det kan være den 

type, som kan variere fra år til år.  

Det kan også være en skatterevision. Det er nogen af de ting, som kan være enkeltstående. 

Som selvfølgelig har en eller anden betydning.  

Det kan være omstrukturering, som ikke nødvendigvis er der hvert år.  

Men i større selskaber, kan der ofte være både omstrukturering, køb af selskaber og 

skatterefusion. Det er selvfølgelig enkeltstående, men qua dens størrelse og kompleksitet, så 

har de det i realiteten. Så derfor er det ikke så usædvanligt.  

I mindre virksomheder er det noget som sker en gang i mellem.  

Derfor vil vi forvente at større, komplekse, grænseoverskridende koncerner vil som 

udgangspunkt have flere KAM.  

Hvis man har en lille dansk koncern, som ikke er komplekst, så vil disse ting måske kun ske en 

gang imellem, men ikke hele tiden, som det vil gøre i de større.  

 

Større selskaber, som næsten hvert år har opkøb af selskaber og restrukturering, vil det nogen 

sinde blive klassificeret som ordinære poster, såfremt deres formål med selskabet er et andet? 

TID: 49:26 

Det er et godt spørgsmål. Det er et af de diskussionspunkter, som man har. Hvorvidt de 

særlige poster i realiteten er en del af deres ordinære drift. Men det må analytikerne forholde 

sig til. Derfor er det også vigtigt, hvordan de bliver præsenteret og forklaret etc. Som 

naturligvis også er fremhævet som en skønspost.  

Hvornår er det en særlig post og hvornår er det ikke en særlig post. Det vil være beskrevet i 

praksis, som variere lidt fra virksomhed og virksomhed.  

 

Hvis selskabets kerneaktivitet ikke er salg og køb af virksomheder, vil det så altid blive 

klassificeret som ekstraordinære poster? TID: 50:46 

Nej det vil det ikke nødvendigvis.  

Der er eksempelvis Post Danmark, som restrukturer hele tiden, da de er i et nedadgående 

marked og der sendes færre breve. De skal bare tilpasse organisationen hele tiden. Det er 

ordinært. Så de har et program, som de kører efter. Det afhænger derfor af branchen. Men 

almindeligvis ikke, det vil man ikke forvente.  



 

Jon Beck KPMG 
 Side  

XXXIX 

 

Hvor mange KAM forventer I at angive? TID: 51.53 

Det afhænger af virksomheden. Hvis jeg er revisor for et selskab, som har 300 mio. i 

omsætning, så kommer der måske 3-4 KAM. Uden at jeg kender AP møller, så vil jeg forvente 

at der kommer 10+ KAM. Men det kommer helt an på, hvilken type selskab, som vi taler om.  

Nogen engangsting, har visse selskaber over det hele. Det har de altid Hvor andre selskaber, 

kun har det en gang imellem. Det har selvfølgelig en indvirkning. Og så er det branchespecifik. 

Nogen brancher er mere risikofyldte end andre.  

Men hvis jeg skulle sige et eller andet, så er mit gæt at der vil komme mellem 5-10 i 

gennemsnitlig. Nogen færre end 5, andre flere end 10.  

 

Og udførligheden af KAM, det varierer af, hvor komplekst selskaber var og hermed hvor 

aggregeret som KAM vil blive beskrevet? TID: 53.20 

Ja.  

 

Regnskabsbrugerne kan vel bedst benytte, så detaljeret beskrivelser af KAM som muligt, vil dette 

ikke give en skævvridning, når KAM bliver beskrevet forskelligt. Vil det blot være vilkårene? TID: 

53:30 

Ja.  

 

Kan du sige noget om, hvor spændet vil være i den detaljegrad, som KAM bliver beskrevet? 

TID: 54:08 

Det er lidt svært at sige noget om. Men hvis du vil finde inspiration til, hvor detaljeret det er 

beskrevet, så skal du se på England. Det er mit bedste bud på det niveau.  

Jeg har svært ved at forestille mig, at man i større selskaber vil være mere detaljeret end det. 

Så mindre end det vil jeg forvente at situationen vil blive i Danmark. Men ikke væsentligt, for 

det er heller ikke så detaljeret i England. Det bliver meget forklarende uden at det 

nødvendigvis bliver detaljeret. Det er sådan jeg ser på det.  

 

KAM skal udvælges på baggrund af det specifikke selskab, men forventer du at udformningen af 

KAM blive standardiseret over tid? TID: 55:42 
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Jeg ved ikke, om det bliver standardiseret over tid. Det tror jeg ikke er det rigtige udtryk at 

bruge. Men jeg forventer, at de får en ensartethed. Jeg tror ikke at det bliver fuldstændigt 

boilerplaid, men selvfølgelig niveauet og måden, som det bliver formuleret på, vil få et leje.  

Jeg tror ikke at man vil se, at nogen skriver to sider om en KAM og en anden skriver to linjer 

om den teoretisk set samme KAM. Det tror jeg ikke, at man vil se. Der vil selvfølgelig være en 

afpasning over tid. Det er mere detaljeringsniveaet og hvilke typer handlinger, som man vil 

fremhæve, som der er udført. Hvordan vil det blive beskrevet og hvor detaljeret vil det bruge i 

den relation. Det er det, som man vil finde et leje for. Så der bliver en konsistens i den måde, 

som man kommunikere til omverdenen på.  

Man skal også tænke på, hvordan det bliver opfattet af regnskabslæseren. Regnskabslæseren 

skal, når der i realiteten er to ens selskaber med samme KAM, så skal de helst komme frem til 

den samme forståelse, opfattelse eller vurdering af det. Det vil være forkert, hvis der er et for 

stort spænd, da det vil være problematisk overfor regnskabslæseren.  

Derfor er det efter min opfattelse lidt farligt, at det skal være fuldstændigt individuelt 

tilpasset. Det vil sige fritekst. Det er problematisk i forhold til, dem som skal læse det. At de vil 

få det forkerte indtryk, set ud fra en sammenlinelighedsbetrækning. Derfor er det vigtigt, at 

der er en afstemning på, hvordan det i realiteten skal kommunikeres.  

Det der i realiteten har været en fordel ved den nuværende påtegning er, at regnskabslæseren 

kan forstå den. Her kan de se, om regnskabet er i orden eller ej. Så er de ikke i tvivl.  

Det der i realiteten har være frygten ved KAM, er at det vil blive opfattet som forbehold eller 

usikkerhedsmomenter, som gør at regnskabslæseren bliver i tvivl om konklusionen, som 

revisor er kommet frem til.  

Så kan man frygte, at de tror at regnskabet alligevel ikke er godt nok og du kan undre sig over, 

hvorfor revisor skriver alt det om KAM. Regnskabslæseren har jo aldrig haft en time i revision 

eller grundlæggende forstår, hvad en revision er. Eller hvad den nye påtegning går ud på. De 

har jo ingen forudsætninger, som i realiteten er det største problem i alt det her. At de som 

skal bruge KAM, de er ikke klædt på til det.  

 

Er det rigtig forstået, at du forventer at der vil være forskel på udvælgelse, antal og beskrivelse 

af KAM, alt afhængig af revisor? TID: 59.08 

Selvfølgelig vil der være en forskel. Det vil jo ikke være fuldstændig ens. For det er jo mit skøn 

eller dit skøn, det vil afhænge af, hvordan vi tænker eller vurdere det og forholder og til det og 
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hvordan vi formulere det også hvor detaljeret som vi synes at det skal være. Så selvfølgelig vil 

der være en forskel.  

Men jeg vil forvente, at vi begge vil ligge i midten af skalaen og at vi omtrent har det samme 

syn på det. For ellers, så er det problematisk. For ellers er det svært for læseren at skulle 

forstå det.  

De har i det hele taget svært nok for regnskabslæseren at forstå KAM, hvis de overhovedet gør 

det. Men hvis det også bliver kommunikeret fuldstændigt i øst og vest, så vil det også skabe 

forvirring.   

Jeg synes i realiteten at analytikerne skal have to-tre timers revisionsundervisning på sit 

studie, så de forstår hvad en revision er.  

 

Så man kan godt frygte, at hvis revisor ønsker at oplyse regnskabsbruger ved at angive 10 KAM, 

så vil det i stedet blive opfattet negativt? 

TID: 1:00:32 

Ja, der kan det være at de kommer til at tro, at der er et problem med regnskabet og tænker 

hvorfor revisor skriver alt det. Nu skal regnskabslæseren jo forholder sig til alt det, som 

revisor skriver.  

For oprindeligt har der i revisionspåtegningen stået ’Revideret’ med revisor underskrift og 

ikke andet. Så kan de forstå det.  

Grundlæggende er det også det, som regnskabsbrugeren skal vide, da det er selve regnskabet, 

som de skal tage deres beslutninger på.  

Senere er revisionspåtegningerne blevet uddybet og angivet mere og mere information. Så 

regnskabslæseren opfatter nok uddybningen af påtegningen, som revisors 

ansvarsfralæggelse. Så det er et helt grundlæggelse problem, at regnskabslæseren ikke har 

forudsætningerne for at forstå, hvad KAM betyder.  

 

Nu vil konklusionen for det mindste stå først i påtegningen, som netop er gjort for at 

imødekomme dette problem.  

 

I forbindelse med hele diskussion omkring KAM, så kan man se på supplerende oplysninger. I 

er på et eller andet niveau, det samme som KAM.  
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Supplerende oplysninger påvirker ikke konklusionen, men det bliver opfattet, som om at der 

er noget galt med regnskabet.  

Det er kun forbehold, som påvirker konklusionen.  

En supplerende oplysning kan bestå af tre forskellige ting. Hvis jeg vil fremhæve et eller andet 

forhold i regnskab. Det kan være en usikkerhed om Going Concern, værdiansættelse af 

goodwill eller skatteaktiv etc. De supplerende oplysninger skal henlede regnskabslæseren til 

de her forhold. Det kan også være, såfremt revisor vil fremhæve noget i revisionen, så som 

ulovlig aktionærlån, eller ting, hvor de ikke har overhold lovgivningen.  

Men ingen af de ting påvirker konklusionen, som revisor har afgivet på regnskabet. Men 

virksomheden og regnskabslæseren tolker det som et gult lys, eller at der er noget galt i 

regnskabet. Så er det nærlæggende at tænke, at når supplerende oplysninger bliver opfatter 

således og det bliver forstået forkert. Risikere man så ikke det samme på KAM.  

 

Hvilke KAM ville du have angivet i DSVs regnskab? 1:06:00 

Her ville jeg nok starte med de poster, som der er fremhævet som væsentlige skøn. Dertil ville 

jeg forvente at virksomhedssammenslutningen også ville være KAM. De køber jo 

virksomheder hele tiden og det har naturligvis en stor indvirkning på regnskabet og hvordan 

det bliver behandlet.  

 

I år 2015, har DSV ikke opkøb af selskaber. Men de skriver, at de er meget afhængige af IT og når 

de ofte køber datterselskaber, vil jeg forvente at IT kunne være et KAM.  TID: 1:06:28 

Ja, det vil jeg også forvente. 

 

Det er selvfølgelig kun et gæt, at revisor har haft særlig opmærksomhed på IT, men da det er 

sparsomt med oplysninger i regnskabet kan jeg ikke læse det direkte herfra.  TID. 1:07:02 

Ja det vil være svært at vurdere ud fra regnskabet.  

 

Ville du have valgt alle de på poster under væsentlige skøn som KAM? TID: 1:07:30 

Det vil nok være lidt voldsomt.  

 

Kunne det så i stedet forventes, at DSV fra næste år vil oplyse færre regnskabsposter under 

væsentlige skøn? TID: 1:07:40 
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Ja, det er det, som man kan forvente. Men det vil være en del af dialogen med selskabet. Da 

regnskabet skal harmonere med, hvad revisor skriver i påtegningen.  

 

De seneste år har DSV oplyst de samme regnskabsposter som væsentlige skøn. Men i forhold til 

udviklingen af markedet etc., så vil graden af skønnet ændres over år, men dette fremgår ikke 

når man læser regnskabet. TID: 1:08:00 

Det er også det, som kan medvirke til, at kvaliteten af regnskabet bliver bedre. Så det ikke 

bliver boiler plaid, som det i vid udstrækning er i dag. Fremover vil man have en dialog om, 

hvordan regnskabet skal tilpasses.  



 

EY, Jens Nøhr Side  XLIV 

10.4 Interview – EY, Jens Nøhr  

 

Hvad synes du om de nye tiltag i ISA 701? TID: 0:55 

Jeg kan godt forstå behovet for det, fra en brugervinkel – at de får lige mere information fra 

revisor. I stedet for standardpåtegningerne, hvor der kun stå noget når der er modifikationer. 

Ellers er de fuldstændige ens.  

Om man gør det bedre, det ved jeg ikke. Det må tiden vise, om brugerne kommer til at opleve 

det som en forbedring. De gør det jo allerede i Holland og UK i dag. I UK skriver 

revisionskomiteen et meget langt afsnit, hvor de forklarer om de særlige risici, som der er i 

virksomheden og hvad de har gjort for at lave kontroller. Så i UK kommer der mere en rød 

tråd igennem tingene, da de også bliver de KAM som indgår i påtegningen. KAM er selvfølgelig 

noget som man har en dialog med den pågældende virksomhed om. Det kan jeg meget godt 

lide. Når vi i dag laver en påtegning, så må der ikke være ny information. Det skal enten være 

forbehold, som vedrører regnskabet, hvor der selvfølgelig godt må stå ny information i 

princippet. Men når det er supplerende oplysninger, så må der ikke være nye ting. Det kan 

kun være for at fremhæve usikkerheder eller lign. Hvor man henviser til noget som man er 

uenige med eller ikke er beskrevet fyldestgørende.  

Ved KAM vil vi også forsøge ikke at angive ny information. Det skal ikke være revisor som 

kommer med ny information. Hvis et KAM er værdiansættelse af en regnskabspost, så vil man 

henvise til den note som står i regnskabet. Men er det på interne kontroller, så vil det ikke 

umiddelbart stå i regnskabet. Enten er det rigtig eller forkert i regnskabet. I det tilfælde, vil 

der være behov for at ledelsen skriver om en svaghed i en kontrol, hvis det er hvad revisor 

siger og der generelt er et dårligt kontrolmiljø. Som godt kunne være tilfældet. Der er ledelsen 

nødt til at adressere det. De skal i dag kvittere af på, hvilke kontroller de har i den finansielle 

rapportering. Så her bliver de nødt til at tilpasse wording. Så det bliver noget dyrere at udføre 

en revision, da det kommer til at tage noget tid at få formuleret dette rigtigt. For det er 

kommunikation til de eksterne kilder. Som potentielt er noget for revisor kan give anledning 

til retssager senere hen, hvis der er noget som går galt. Derfor er man nødt til at være meget 

grundig omkring det. Så det vil hæve det antal timer, som man er nødt til at bruge på en 

revision fra a-z. Men formentlig noget der godt kan være bedre for en regnskabslæser. Det 
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kommer lidt an på, hvordan branchen kommer til at implementere det. For hvis det bliver 

standardformuleringer man bruger, så giver det ikke så meget yderligere information.  

 

Hvordan forventer du at regnskabsbrugeren kan komme til at bruge informationen i KAM. De 

kender jo ikke nødvendigvis så meget til revision TID: 4:03 

Du kan læse, hvad revisor har brugt sine ressourcer og fokuseret på, som man føler er så 

centralt at det vil blive fremhævet i påtegningen. Forhåbentlig stemmer det overens med det 

billede som regnskabsbrugeren allerede har af virksomheden. Sådan bør det være. Den røde 

tråd skal være der. Så hvis der er problemer med kontrolmiljø, som gør at revisor bruger 

ekstra tid på det eller på anden måde har tilpasset sin revision for at tage højde for det, så er 

ledelsen også nødt til at beskrive det. I dag kunne det i lidt højere grad slippe igennem, at det 

ikke står nogen steder. Da revisorpåtegningen enten er blank eller modificeret. Der er 

tradition for i Danmark, at ledelsen i mindre selskaber skriver meget korte afsnit omkring 

kontroller i den finansielle rapportering. På den måde tror jeg det kommer til at gøre 

regnskabet bedre, hvis man får lavet disse afsnit rigtigt.  

 

Er det kun i England at revisionskomiteen skal uddybe særlige risici i virksomheden? TID: 5:12 

I UK er der lovpligtig krav om det, men ikke i Danmark. I Danmark er der ved vedtagelsen af 

den nye revisorlov, kommet krav til at oplyse, hvad revisionskomiteens ansvar og opgaver er. 

Så det er nu mere klart ved lov, hvad de skal. De skal bl.a. overvåge revisor og den finansielle 

rapportering, men der står ikke, hvordan de skal afrapportere det. Det er der ikke kommet 

yderligere krav om, end der allerede står i ÅRL. Revisionskomiteen skal heller ikke erklære 

sig om effektiviteten af kontrollerne. De skal bare skrive, hvordan kontrollerne er bygget op 

og det kan de gøre relativ bredt.  

 

Er det muligt at sige, hvilke regnskabsposter som der oftest er særlig fokus på i revisionen? TID: 

6:05 

Jeg ved ikke om man kan sige noget generelt. Men vi har været ved at lave statistik over, 

hvordan det er i Holland og UK. Der var 100 virksomheder i den analyse i UK og Holland og 

der var 450 KAM i de 100 påtegningen cirka. Så i snit er der 4 KAM. Det er nogen rigtig store 

virksomheder i Holland og UK, så det er også derfor at der er 4 KAM i snit. Det er måske et 

højt tal.  
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Forventer du at der er flere KAM i store selskaber end i mindre? TID: 7:00 

Ja, jo større og komplekst virksomheden er, så vil der alt andet lige være flere KAM. Hvis man 

antager at der er et hvis niveau af kontroller i børsnoteret selskaber. Jo større koncern med 

vidt forgrenet aktivitet som opererer i mange forskellige lande, så bør der alt andet lige være 

flere KAM. Hvis det er en lille veltrimmet virksomhed, med et forretningsområde og en ikke 

kompleks regnskabsaflæggelse, så bør der ikke være mange KAM.  

I standarten ligger man op til, at der altid mindst må være en KAM. Det giver også mening, da 

der må være et eller andet som man fokuserer på i sin revision. Ellers må der være et eller 

andet galt.  

Det der var øverst på listen var goodwill, værdiansættelse af immaterielle aktiver. Og det er 

ikke nogen overraskelse. Da der er væsentlige regnskabsmæssige skøn forbundet hermed, når 

man kigger på fremskrivninger af cash flow. Som også er et område der er svært at revidere 

og man bruger lidt ekstra krudt på.  

Derefter var det indkomstskatter, der var nummer 2. Det er primært usikre skattepositioner, 

fordi man typisk i store koncerner har forskellige skatterisici når man Transfer Pricing og 

transanktioner på tværs af landegrænser. Skattevæsnet i et land kan være glade, fordi der er 

meget indkomst liggende og så kan der være andre der er utilfredse over at der ikke er så 

meget indkomst. Det er der meget debat om, hvordan man skal allokere indkomst i en global 

virksomhed. 

Omsætning er på tredjepladsen. Så det er de væsentlige, når man kigger på statistikken.  

 

Er det indregning af indtægt eller kun igangværende arbejde som bliver angivet som KAM på 

omsætningen? TID: 8:50 

Jeg tror det er indregning af indtægter. Der er 53 gange noget om omsætning. Så kan man 

dække ned i punkterne, men jeg har ikke lige dykket ned i detaljerne på dem alle sammen.  

Det er indregning og måling af omsætning, der fylder mest.  

 

Det er meget interessant, da ISA 701 skriver at selvom ISA 240 angiver at der er besvigelsesrisiko 

forbundet med indregning af indtægter, så kan det grundet deres art være at revisor ikke har 

haft særlig fokus på det og derfor ikke skal angives som KAM. TID: 9:22 
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Det er ikke pga. besvigelser, at omsætningen bliver angivet som KAM. Men da omsætningen er 

den største regnskabspost og det virksomheder fokuserer og bliver målt på. Typisk kan der 

være komplekse transanktioner forbundet med det. Så det er ikke unormalt at vi bruger 

meget krudt på i revisionen på indregning af omsætning. Når noget går galt, så er det typisk 

fordi der har været indregning indtægter for tidligt. Det er der skandalerne er. Så det er typisk 

et kritisk område. Ikke nødvendigvis pga. besvigelser, men også pga. kompleksiteten på 

området. Besvigelser er selvfølgelig en reel risiko, men det 50 ud af de 450 KAM, som det er 

nævnt. Så derfor er det ikke noget, som der er i alle virksomheder. Så det har ca. været på 

hvert anden virksomhed. Så det er statistikken på det.  

 

Hvilke punkter bliver oftest nævnt i protokollen?  TID: 10:44 

Det er noget i den samme boldgade, det hænger selvfølgelig sammen. Den måde vi skriver 

protokoller på i EY, som vi bruger en del krudt på samlet set, det er at vi oplister særlige 

forhold øverst i protokollen. Der vil det typisk være blandt dem, at man skal finde KAM. Så når 

man udvælger KAM, vil man se på protokollen og længden af de forhold som er beskrevet. Da 

man må gå ud fra, at hvis man bruger meget krudt på at rapportere det til bestyrelsen, så må 

man alt andet lige også have brugt krudt på i revisionen. Så må man også se på timebudgettet 

på revisionen. Hvor er det, at vi bruger flest ressourcer på revidere. Hvad er det vi 

rapporterer til ledelsen og kompleksiteten af området. Hvor er det vi finder fejl og alle de 

momenter som indgår. IAASB har lavet korte memoer om de regler, hvor de forsøger at 

opliste nogen af de ting, som er meget fornuftige. Det er også noget, som man vil se på i 

praksis.  

 

Hvem i revisionsteamet forventer du vil udvælge KAM? TID: 12:24 

Det vil foregå i toppen af revisionsteamet. Det vil ultimativt være den underskrivende revisor, 

som udvælger KAM. Dertil er der selvfølgelig drøftelser undervejs med teamet. Både i 

planlægningsfasen, udførslen og i forbindelse med rapportering. I planlægningsfasen vil der 

være en bruttoliste, hvor der måske er 5-10 punkter som er i spil, for at blive KAM. Afhængig 

af hvordan revisionen udvikler sig, så må man lande de på endelige KAM.  

 

Så i revisionsplanlægningen ville I ikke allerede kunne udvælge KAM? TID: 13:12 
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Jo, som sagt så har man bruttolister over, hvad der er i spil. Det vil typisk være, hvis der har 

været fejl fra tidligere, som har været svært. Det kan være måling af immaterielle aktiver, 

fordi de har problemer med indtjeningen og der er en impairment risiko og det er nogle store 

tal. Så vil det være en sikker vinder fra start. Der er selvfølgelig nogen ting man klart kan sige, 

alt andet lige må være KAM. Der vil også typisk være en kvalitetskontrollant, en second 

reviewer. Det vil også være en af dem emner, som man vil tale med vedkommende om og 

selvfølgelig når KAM er endelig udvalgt.  

 

Hvornår vil impairment blive udvalgt som KAM? TID: 13:56 

Hvis der er store skøn i det og der ikke er meget headroom i følsomhedsanalysen og man 

derfor er tæt på en nedskrivning, så fylder det automatisk mere. Men der er store forskellen 

på om man er i en vindmøllevirksomhed, hvor man har lange kundekontrakter og du kender 

dit indkomst flow, med mindre vinden fuldstændig stopper. Den kender du 10-20 år ud 

fremtiden uden problemer. Her er det noget andet at lave impairmenttest end hvis man er i 

olieindustrien, hvor man ikke aner hvad olieprisen er kort tid ud i fremtiden. Nogen 

virksomheder er lidt som obligationer, det er typisk infrastruktur. Hvis man tager 

Storebæltsbroen, så ved man at der er et hvis flow. Der er en anden prognosesikkerhed i det 

cash flow. Så man kan ikke automatisk sige, at hvis det er store tal på immaterielle så vil det 

blive til et KAM. Det kan sagtens være, at det er relativt nemt at diagnosticere.  

 

Er det muligt for en dygtig regnskabsbruger selv at kunne udlede af regnskabet, hvad der 

kommer til at blive KAM? TID: 15:02 

Man vil selvfølgelig kunne have en forventning om, hvilke områder som det kunne være. Der 

ville jeg også kigge ind i DSV regnskab under de skøn, som der beskrives. Det er et af de 

temaer, som der vil kunne findes som KAM.  

Så er der forskellige andre forhold, så som kontroller, der påvirker KAM. Her er der en 

redegørelse for i den forreste del af årsregnskabet, men som nok ikke fylder så meget, i 

forhold til, hvad man ser i udlandet, da der er forskellige lovkrav til det. Det ville være et andet 

sted, som man kunne se om der var noget.  

Man kan også se, om der er særlige transanktioner som kunne formodes at påvirke 

revisionen. DSV vil i 2016 opkøbe UTi i USA, som er en stor transanktion for dem. Det er et 

bud på, hvad der kunne fylde noget i revisionen.  
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Så er der ting man ikke ved om virksomheden, fordi det er fortroligt. Man har en skadeklausul, 

så hvis det direkte vil skade virksomheden, hvis man ville angive det i KAM. Så det bliver man 

nødt til at have en dialog med selskabet om, hvor meget og hvor lidt revisor kan skrive. Hvis 

det eksempelvis er retssager, som kan skade virksomheden og hvor man ikke kan holde det i 

generelle formuleringer. For nogle industrier fylder IP meget og hvor der er mange retssager 

mellem industrispillerne, så vil man nok forvente at det kunne blive KAM. Hvis der er flere 

retssager, så vil man kunne skrive det mere overordnet formulering, så man ikke angiver en 

specifik sag i et pågældende land er væsentlig.  

Så man vil kunne have nogle forventninger om KAM ud fra de offentlig tilgængelige 

information om virksomheden og så vil der være noget man mangler, da man er ekstern. Men 

jeg ville tro, at man kunne ramme nogle af dem, i forhold til, hvad der ender med at komme til 

at stå. Du kan jo heller ikke udføre en revision uden at komme ind i virksomheden. Det kan 

ikke lade sig gøre. Alt andet lige, så hænger det tæt sammen med at udvælge KAM. Så derfor 

burde du ikke nødvendigvis kunne ramme dem.  

 

Hvor dybdegående vil I beskrive udvælgelsen af KAM og hvordan I har adresseret det? TID: 

17:58 

Det er noget, som vi diskuterer. Der er eksemplerne fra England og Holland gode, da der 

allerede er nogen som er i gang med at bruge nogle lignende regler. Der er stor variation 

mellem dem, hvor nogle er korte og andre er længere. Det er selvfølgelig også en drøftelse vi 

har. Her hvor jeg kommer fra, der bruger vi meget krudt på at skrive kort. Det er ikke fordi, at 

det ikke må fylde noget, men det er rent faktisk svært at skrive noget kort, hvis det skal være 

skarpt og indholdet skal være med. Det tager tid. Der er nogen, hvis de ikke investerer den tid 

til at formulere det skarpt, så kommer det til at stå meget langt, som måske gør budskabet 

uklart. Det forøger selvfølgelig revisionsomkostningerne, men hvis det skal være skarpt og to 

the point, så kan man godt gøre det kort, da man kan nøjes med at skrive de ting, som er 

væsentlige.  

 

Hvor detaljeret vil i beskrive KAM? TID: 19:07 

Den røde tråd er vigtig for mig. Hvis noterne har beskrevet eksempelvis immaterielle aktiver 

og nedskrivningstest, som er super god og måske har vundet regnskabsprisen sidste år eller 

på et andet tidspunkt, så behøver man ikke at gentage noterne, men i stedet at gøre 
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opmærksom på, hvorfor det er væsentligt og så vil man henvise til noten. Man skal ikke 

kopiere noten, men i stedet henvise til det. Der har i praksis være eksempler på, at de 

gentager noget, som står et andet sted i regnskabet. Det mener jeg ikke er rollen. Det vigtige er 

at fremhæve, at forholdet var væsentligt og hvorfor det var væsentligt. Hvis det er beskrevet 

fyldigt andre steder i regnskabet, kan man henvise til det for at holde det kort. Hvis der er for 

meget information, så drukner de vigtige ting. Så derfor synes jeg det er vigtigt at man holder 

det kort og præcist. 

Det er klart, at hvis der er noget som ikke er fyldestgjort omtalt i regnskabet, så har man et 

issue. Men så har man også et issue om, der eventuelt skulle have været et forbehold, såfremt 

der er oplysninger i regnskabet som mangler.  

Så KAM bliver en dialog med virksomheden om, at de også får beskrevet de ting, som vi som 

revisorer ligger vægt på, så vi ikke kommer med ny information.  

 

Så forventer du, at regnskaber kommer til at blive beskrevet mere dybdegående? TID: 20:32 

Det kunne man godt forestille nogen steder, hvor der ville være nogle ekstra ting. De centrale 

regnskabsmæssige skøn bør i dag være fint beskrevet.  

Det er der på impairmenttest, hvor der er følsomhedsanalyse etc. Der burde man ganske 

enkelt kunne henvise til dem.  

Ud fra en brugervinkel må man antage, at de ønsker det er så specifikt som muligt. Så i stedet 

for at skrive en generel remse om, at det er svært at lave impairmenttest, da der er 

immaterielt og der er cash flow forecast etc., som kunne stå i alle immaterielle. Så er man nødt 

til at vinkle den lidt, så i land xy, der er ikke så meget headroom pga. xx og herefter henvis til 

noten. For det skal også stå i noten.  

Jeg kan se, at det ikke er alle i praksis, som er lige gode til at få lavet impairmentnoterne helt 

så detaljeret, så der vil givet vis være lidt, som kommer ud af det her, hvor der vil blive en 

bedre rød tråd med nogle ting. Vil jeg tro, det står for egen regning.  

 

Hvilken del af ISA 701 bliver den største udfordring? TID: 21:47 

I min optik hænger det meget sammen. Når man skal udvælge KAM, så kigger man på de ting, 

som vi har talt om. Der vil man også automatisk være i gang med at formulere det, som vi skal 

skrive og hvad der vil bibringe værdi til regnskabslæseren. Igen der er det principalt noget, 

som skal stå tydeligt andre steder i regnskabet, så man kan henvise til.  
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Når det er nyt i år, så er det lige så meget at få kalibreret, hvor mange KAM skal være på listen 

i år, for den pågældende virksomhed og har vi den råde tråd i tingene, så det bliver beskrevet 

på tværs af regnskabet.  

 

Så den største udfordring bliver at udvælge antal og få det beskrevet i selve regnskabet, så der 

bliver en rød tråd? TID: 22:43 

Ja, det tror jeg. For revisionen er udført, som jeg ser det. Det er afdækker og der er ikke noget 

nyt i det. Det nye er at man skal kommunikere det eksternt. Bestyrelserne er vant til, at få 

protokoller som er fortrolig interne dokumenter. Der kan vi i dag se, at der er mange der har 

en holdning til, hvordan protokollen er skrevet. Der går vi meget op i at få beskrevet, hvad der 

har været et issue og hvad vi har lavet af revisionshandlinger og hvad vores vurdering af 

forholdet er. Der bruger vi meget tid på wording og vejer ordene tungt og det bliver der ikke 

mindre af, når det er til et eksternt dokument, som skal ind i regnskabet. Så selve wording af 

det, bliver der også brugt meget krudt på, det er der ikke nogen tvivl om.  

 

Så det er lidt alle delene, som I vil have stor fokus på? TID: 23:41 

Ja, det er ikke noget, som vi bare skriver på en halv eftermiddag og sætter ind i regnskabet. Så 

det kommer til at hæve revisionsomkostningerne, da der skal bruges en del krudt på det her. 

Det er også noget som vil påvirke komiteerne. For det første er det med den nye revisorlov, er 

det nu lovbestemt, hvad deres ansvarsområde er. Her vil KAM selvfølgelig også være en 

dialog. Komiteerne skal også sikre sig, at de har styr på de kontroller, som revisor anser som 

vigtige. Endnu mere eksplicit end det er i dag. Der er mange ting i Danmark som fortsat er 

light rent lovgivningsmæssigt, i forhold til hvad der er i USA, UK og Holland.  

Nogen virksomheder i Danmark er best in class, som ligger sig meget op ad UK og USA. Der er 

også flere af bestyrelsesmedlemmerne, som er fra udlandet og har en indgangsvinkel fra UK 

om, hvordan tingene skal være.  

Så der er mange virksomheder, der allerede ligger rigtig flot. Så er der masser af de lidt 

mindre børsnoteret virksomheder, som måske har lidt udfordringer på nogle af de ting. Loven 

skelner jo ikke mellem om man er stor eller lille. Så derfor er der givet vis nogle steder, hvor 

der vil være udfordringer.  

 

Hvilke KAM ville du formode blev udvalgt på DSV? TID: 25:10 
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Jeg vil helst ikke udtale mig om DSV, da de er kunder her i huset.  

Hvis jeg var dig, så ville jeg tage eksempler fra UK eller Holland og studer dem lidt. For der er 

det implementeret i praksis, for at se hvor meget og hvor lidt man beskriver der. Der vil du 

kunne se, hvis du tager tre regnskaber, at der er relativ stor forskel på, hvor langt og hvor kort 

man skriver det. Det der også hele tiden er en overvejelse er, at man skal skriver, hvorfor 

noget er en KAM og hvad man har lavet af revision for det. Såfremt det står i regnskabet, skal 

man henvise til det. Så er der en diskussion om man skal skrive en konklusion på KAM. Det 

kan der være tilfælde, hvor det giver mening og andre gange, skal man ikke gøre det.  

Ud af de 450 KAM vi har kigget på, er det givet en konklusion på 20 af dem. Vi reviderer jo 

regnskabet som helhed og ikke som enkeltkomponenter. Så summen af revisionen gør, at vi 

kan skrive under på en påtegning. Men vi reviderer ikke enkeltområder. Vi reviderer dem 

efter en væsentlighedsvurdering, afhængig af, hvordan regnskabet som helhed ser ud.  

Derfor kommer der en dialog med, hvordan man kan lave delkonklusion. Det er jo egentlig 

ikke tanken, at der skal afgives fire konklusioner eller fire påtegninger. Det er stadig en 

påtegning, med en konklusion. Så det bliver det givetvis lidt praksis på, hvordan man gør det.  

Det er også en overvejelse værd, at få det til at fungere i praksis.  

 

Hvordan forventer i at regnskabsbrugen kommer til at forstå KAM? TID: 27:09 

Det er et godt spørgsmål, hvordan man vil tage imod det. Der vil være professionelle 

regnskabsbrugere, som selvfølgelig kan bruge det til noget. Analytikere og investorer som 

følger virksomheden kan se, om det følger det billedet, som de selv har af virksomheden. Så vil 

der være andre virksomheder, hvor der dukker nogle nye ting op, hvis det ikke har stået 

direkte i regnskabet eller ledelsesberetningen, så vil der være nye ting, som man kan forvente 

at de vil spørge ind til, hvorfor virksomheden ikke har beskrevet om KAM før. Det vil der 

potentielt godt kunne komme eksempler på.  

Så vil der være nogen som aldrig læser revisionspåtegningen, hvor KAM ikke vil bidrage til 

noget, da de ikke en gang opdager at der er sket en ændring.  

Men det er klart at de professionelle brugere, må man forvente kan bruge det til noget, det vil 

jeg tro. Men dem der kender virksomheden og hvor der været en fin årsrapport hidtil, der bør 

der ikke være noget nyt, da de nikker til det, som står i KAM. Der vil det matche det billedet, 

som de har af virksomheden.  
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Men det er noget, som der bliver brugt meget krudt på, så der er nogen steder, hvor det ikke 

vil give så meget nyt. Det antager jeg.  

 

Jeg skal bl.a. tale med dansk aktionærforening, hvor jeg ikke har den store forventning om at de 

har den store indsigt i revision. Der kunne jeg godt forvente at det gør dem mere forvirret end 

det gavner, da der nu vil stå en masse risici i protokollen, som revisor selvfølgelig har adresseret.  

TID: 28:51 

Det er et godt spørgsmål om, hvad de vil bruge den information til. Det er klart at der er en 

bred kreds, hvor der er nogen som har forstand på det og som kan bruge det til et eller andet 

og så er det nogen, som af deres medlemmer, som måske er hobbyinvestorer, som måske 

ligger så stor vægt på påtegningen. Der er også andre elementer, nu hvor konklusionen bliver 

det første i påtegningen, frem for at den står til sidst og var standard wording. Påtegningen 

bliver noget længere og så skal man bruge krudt på at få det læst igennem og fordøjet, for at 

finde ud af, hvad det betyder. Det er selvfølgelig ikke alle, der vil have nogen nytteværdi af at 

påtegningen er længere. Det tror jeg ikke.  

 

Kan du uddybe nærmere, hvordan du forventer KAM kan blive brugbart? TID: 29:57 

Jeg tror nogen vil kunne få be- eller afkræftet det billedet, som de har af virksomheden. Det 

her er de svære områder og det er også, hvad vi mener er de svære områder i virksomheden 

og få det bekræftet og få den vished, at det også vil være de områder som de selv så som 

svære.  

Andre steder vil der måske være tre ting, som de slet ikke havde tænkt på var svære, som 

kommer frem. Så var der noget af deres forståelse af virksomheden som ikke er som den skal 

være. De bruger typisk regnskabet til at prognosticere fremtidige resultater ud fra 

historikken. Så uanset om man får be- eller afkræftet sit billedet af virksomheden, så vil det 

give en hvis vished eller sikkerhed.  

Om det kommer til af afværge skandaler down the road, det tror jeg ikke. For revisionen tror 

jeg ikke bliver udført anerledes. Der har man forhåbentlig et godt kendskab til virksomheden, 

som man reviderer og har de kritiske og væsentlige ting, efter risiko og væsentlighed som vi 

altid har gjort. Så på den måde, tror jeg ikke at det ændre sig meget.  

Jeg ved ikke om der er nogen dokumenteret effekt af, at man løfter nogle ting som følge af 

revisionspåtegningen. Det tror jeg ikke.  
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Det er mere som et tiltag efter finanskrisen, der skal vi gøre et eller andet. Der har været for 

mange standardpåtegninger som har været blanke op til at en virksomhed er kommet i 

problemer, hvordan kan vi få gjort det lidt anderledes. Der er man kommet frem til, at hvis 

man skriver de ting, som revisor har brugt sin energi på i revisionen og anser som centralt. Så 

tænker man at det vil gøre det bedre. Men der er ikke noget dokumenteret effekt af det. Det 

må tiden vise.  

 

Forventer I at KAM bliver standardiseret over tid, selvom det selvfølgelig ikke er meningen? TID: 

31:58 

Det ved jeg ikke om de gør. Man vil sikkert have nogle standardformuleringer i nogle 

forskellige situationer. Det er klart, jo mere praksis der er for, at skrive om indregning af 

omsætning og de udfordringer der kan være i det, jo mere kan man lade sig inspirere om, 

hvad andre har skrevet. Men derfor skal det selvfølgelig være med det tvist, at det er specifikt 

for virksomheden.  

Når volumen er der, vil man se, hvordan man kan skrive om et givet forhold. Det vil jeg tror, at 

der aflejre sig en praksis for. Ligesom der også er, når man skriver en påtegning med 

modifikationer, så er der også en tilgang til, hvordan man gør det. Uden at der er to 

modificeret påtegninger der er ens. På den måde, kommer der en praksis tilgang til, hvordan 

man gør. Men jeg tror ikke at det bliver boiler plaid. Det er i hvert fald ikke det, som er 

intentionen og det synes jeg også at man skal forsøge at undgå.  

Men det er klart, jo bedre KAM bliver implementeret og jo bedre virksomheden bliver til at få 

beskrevet de ting. Jo mere kan man henvise til de sektioner i regnskabet, hvor der 

forhåbentlig er en fin og fyldestgørende redegørelse fra ledelsen. Så kan vi ikke sidde og 

duplikere det en gang til, hvis det er rigtig godt beskrevet. Så kan vi nøjes med at skrive at det 

er væsentlig ud fra de og de årsager og vi har udført de og de revisionshandlinger, med 

henvisning til, hvor det er beskrevet i regnskabet. Så bliver den kortere af natur.  

Men stadig flager man, hvor der har været et centralt forhold.  

 

Vil årsag til udvælgelsen ikke være forskellig for forskellige virksomheder? TID: 33:45 

Jo, jo. Det vil ikke blive sådan, at to påtegninger bliver ens. Det kan jeg ikke forestille mig. Men 

der vil være en måde at skrive det på. Hvis omsætning er centralt pga. kompleksitet, så skriver 

man det på en måde. Er der besvigelsesrisiko, så skriver man det på en anden måde. Er der 
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dårlige kontroller, så skriver man det på en tredje måde. Så på den måde bliver der en lang 

række af eksempler, som man kan arbejde ud fra. Så vil jeg tro, at de over tid kommer til at 

ligne hinanden. Men selvfølgelig altid tilpasset virksomheden.  

 

Forventer I at vil skrive omkring besvigelser og kontroller i KAM? TID: 34:19 

Hvis det er et centralt forhold og vi har brugt en masse krudt på at udføre den revision og 

rapportere om det til ledelsen, så vil det selvfølgelig også komme frem som KAM.  

Men det bliver ikke sådan, at der i alle virksomheder der har omsætning, vil stå noget om 

besvigelser. Det forventer jeg overhovedet ikke.  

Der er heller ikke to protokoller som er ens, så derfor er der en række forhold som i et givet år 

er særlige forhold. Det at et forhold har været der et år, betyder ikke at det skal stå der igen 

næste år.  

Hvis man eksempelvis har en transanktion med køb af virksomhed, så vil det være centralt 

det år, men vil ikke være det, det følgende år.  

Ved omsætning kan der være særlige komplekse aftaler et år, som er væsentlige og fylder 

noget i revisionen. Så vil man skrive om det i det, men ikke nødvendigvis det følgende år.  

Så der vil være en hvis dynamik i det.  

Top på KAM var immaterielle og goodwill. Så hvis man har en virksomhed der har mange 

immaterielle aktiver og der ikke er så meget headroom og det er en komplekst 

prognosticering og det bliver ved med at være sådan, så kan man godt forestille sig at det vil 

være på listen i flere år i træk.  

Så der vil både være en hvis udskiftning og stabilitet i det.  

 

Bliver det ikke svært for regnskabsbrugeren at finde rundt i det, når der er forskellige 

formuleringer? TID: 35:38 

Jo jo. Meningen er, at der skal være noget som er specifikt for virksomheden og så skal noget 

som ikke er boiler plate.  

 

Hvilke oplysninger forventer du at KAM kan bidrage af oplysninger til regnskabsbrugeren? TID: 

35:58 
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Det tror jeg at vi har været lidt inde på. Der er ikke nogen dokumenteret effekt af, at det gør 

regnskabsbrugeren klogere eller gladere. Det vil tiden vise. Jeg har ikke set at der har været 

en analyse i UK, efter de begynde at angive KAM.  

Som regnskabsbruger har man et billedet af virksomheden i forvejen. Når man kombinere det 

med, hvad revisor har taget ind som KAM i sin påtegning. Så kan man enten få bekræftet det 

billedet er rigtigt, da det også er de ting, som man selv ser som væsentlige. Ellers kan man 

blive afkræftet og finde ud af, at der er nogle helt andre ting i regnskabet, som man har misset. 

Så regnskabsbrugeren har misset noget om virksomheden eller virksomheden ikke tidligere 

har oplyst om de forhold. Jeg tror det er den sikring, som det kan give regnskabslæser.  

 

Så regnskabslæseren vil kunne få et lidt bedre kendskab til virksomheden? TID: 36:54 

Ja. For enhver der læser regnskabet vil have et billedet af den virksomhed. Det billedet er 

forhåbentlig anderledes når de har læst regnskabet igennem og en del af det vil være KAM-

afsnittet, hvad revisor har fokuseret på.  

Banker, der er eksponeret til landbrug er der et billedet af hvad der er KAM i et givet år, hvor 

landbruget har det svært. Men det må være nogle af de ting, når man læser flere regnskab på 

tværs, at regnskabslæseren kan tænke; at det er utroligt, at alle andre har et givet KAM og den 

pågældende virksomhed ikke har. Eller omvendt at den pågældende virksomhed er den 

eneste som har et specifikt KAM. På den måde kan man lave en sammenligning ligesom man 

gør i dag, men nøgletal og andre oplysninger i regnskabet.  

Så der er sammenlignelighed på tværs og få be- eller afkræftet det billedet, som man har af 

virksomheden. 

Hvis der er dårligt kontrolmiljø og revisor skriver om at have lavet alternative handlinger og 

ledelsen i ledelsesberetningen har skrevet at de er ved at forbedre det. Men de næste tre år er 

det fortsat et problem. Så giver det en anden mulighed for at se på, hvorfor det bliver ved med 

at være centralt for revisionen, det forhold som selskabet allerede i år 1 har lovet, at der 

skulle rettes op på det. Det kan der være alle mulige gode forklaringer på, som bør stå i 

regnskabet, hvorfor det ikke er blevet rettet op endnu. Det giver regnskabsbrugeren mulighed 

for at tracke år for år, hvad der bliver ved med at være centralt.  

Så på den måde tror jeg godt at det kan give værdi.  

 

Ja, så kan regnskabslæseren får en større indsigt i ledelsen og hvad de laver. TID: 38:34  
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Ja, det kan det være. Afhængig af, hvad der er KAM.  

I analysen jeg har, er der 10 eksempler på at det var interne kontroller der var KAM. Det kan 

der være forskellige årsager til. Det kan være fordi man køber et selskab op, som har et dårlig 

kontrolmiljø, som skal løftes op til koncernniveau. Det kan være fordi der kommer nye 

bestemmelser eller regler. Så som Nordea er presset i denne tid om, at de har problemer med 

compliance. Det kunne man også forestille sig kunne være et tema, det ved jeg ikke. Det 

kommer an på væsentlighed. På den måde kan man følge op på governance. Gør ledelsen 

noget ved dette problem. På de regnskabsmæssige ting, at impairment er et centralt forhold, 

hvor indtjeningen er under pres i branchen. Det er der ikke nogen overraskelse i. Det er nogle 

af de overvejelser revisor vil have, når man udvælger KAM. Det er noget som er generelt i 

branchen og det er også tilfældet i den pågældende virksomhed. Så det er ikke noget, som er 

anerledes end det var sidste år, så kan det godt være at det ikke er et KAM, men som alligevel 

er væsentligt, for en regnskabslæser. Det er jo de helt centrale forhold ved revisionen, som 

skal ind og det er en professionel vurdering som revisor kommer med og har en dialog med 

virksomheden om. Der kan man godt forestille sig, at der er nogen ting, som man ikke tager 

ind, fordi det er evident i den type virksomhed. Selvfølgelig bruger man noget krudt på det, 

men det er ikke centralt. Derfor skriver vi ikke om hele revisionen. Men nogle centrale 

udvalgte forhold. Så det vil der over tid danne sig en praksis for, hvornår man tager noget ind 

og hvornår man ikke tager noget ind.  

Indtil regnskabslæseren bliver kalibreret til, hvad det betyder at noget er et KAM. Som du selv 

siger, så er der mange der ikke har forstand på, specifikt, hvordan vi laver revisionen. At det 

er efter en risikobaseret tilgang og væsentlighed. Det er der selvfølgelig nogen der vil have 

svært ved at forstå, når de ikke selv er uddannet på området. Så det vil tiden vise, hvordan det 

lander.  

Når der er noget der går galt. Der er regnskabsskandaler osv. Så er det typisk noget, som der 

har været hold skjult eller der har været svært at kunne forudsige. Så tror jeg sagtens at man 

kan se tilbage til den gamle påtegning, hvor det ikke har været et tema.  

Såfremt det havde været et tema og revisor havde været opmærksom på det, så havde fejlen 

måske aldrig sket. Der kan være nogle mennesker som går sammen og finder ud af, hvordan 

man kan besvige virksomheden på den ene eller anden måde. Det er typisk ikke fordi de tager 

den på hovedvejen, hvor alle ved at der er en risiko og hvor der er gode kontroller. Der finder 
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man jo nogle nye steder. Så jeg tror ikke nødvendigvis at det er nogen garant for, at der ikke 

vil ske regnskabsskandaler fremadrettet.  

For det er typisk noget, som man forsøger at holde skjult og gå nye veje og være kreativ i sin 

tilgang til at snude og besvige. Det er typisk noget der lykkedes, fordi man har fundet et hul et 

sted. Alt det der ikke bliver fanget undervejs, det lever man lykkeligt uvidende om.  

Det kræver også at regnskabslæseren vil sætte sig ned og bruge noget tid på at læse det og 

forstå det og måske sammenligne på tværs af selskaber. Og følge op fra år til at, hvad der 

ændre sig i KAM. Så det kræver en særlig opmærksomhed for at kunne bruge og udnytte den 

viden til noget.  

 

Ser I noget problem i at man ikke skal oplyse væsentlighed, så regnskabsbrugen ved, hvor meget 

i dybden revisor er gået i regnskabet? TID: 42:20 

Væsentlighed kræver, at man har en hvis forståelse af, hvordan man griber en revision an, for 

at man kan bruge det tal til noget. Ellers kan nogen synes det er højt/lavt, hvis man ikke i 

øvrigt ved, hvad det betyder.  

I min optik kræver det, for at oplysninger om væsentlighed giver nytte, at man har en hvis 

forståelse for, hvordan man udføre en revision og hvad det betyder, hvis det eksempelvis 

ændre sig fra år til år.  

 

Så du ser ikke nødvendighed væsentlighed, som en brugbar information for regnskabsbrugeren? 

TID: 43:16 

Nej, det tilfører noget kompleksitet, som måske er svært at tolke på for en regnskabslæser. 

Hvis man ikke har en forståelse for, hvad det betyder, så signalerer det for en matematisk 

akkuratesse, som måske ikke er til stede. Når man har et tal, hvad betyder det, når man 

sammenligner to virksomheder, med forskellige størrelse og karakter. Hvad betyder det, at 

der er forskellige væsentlighedsniveau. Jeg ved ikke, hvor meget det vil kunne give, for en 

regnskabslæser.  

 

Hvor stor forskel tror du der bliver for, hvordan de forskellige revisionsselskaber beskriver KAM 

og de antal, som der bliver udvalgt? TID: 43:58 

På sigt tror jeg, at det bliver harmoniseret, da det er samme regelsæt vi lever under. Så kan 

det godt være, at der i starten vil være forskellige måder at angribe det på, da det er nyt. Så vil 
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jeg tro, at man kigger hinanden lidt over skuldrene og drøfter brancheregi om, hvorfor der er 

gjort forskelligt, for at se, om der er nogen som skal rette ind.  

 

Når I får en ny kunde, kan I så se forskel på, hvordan andre har identificeret risici og grebet 

revisionen forskelligt an? TID: 44:35 

Vi reviderer alle under de samme regler. The big four, har hver lavet deres egen manual for, 

hvordan vi gør det i vores netværk, for at gøre det ens på tværs af landegrænser. I den 

praktiske verden har man forskellige begreber, hvor man skal omsætte alle reglerne til nogle 

praktiske regler der gælder, når kollegaer er i marken. Det gør man lidt forskelligt, med 

forskellige stikprøvemodeller, der har ens firma specifikke til, men de skal alle sammen 

comply med ISA’erne. Så på den måde, er det den samme tilgang som vi har. Men det er klart, 

at når man kigger en kollega over skulderne, så har man måske en oplevelse af, den kvalitet er 

en anden end den man selv laver, på den ene eller anden måde. Det kan regnskabslæseren 

ikke se, de kan bare se standardpåtegning, som det er i dag. Der kan man ikke vurdere 

kvaliteten ud fra det.  

Når der kommer flere specifikke ting, så som KAM, så er det en lille smagsprøve på det, om det 

bliver en kvalitativ eller kvantitativ god eller dårlig. Der er selvfølgelig både gode og dårlige 

måder at beskrive på. Afhængig også af læseren. Nogle har præferencer for visse ting. Så det 

vil måske give en lille flavour. Jeg vil tror at de fleste i starten vil bruge en del krudt på at få 

sikret at KAM har en hvis standard og den wording der vil stå i påtegningen.  

Når man i dag overtager en revision, så er der en standard for, hvordan man skal sikre sig at 

sidste års tal har været revideret på betryggende vis. Hvor man bl.a. har en dialog med den 

afgørende revisor og har adgang til den information der er i virksomheden. Både deres egen 

regnskabsaflæggelse og hvad den tidligere revisor har rapporteret til den øverste ledelse i 

protokollen. Så der har vi den adgang allerede, så der bliver vi forhåbentlig ikke meget klogere 

af, at noget er en KAM eller ej, da vi i forvejen kan se i protokollen, hvad der har været de 

væsentlige ting. Vi har også en dialog med afgående revisor om, hvad der i hans/hendes optik 

var de væsentlige ting.  

 

Hvor meget varierer indholdet af protokollerne sig fra år til år? TID: 47:10 

Det er nogle af de steder, hvor jeg synes man kan se en hvis kvalitetsforskel. Jeg har altid 

været opdraget med, at det er noget vi bruger en del krudt på at få det formuleret grundigt og 
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detaljeret, så der er gode informationer til ledelsen, som i høj grad er tilpasset år til år, alt 

efter, hvad der har været centralt i revisionen.  

Noget af det vi ind imellem ser er lidt tyndt. Det er en kvalitativ ting og revisionspriser er 

under pres, så der er nogle steder, hvor man spare på at skrive protokoller, så det bliver lidt 

mere overordnet og generelt og ikke helt så skarpt. Det er ligesom når du selv læser en bog, 

hvordan er kvaliteten af teksten. Står der de rigtige ting, som du vil vurdere som professionel 

bestyrelsesmedlem om, hvad revisor laver. Der vil givet forskelle på, hvis der er to forskellige 

revisorer til at lave den samme revision, så vil der stå lidt forskellige ting.  

 

Hvor store ændringer er der i protokollen fra år til år? TID: 48:10 

Typisk vil der være nogle ting, som er unikke for det pågældende år – hvis der er en given 

transanktion, besvigelse etc. af særlige ting i det pågældende år, som ikke vil være der i det 

efterfølgende år.  

Andre steder er der ting, som er tilbagevendende vigtige forhold i revisionen, grundet 

kompleksiteten i værdiansættelse af immaterielle, omsætning, skattepositioner, hensættelser, 

som vil være der, som et punkt hvert år, men den indholdsmæssige del vil være tilpasset det 

givne år. Så det er svært at sige noget generelt om.  

Når man har været i branchen nogle år, vil man kunne se at der er lidt forskellige måder at gå 

omkring det på. Men revisionsprotokollen er relativt reguleret. Der er nogle lovpligtige ting, 

som skal være overholdt.  

Men der er en hvis forskel på, hvor meget tid man bruger på protokollerne.  

 

Hvilke argumenter vil I ligge til grund for udvælgelsen af KAM? TID: 49:39 

Der har vi nogle bruttolister om, hvad vi rapporterer i protokollen til ledelsen. Der skal man 

vælge KAM blandt dem og her man kan se, hvor man bruger mange ressourcer i revisionen. 

Du ved, hvor du finder fejl, om der er væsentlige kontrolsvagheder etc. Det er nogle af de ting, 

som man vil dosere. Det er jo kun de mest centrale forhold, så man kan sagtens have nogle 

forhold, som både er væsentlige og der er risikofylde, men som ikke vil blive KAM.  

Afhængig af virksomhedens størrelse, så vil der typisk være flere KAM i større virksomheder. 

Der skal man fortsat vælge de forhold, som er de mest centrale, som vil være revisors 

professionelle dømmekraft som afgør det. Der er jo ikke 15 centrale forhold, så drukner de 

væsentlige ting. Så man er nødt til at være konkret og specifik i den udvælgelse.  
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Har man skrevet 8 protokollen med sider op og side ned om et givet forhold, så vil det være 

svært at forklare en udefrakommende at det ikke også er et KAM, når man nu har skrevet så 

meget om det.  

Over tid vil man også tænke det mere ind i processen, som en integreret ting. Nu er det år 1 og 

derfor er der noget læring i det og man skal også tale med virksomheden om, hvad der er 

centralt. Det bliver noget andet, når man har haft revisionen i 2-4 år, under dette regelsæt. Så 

vil der være nogle ting, som man allerede har talt om nogle gange og der er nogle eksempler 

på at formulere det. Så vil man relativt enkelt kunne nikke til et forhold er et KAM, hvis det det 

også har været det de tidligere år og der ikke er sket væsentlige ændringer.  

Så kan der være en ny væsentlig transanktion, som man har en drøftelsen om det også bliver 

et KAM.  

 

Forventer du at det bliver en stor diskussion om, hvilke KAM som bliver angivet eller vil revisor 

sætte sig igennem og på forhånd have udvalgt de endelige KAM? TID: 51:38 

Jeg ved ikke om det bliver en stor diskussion. I de professionelle virksomheder vil der være en 

dialog om det, da man har en interesse i, hvad der er centralt. Ligesom ledelsen har en 

interesse i det, har revisor også en interesse i om vi er enige om hvad der er centralt og hvad 

gør virksomheden for at håndtere nogle risici undervejs og hvad revisor har lavet for at 

adressere det. Så det bliver en dialog langt hen ad vejen. For den røde tråd, så har jeg svært 

ved at se, at der kommer tre nye punkter, som ingen andre har nævnt nogle steder i 

regnskabet, som et KAM. Hvis det ikke allerede er beskrevet, så få det beskrevet ordentligt i 

regnskabet. I forvejen skal revisor også læse ledelsesberetningen igennem og give en 

udtalelse om, hvorvidt man er enig med indholdet af, eller har kendskab til, at der er noget, 

som er forkert. Det er klart, at hvis en virksomhed har beskrevet om en rosenrød kontrolmiljø 

og det ikke er realiteten, så skulle man allerede der have nævnt at revisor ikke er enig i 

fremstilling af det afsnit af ledelsesberetningen. Så på den måde burde der ikke komme en 

masse ting op, men der vil komme nogle nuancer frem.  

Jeg tror det bliver meget en dialog mellem revisor og kunde, de fleste steder. Der kan være 

nogle ting, som man er uenige om. Det er selvfølgelig revisor der laver påtegningen og 

ledelsen der laver regnskabet. Der kan så være nogle nuancer der kommer frem, hvor man 

ikke er helt enig noget. Det kan man måske godt forestille sig. Det skal stadig kunne rummes 

ind over, at man har fået tilstrækkeligt bevis for den pågældende post i regnskabet, for at 
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vurdere at posten er rigtig afspejlet i påtegningen. Ellers kan der ikke være nogle uenigheder. 

Så skal det i stedet give en modifikation i påtegningen. På den måde er det svært at tro på, at 

der kommer noget jomfrueligt information frem. Det må være noget, som er beskrevet et 

andet sted i regnskabet, på nogen lunde fyldestgørende vis. For ellers så er det en 

modifikation der er i spil og ikke KAM. Så man skal lige finde sit leje på de ting.  

Jeg tror det er godt at lade sig inspirere om, hvad de gør i UK og Holland. For at se nogle gode 

praktiske eksempler på, hvad man skriver og hvor meget det fylder.  

Når der kommer nogle nye regler, skal man finde ud af, hvordan det skal implementeres. Når 

der er nogle lande, hvor det har kørt nogle år, så skeler man selvfølgelig til det. Men ikke sagt 

at vi bare kopiere det. Der er også forskelle ved lov om at revisionskomiteen i UK skal 

beskrive nogle af de ting. Der er en meget fyldig lang redegørelse fra komiteen på 5-10 sider 

om, hvordan de har monitoreret revisionen og påset at han eller hun er uafhængig. Så der er 

mange andre elementer i det, som har influerer på, hvordan man har gjort det i UK. Det er 

ikke det, som kan overføres en-til-en til Danmark. Men det er oplagt at se på, hvordan de har 

grebet det an og prøve at forstå hvorfor, for at vurdere om man synes det er en god måde. Er 

der nogle ting, som virker forkert. Så det er måden at gøre det på. Så når der er kørt en sæson i 

Danmark, så vil man også se nærmere på, hvordan forskellige revisorer har grebet det an på 

forskellig kunder. Både indenfor en given branche og på tværs af brancher. Så det vil vise sig.  

 

Har i talt med ledelsen i selskaberne om, hvorvidt de synes det er en god ide med KAM? TID: 

56:18 

Det er ikke noget, som vi har lavet en analyse af, men vi har en dialog med vores kunder om at 

der kommer det her. Her er der nogen, som lige skal forstå baggrunden for det og har svært 

ved at se, at nogle dele af de interne dokumenter, protokollen, nu skal frem i regnskabet. For 

de helt store selskaber, hvor der i bestyrelsen allerede sidder nogle fra UK, der er det ikke 

noget ukendt fænomen og der kan nikke til det. Så det er lidt forskelligt alt efter, hvilken 

virksomhed det er. Andre har meget svært ved at forstå, at de skal ændre på det koncept de 

kender godt, om at der er en standardpåtegning der fylder omkring en side og hvis der er den 

mindste afvigelse eller tekst der ændre sig, så er det egentlig noget skidt, for så er det en 

modifikation. Så det er lidt afhængig af, hvor kunden selv er, at man har den dialog om de her 

forhold. 
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10.5 Interview – Dansk Aktionærforening, Niels Mengel  
TID: 00:05. Jeg skriver om Key Audit  Matters. Det handler om at der fra næste år bliver ændringer i 

revisionspåtegningen for børsnoteret selskabet, hvor der vil indgår Key Audit Matters, som er de forhold, 

der har været mest betydningsfulde for revisionen. Det jeg vil undersøge er, om hvordan I ser på de 

kommende ændringer og på hvilken måde I kan bruge Key Audit Matters. 

 

TID: 04:05. Ville jeres medlemmer drage fordel af, at få indsigt i, hvad revisorer egentlig laver og hvilke 

risici i regnskaberne som revisor har adresseret? 

Nu skal man jo se på, hvordan det bliver implementeret. Revisorer kan være tilbøjelige til, at have en 

hel masse forbehold til det ene og det andet og det tredje, så kan det jo være lidt svært. Hvis de er 

rimelig klare i spyttet, med hvad det er at de mener, altså at de tager det fra protokollen og fører det 

nogenlunde i sammenorden over, så vil det selvfølgelig have værdi. Det der står i protokollen er 

filtreret på en anden måde, end det der står i årsrapporten. I årsrapporten skriver du til de interne, 

publikum, og bestyrelsen, og der kan du læne dig ud og skrive at det her er for dårligt og denne her 

risiko er for stor, og så tager man det derefter, men når du skal offentliggøre det, så ligger revisorer jo 

også hovedet på bloggen og siger at vi har altså vurderet det og vi føler at der er en risiko. Det er meget 

spændende at se, hvordan det kommer til at fungere, men hvis det kommer til at fungere efter 

hensigten, så kan det være vigtige oplysninger for aktionærerne. Man får det jo selvfølgelig senere, kan 

man sige, for man får det jo forskudt, 3-4 måneder, men helt afkortet, det håber vi i hvert fald på, at det 

er et nyttigt redskab til at bedømme de risici, som man ikke umiddelbart kan se i årsregnskabet. 

 

06:03. Vil I bruge det i jeres analyse til at fremskrive præcist, eller hvad vil I bruge det til? 

Det jeg tror vi vil gøre, det er klart i et børsnoteret selskab, der er en revisionspåtegning, det er ikke 

sjovt, så derfor er spørgsmålet her, hvor aggressiv vil man være, betyder det her så at man i 

revisionsprotokollen vil være mindre tilbøjelig til at skrive noget. 

 

06.34. Revisionsprotokollen, den er jo intern? 

Ja, men det er jo ligesom de der key audit matters der står der, dem du skal trække videre ud, så 

spørgsmålet er så, hvor meget vil du opfatte som værende så væsentligt at aktionærerne også skal 

have det at vide. 

 

06:55. Jeg har talt med de forskellige revisorer, og de har en lidt forskellig tilgang, de forskellige huse, 

men det man også ser fra England er,  at de ligger Key Audit Matters med omkring tre til ni punkter, som 

man angiver, og det punkt man typisk angiver er goodwill, altså nedskrivning på goodwill, det er en af de 
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helt klassiske, som fremgår mest ofte, hvor revisorere også vil bruge krudt på at sige, skal der være 

nedskrivning eller ej, alt afhængigt af hvor risikofyldt eller svært det er at lave fremskrivninger af 

regnskaber budgetter, hvor tæt følsomhedsanalysen er på, og sådan noget som omsætning, med 

indregning og omsætning, bliver også nævnt relativt ofte, og det er ikke fordi at det der står i 

omsætningen ikke er rigtigt, men det er så stor en post i regnskabet, som revisoren vil sikre er indregnet 

rigtigt, så regnskabet er det samme, det er ikke fordi at der er færre eller flere risici i regnskabet, man 

kommer til at oplyse om dem.  

 

Det betyder jo at ledelsen bliver nødt til i årsrapporten at adressere de punkter. 

 

08:10. Ja, man forventer at årsrapporten bliver mere uddybet. Det siger de fleste revisorer. 

 

Det vil vi også forvente, ellers bliver det stillet som et spørgsmål på generalforsamlingen, hvad mener 

man rent faktisk her. Så du kan sige at man får noget krudt på generalforsamlingen, og bestyrelsen, 

eller ledelsen får en mulighed for at fortælle nogle flere ting i deres årsrapport, som de måske ellers 

ikke ville have fortalt, og det er selvfølgelig interessant og der har du så revisorer inde som et filter, til 

hvad der er væsentlige og uvæsentlige ting, så vi synes absolut at det er en glimrende ting. Vi skal 

passe på det ikke er ting der belaster virksomhederne unødigt, vi er nok interesseret i at få 

information, men det er jo ikke al information vi er interesseret i. Vi er jo ikke interesseret i for hyppig 

information, vi vil gerne have kvartalsregnskaber.  

Men sådan nogle overordnede nogle, at der måske er svagheder i deres måder at lave goodwill på, 

eller andre ting, det er selvfølgelig relevant.  

 

09:30. Hvordan vil regnskabsbrugerne opfatte det, tror du? Når vi skriver Key Audit Matters, så er det 

fordi det er kompliceret at revidere, for at sikre at det i regnskabet er retvisende, vil det opfattes som om 

at det ikke er korrekt,  eller regnskabet er mindre retvisende?  

Det er svært at sige. Det afhænger af hvordan man formulerer tingene. Jeg vil tro at det er steder, hvor 

revisorer måske ikke er helt enige med ledelsen. Det kan være om værdiansættelse af debitorerne, 

altså de penge man har til gode derude, der kan man have haft en diskussion med ledelsen om den, det 

kan være at varelagrene er for store, måske at man synes de skal nedbringes. Det er klart at det er også 

relevant for aktionærerne at vide det, fordi der er risikoen lidt større, omvendt kan du også sige at der 

nogle muligheder for forbedre resultaterne, du kan få varebeholdningen ned f.eks. Så der er en hel 

masse ting, som er interessante at få yderligere informationer om, så det hilser vi meget velkommen. 

 

10:57. Er det noget I allerede ved, at der er risici ved?  
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Du kan læse meget af det i regnskabet i forvejen. Her får du oven i købet en tilkendegivelse af, at her er 

noget revisorerne er opmærksomme på. Jeg formoder at man kan komme i nogle situationer, hvor der 

ikke er noget i Key Audit Matters? 

 

11.30. Det forventes der ikke. Der forventes at der altid er mindst et fokusområde i revisionen og derfor 

som minimum et Key Audit Matter. 

 

Hvis vi tager sådan en situation som OW Bunkers, så havde det kunne drage fordel af den 

opmærksomhed af en bemærkning i revisors påtegning, det kunne have haft meget stor værdi. 

Dels for at se hvad revisoren har lavet i virksomheden og dels for at rejse nogle flag, hvis der er 

opdaget ting. 

 

12:55. Der er forskellige måder at adressere Key Audit Matters på, da det vil være individuelt for hver 

virksomhed, hvordan det bliver angivet. Hvordan vil I opfatte hvis et selskab har et højere antal Key Audit 

Matters end andre? Vil I opfatte det som risikofyldt med højere antal Key audit Matters? 

Der skal man ind og læse i årsrapporten, og her vil ledelsen kommentere om der er noget de synes er 

væsentligt. Det vil betragtes som nogle målepunkter, som vil være interessante.  

Revisoren skal også finde deres plads, og det kræver at der finder noget tilpasning sted de første par 

år.  

 

14:20. I forhold til antal af Key Audit Matters, hvordan vurderer du at det vil modtages hos jer? 

Det er et spørgsmål om hvilken type forretning der drives. Hvis det er en bank, så er der en speciel 

måde at revidere det på. Er det en detailvirksomhed er det en anden måde.  

Det vil formegentlig alt sammen være noget som vil give aktionæren nye informationer. Som følge af 

Key Audit Matters vil udvikle sig i løbet af de følgende år, vil man kunne se en bevægelse omkring 

gentagelser i analysen. Er det de samme ting, der bliver taget op, er der god grund til at ændre det. Et 

andet aspekt af det er, at revisorere besvarer spørgsmål på generalforsamlinger. I praksis så gør de det 

ikke, de er til stede, men de bliver ikke kaldt op. Det kunne være spændende hvis Key Audit Matters 

betød at revisorere bliver anvendt mere og kommer til orde på generalforsamlingerne. 

 

16:42. Kan Key Audit Matters skabe mere tillid hos virksomheden til revisoren og selve regnskabet i 

forhold til forståelsen af at det er mere retvisende?  

Det tvinger virksomhederne til at have en holdning til punkterne under Key Audit Matters og 

offentliggøre den holdning. Tidligere har virksomhedernes holdning kunne holdes bag lukkede døre. 
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Nu skal holdningerne ud i lyset. Hvis en påtegning ikke er blank, så kan virksomheden vurdere hvor 

slemt det står til. Hvis virksomheden har tabt sin kapital, så skal det angives på skrift, og revisoren skal 

gøre på opmærksom på hvordan det kan ændres.  

 

18:18. Key Audit Matters bliver en stor ændring, netop fordi at påtegningen altid vil være forskellig. Der 

vil først stå konklusionen og til sidst vil KAM indgå. Investorerne er vant til at se på ændringer i 

påtegningen, i supplerende oplysninger, men nu vil der være KAM, som altid vil være forskellig. Vil det 

anses som et faresignal for investorerne? 

 

Det er revisoren der har en opgave i ikke at forvirre billedet og udvælge de rigtige ting at tage frem. 

Revisoren skal gøre det tydligt hvad der sker fra år til år. Det kommer til at stå i bekendtgørelsen, hvad 

der skal ske. 

 

20:25. Key Audit Matters bliver formuleret individuelt. Det der kommer til at stå i KAM er fx. omkring 

omsætningen, kontrakter, de ting som skiller sig ud det år. Det kommer til at handle om hvordan revisor 

har analyseret de risici der er, og hvordan det er blevet adresseret i revisionen.  

Vil det skabe forvirring eller gavne dine medlemmer, at få disse oplysninger? 

 

Det som revisoren har udvalgt som område, er det der fylder noget og som der skal laves en nærmere 

analyse om. Det kan virke positivt for investors side, at danne sig et fokus. Revisoren bliver dog også 

taget som gidsel, hvis man har købt et datterselskab i Indien fx, forventes der at hvis rapporten er ren 

og pæn er tingene i orden. 

Det negative er hvis der bliver konstateret at alt hvad ledelsen gør, er det rigtige. Vi håber at det bliver 

et selvstændigt blik fra revisorens side.  

 

24:50. Efter implementeringen af KAM vil der fortsat være en enkelt samlet konklusion og derimod ikke 

en individuel konklusion på hvert KAM. Der vil blive udpeget nogle særlige fokus områder og blive 

beskrevet hvorfor de har været i fokus og hvordan revisoren har adresseret det. Vurderer du at 

regnskabsbrugeren vil opfatte at der er flere fejl i et regnskab, hvor påtegningen indeholder KAM? 

Det vil helt klart lægge op til debat på generalforsamlingen.  

 

Hvordan vil regnskabsbrugeren forstå KAM? 

Regnskabsbrugeren vil starte med at læse påtegningen. De vil vide hvad revisoren siger. Hvis der ikke 

er nogle konklusioner på det, er det mindre gennemskueligt. 
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I forvejen er der mange sider hvor revisoren frasiger sig deres ansvar. Det foregår i selve regnskabet. 

De peger på at det er ledelsen ansvar for udarbejdelsen af regnskabet.  

Hvis KAM fungerer på den måde, hvor revisorerne frasiger sig alle regnskaberne er det svært. Det 

afhænger af hvordan det bliver implementeret i de enkelte virksomheder. 

 

32:07. Hvad er det der skal til før KAM bliver brugbart? 

Det er at der skrives mere end om opsætningen, hvis der bliver gået i detaljer om hvorfor. Hvis der 

bekrives hvad revisorerne har gjort, men ikke begrundelser for hvorfor det er gjort, er det ikke så 

brugbart.  

 

33:52 Revisionsstandarten vedrørende KAM nævner blandt andet regnskabsposter indeholdende skøn, 

som en mulig KAM, da regnskabsposter med skøn er et område der er svært at reviderer og derfor bruges 

der flere ressourcer på disse regnskabsposter. Er skøn noget som I tager højde for i jeres analyse af 

regnskabet? Fx skøn i forhold til nedskrivninger eller værdiansættelser? 

Det er det afgjort. Det er en måde at bedømme virksomhederne. Det er vi vant til.  

 

35:00 Er det noget I vil have fordel af, hvis skøn bliver uddybet i fremtiden? 

Det er en måde at bedømme virksomheden, og det der kommer ud af virksomhederne. Det er en måde 

at revisoren kan undersøge forhold og detaljer om virksomheden. KAM kan være med til at løfte en 

diskussion op, som ikke er uvæsentlig for investorerne.  

 

36:50 Hvordan vil I anvende KAM i jeres analyse af regnskabet? 

Det er lidt svært at sige konkret endnu. Hvis det er fordi at der vil komme noget brugbart og relevant 

information ud af det, så er det klart anvendeligt. Det skal lige læres at kende, både fra revisorernes 

side og investorernes. Det kommer an på hvordan det vil blive formuleret. Det er svært for os at sige 

noget om endnu. Investorerne er normalt meget forsigtige folk, så vi vil se det an. 

 

38:35 Jeg er i gang med at undersøge, hvad I som regnskabsbrugere kan bruge KAM til. Kan det skabe 

mere tillid til regnskabet, eller skaber det mere usikkerhed til regnskabet. Er det noget I kan bruge til 

analysebrug. Revisorer har en risikorettet tilgang. Når revisoren har identificeret  og adresseret de risici, 

vil det så kunne skabe mistillid til regnskabet, at få oplysning om det?  

Det er en læreproces for os. Det kommer an på årsagen og uddybelsen. Der skal være uddybet, hvor 

fokus ligger og hvad årsagen er.  
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40:25 Som et resultat af KAM kan noterne i regnskabet potentielt blive uddybet, såfremt de ikke i forvejen 

er tilstrækkelig detaljeret til, at revisor kan henvise til dem fra KAM. Vil dette være en forbedring af 

regnskabet for dine medlemmer? 

Det er vigtigt at få frem, hvad revisoren har fundet af vigtige træk. Det kan være datterselskaber, 

varebeholdning, debitorer og rettigheder. Det er vigtigt at få detaljer om de investeringer, man har 

foretaget sig. Det kan fortætte noget med afskrivninger. Både med virksomheder og de aktiver de ejer 

en del af, for at se om regnskabet har ændret sig og se om det går som det skal. Så kan der tages en 

diskussion med ledelsen herom. Der er ingen tvivl om, at det er spændende for os at se, hvordan det 

kommer til at fungere og virke for os. 

 

44:30 Hvad er det I starter med at have fokus på, når I får et nyt regnskab? 

Det drejer som om virksomheden er værdiansat nogenlunde korrekt og hvad forventes der af 

fremtiden? Det er her, at revisorens arbejde er vigtigt. Som investor er det vigtigt at få en væsentlig 

vurdering. Spørgsmålet er om virksomheden er i stand til at udnytte, den fremtid, som den bliver en 

del af? Det er vigtigt med kapitalstrukturen og om der er penge nok til at skabe den kultur, der skal ske 

i fremtiden. 

 

46:40 Handler det om markedets udvikling, eller den årlige omsætning? 

Det drejer sig om du kan få de procenter, som du forventer. Om virksomheden er i stand til at tjene 

penge og regner man med, at den kan udvikle det potentiale det har. Vi bruger regnskabet som 

egentlig basis for denne vurdering.  

Hvis det er relevant det der står i KAM, vil det bidrage positivt! 

 

48:25 Hvor meget ved de enkelte investorer om hvad revisoren laver? 

Investoren opfatter nok at revisoren laver mere end han laver. Det kan godt påvirkes af KAM, at man 

pludselig får øjnene op for, at revisoren laver noget helt andet, end det man antog. 

 

49:23 Hvad mener du som investor at det vil gøre for jeres opfattelse af revisionen? 

Det er klart at det kan give et mere omfattende billede af revisorens arbejde. Det vil ikke skabe mere 

mistillid, men kun mere klarhed.  

 

50:40 Vil de nye ændringer være en forbedring? 

Det ved vi ikke. Det håber vi at det bliver. Det må være ideen med det, at vi får en bredere forståelse 

for revisorens arbejde. 
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51:34 Hvad skal der stå i KAM, før det er brugbart for jer? 

Der skal stå noget relevant. På en relevant måde hvordan I har kigget på datterselskaber og debitorer 

og varenedskrivning. Det vil give en konkret ny viden, for at få et overblik over hvordan 

virksomhedens helhed og tilstand er. Vi vil bedre kunne drage beslutninger, med ny konkret viden og 

gå i dialog med ledelsen omkring de nedskrivninger.  

Det er ledelsen der kommer til at komme med mere information herefter. Det er sikket godt nok. 

 

54:07 Er der oplysninger som I på nuværende tidspunkt oplever at I mangler? 

Der er masser af oplysninger som vi mangler. Det kan være alt muligt vi gerne vil vide noget mere om. 

Der skal være en balance i det. Der er jo også konkurrenter, så man kan ikke fortælle alt. Det vil være 

relevante ting, det afhænger af situationen. Så kan de tages op som diskussion på en 

generalforsamling. 

 

55:55 Vil det skabe tillid eller mistillid? 

Det kan skabe begge dele. Vi håber på at det over tid vil være med til at skabe tillid at få de oplysninger 

fra revisoren. Hvis vi har set hele regnskabet, og så får at vide hvilke dele der i særlig grad er 

interessant, er det positivt. Hvis du har en stor debitormasse, så er det selvfølgelig betryggende at vide 

at revisoren har været inde og vurdere det og hvad siger nedskrivningerne noget om. Det er godt hvis 

en diskussion bliver fremhævet med KAM. Hvis der ikke er store diskussioner, så er det også mere 

tydeligt. 
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10.6 Interview – professionel investor og bestyrelsesmedlem  
 
Da KAM har til hensigt at skabe gennemsigtighed i revisor arbejde, er mit første spørgsmål om 

du ved, hvad en revisor laver? TID: 7:50 

Jeg har en ide om, at revisor validerer regnskabet og så laver de stikprøver, der hvor de 

mener, at det kunne være passende eller på områder der er kritisk for virksomheden, for at 

undersøge, om det der står i regnskabet er korrekt.  

 

Hvad er vigtigt for dig når du læser et regnskab, og skal investere, hvilke oplysninger er 

interessante? TID: 8:45 

Jeg har taget et regnskab frem, som jeg har læst for at se, hvilke område jeg har fokuseret på. 

Regnskabsberetningen er helt gængs og så kan jeg se, at afsnittet med risikofaktorer, har jeg  

læst med meget interesse. Der er risikofaktorer, som er ganske udmærket, hvor 

ejendomsporteføljen er taget op til en afkastprocent og regner på: Hvad nu hvis det var en 

anden afkasts procent – Ligesom en følsomhedsanalyse. Herefter bliver der gennemgået 

forskellige risici, hvor man kan få et indblik i, hvordan de tænker, når man læser om, hvordan 

selskabet vurderer deres kredit, hvor man kan se, om der er en risiko på deres udlejere og 

udlejningsprocenten. Det er et afsnit, som jeg læser relativt detaljeret, når jeg kigger på et 

selskab.  

 

Vægter du alle risici lige højt, eller kan du se hvad udgør den største risiko af dem de har listet 

op? Ville det være en hjælp hvis en revisor listede et par enkelte op, som de havde haft ekstra 

fokus på? TID: 10.27 

Det vil jeg mene. Hvis det skal give nogen mening og skabe noget værdi, så er der selvfølgelig 

noget prioritering i de forhold som revisor har fremhævet. I og med det er inside-out, så kan 

det være at der er nogen af de risikoforhold som ikke er så afgørende. F.eks likviditetsrisiko, 

det er noget jeg ikke tillægger stor værdi, når et selskab har en høj solvens. Renter og 

kursrisiko, det giver næsten sig selv, når man kender balancen og ved at de er finansieret i 20 

år. Så der er nogen som jeg har en idé om er vigtigere end andre, men det er klart at hvis der 

er en af dem som jeg ikke tillægger stor værdi som fremgår af listen fra revisoren, så vil jeg 

nok nærlæse det yderligere – og se efter om der er noget jeg har misset, eller er der noget jeg 

som ikke har været opmærksom på. 

 

Hvordan bruger du konkret disse risikofaktorer i din analyse af regnskabet TID: 11.57 

Det er subjektivt, men det summer op. Det jeg gør når jeg har læst et regnskab, så har jeg en 5 

årig model som simulerer resultatopgørelse og balance. Men så kan der være noget her, som 

kunne tyde på at min vækstrate skulle være anderledes eller at jeg skal være observant på at 

udlejningsrenten kunne risikere at falde. Så ligger man et eller andet ind fordi man har læst i 

risikofaktorerne at de rejser flag på nogen segmenter eller andet de ikke er så sikre på 

længere. Dette vil man så tage højde for i simuleringen. Så det har helt bestemt en virkning.  
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Når du læser et regnskab, er der så ting der ikke står dybdegående nok eller oplysninger du 

mangler i regnskabet? TID: 13.10 

Det tror jeg ikke. Ellers så forsøger man at finde ud af det, ved blandt andet at ringe til 

investoren og får det uddybet eller svar på hvordan det skal fortolkes.  

 

Udover risici, ser du så også efter de væsentlige skøn som der er angivet i regnskabet? TID: 13.55 

Beretning og risikofaktorer, og så et afsnit om markedsvurdering, som giver en idé om dels 

hvordan markedet er, men også indblik i hvordan de tænker og agere i det marked. Man har 

også guidance i regnskabet. Den årsrapport jeg sidder med, har et afsnit ’mål og strategi’, som 

er et vældig godt afsnit. De kommer med nogle forhold til hvordan deres balance skal se ud, og 

har en formel for hvornår de betaler udbytte og hvornår de ikke betaler udbytte, som er 

afhængig af hvor god solvensen er. Sådanne redskaber gør det nemmere at lave sin model 

hvor resultatopgørelse og balance hænger sammen. Nogen gange må man gætte sig til den 

”rigtige” langsigtede solvens eller egenkapitalandel for et givent selskab. Det er ikke altid at 

det bliver kommunikeret, hvor de gerne vil ligge henne. Det her selskab, de skriver et range 

for, hvor deres egenkapital skal ligge og det gør det nemmere for investor, at udarbejde sin 

model. Såfremt egenkapitalen stiger over 33%, så kan der ligges udlodning ind i modellen, så 

modellen hermed stemmer overens med selskabets langsigtet mål.  

 

For at opsummere, så har du fokus på: mål og strategi TID: 16.10 

Og guidance. Pengestrømme synes jeg også er vigtigt. Aktionærstuktur det læser jeg ofte. 

Nogen gange kan jeg bruge det til noget, andre gange står der ikke så meget i det. Det er mest i 

forhold til, om der er større aktionærer, så er det interessant at vide, om deres kapitalandele 

ændre sig. Det er også en nyttig information at have. Det sidste er de regnskabsmæssige skøn, 

hvor der er noget elastik særligt i forhold til immaterielle aktiver. Det er så ikke så interessant 

for børsnoteret selskabet, men når man sidder i bestyrelsen sidder jeg med 

konkurrentovervågning så læser jeg op på nogle selskaber der ikke er kæmpe store og der er 

det interessant at se, om der er stillet sikkerheder og hvis man kan se, at stort set alt i 

selskabet er sat til sikkerhed for banken. Det er en god information. Det indikerer, at det 

måske ikke går fantastisk godt.  

I forhold til børsnoteret selskaber, så er jeg observant på immaterielle aktiver og 

eventualforpligtelser. Det varierer meget fra selskab, om det er noget nyttig information. Det 

er noget, som jeg altid lige pløjer igennem.  

 

Så hvis der indgår store skøn eller du ikke er enige i de skøn der er foretaget, vil du så ændre i 

modellen? TID: 18.21 

Ja, så vil det indgå i modellen.  

 

Du er virkelig grundig i din analyse af selskabet. TID: 18:35 
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Når jeg starter på et nyt selskab starter jeg med at læse årsregnskabet. Herudfra danner jeg 

min egen holdning og så ser jeg på børsmægleres vurdering af selskabet. Jeg kan derfor godt 

lide at starte med at se, hvad der objektivt står i regnskabet og se, hvad jeg kan få ud af det.  

 

Læser du så hele regnskabet? TID: 19:15  

Typisk ja.  

 

Kan du uddybe hvad du vil bruge oplysninger om risici på skøn til? TID: 21.10 

Immaterielle aktiver er jo elastisk på en eller anden måde. Så kan man jo godt læse ud af 

regnskabet hvordan man har gjort, men hvis det står som et KAM fra revisionen, så vil man 

nærlæse hvad revisionen skriver om det, og måske forholde sig lidt mere kritisk til det, end 

hvis man ikke havde haft KAM. Det er svært helt konkret at svare på, da det endnu ikke er 

blevet implementeret, så mine svar er præget af gætværk. Men jeg tror at det vil være nyttigt.  

 

Vil du reagere anderledes hvis der er angivet 3 KAM end f.eks 8 i et regnskab. Vil du tolke 

forskelligt på det i risikoniveauet af regnskabet? TID: 22.10 

Det kommer an på hvad der bliver praksis. Hvis nu alle har 8 key audit matters, så er det 

sådan gængs.  Omvendt hvis der typisk er 5, så vil man nok studse over at der har været behov 

for at liste 8.  

 

Her fra første år er der ikke kommet en praksis. Jeg har hørt at revisorerne forventer at angive 

mellem 1-3 eller 5-10 KAM. TID: 22.50 

Det første år har man ikke noget benchmark. I 2017, vil man så kigge på udviklingen af key 

audit matters fra 2016. Her vil man se på, om der er tilføjet KAM eller om det er de samme, for 

at se udviklingen. Det vil være svært rigtig at udnytte dem fuldt ud første år, da man ikke 

kender praksis.  

 

Hvordan vil du fortolke, at et KAM går igen i årsrapporter? Det kan eksempelvis være indregning 

af omsætning, såfremt det er en ydelsesbaseret selskab og omsætningen derfor hvert år vil være i 

fokus i revisionen. TID: 23.57 

Det vil blot være en oplysning. Jeg sidder i et entreprenørselskab og hvis der er noget vi 

bruger tid på i bestyrelsen, så er det igangværende arbejder. Er vi sikker på at 

færdiggørelsesgraden er rigtig. Revisor forklarer her, hvad færdiggørelsesgraden er baseret 

på. Her er færdiggørelsesgraden tilbagevendende og vil blive vendt hvert år.  

 

Såfremt indregning af omsætning vil blive angivet som KAM, vil dette da indgå i din analyse af 

selskabet? TID: 25.44 

Nej det tror jeg egentlig ikke. Så længe der ikke ændres i principperne, så vil jeg ikke gøre så 

meget. Så har jeg tillid til, at revisor gør sit arbejde fornuftigt.  
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Vil din tillid til regnskabet blive påvirket af, at få oplysning om revisors arbejde via KAM? TID: 

26:20 

Jeg synes, at jeg har stor tillid til regnskabet, som de bliver udformet for børsnoteret 

selskaber. Men i og med, at KAM ikke er standarttekst, men at der vil indeholde specifikke 

informationer om selskabet, så vil det alt andet lige give en ekstra information, såfremt 

revisor kan leve op til, at angive KAM specifikt på selskabet.  

 

Ser du KAM som en forbedring til revisionspåtegningen? TID: 27.25 

Jeg vil helt klart synes, at det er en forbedring. Jeg har stor tillid til, at når jeg læser et 

regnskab, at det udtrykker bedst muligt, hvordan selskabets økonomiske situation er.  

Når et selskab skifter revisor, så er det også interessant at vide, hvad årsagen til skift af 

revisor er.   

 

Nedskrivningstest på goodwill er en af KAM der går oftest igen i England og Holland. Hvis dette 

KAM i Danmark vil blive angivet i de fleste selskaber og blive gentaget i årsrapporten, vil du i så 

fald kunne bruge denne oplysning? TID: 50.40 

Jeg har allerede opmærksomhed på det, men det kan stadig være nyttigt, at få revisors 

fortolkning af det. Men det er selvfølgelig svært at vide, hvordan praksis vil blive. Men KAM 

kan kun blive en forbedring.  

 

Da du også er bestyrelsesmedlem, er det interessant at høre din synsvinkel på, at selskabet skal 

oplyse om KAM. TID: 32.30 

Min oplevelse er, at når revisor fremlægger regnskabet med revisionspåtegningen, så er der 

en alliance mellem ledelse og revisor. Jeg har på et tidspunkt spurgt revisor, hvordan det er 

gået, hvor svaret var, at de var flinke og imødekommende. Derfor har jeg et indtryk af, at 

revisor glatter ud og man måske ikke får hele sandheden af vide. Vi spurgte jo ikke om 

økonomichefen var flink og rar, men vi spurgte indirekte, om der var styr på tingene i 

selskabet. Bestyrelsen vil jo gerne have deres uforbeholdne mening.  

 

Er der forhold i protokollen, som der ikke er interesse i kommer ud til offentligheden? Før 

offentliggørelsen af KAM vil der være en dialog mellem ledelsen og revisor om, hvilke forhold der 

vil blive KAM. TID: 34.30 

Er det ikke revisors vurderingen, hvilke forhold der bliver udvalgt til KAM? Hvis revisor 

udarbejdet en protokol i prioriteret rækkefølge og ledelsen gerne vil udvælge de tre nederste 

til KAM, sådan spiller klaveret vel ikke?  

 

Nej det gør det ikke. Dialogen vil i højere grad gå på, om der skal medtages tre eller fire KAM 

eller om der er forhold angivet i protokollen, som er følsomme. TID: 35:30  

Man kunne godt forestille sig, at der er forhold i revisionspåtegningen, som man ikke er 

interesseret i at sine konkurrenter eller kunder får kendskab til og man derfor ønsker en 

mere standartformulering. Så det kunne godt tænkes, at der var forhold man ikke var 
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interesseret i at fremstå helt specifikt. Så jeg tror, at det bliver sådan et spil. Bestyrelsen vil 

nok anerkende at det forholder sig, som angivet i revisionsprotokollen og at de udvalgte KAM 

fra revisor er de vigtigste, men så kan man være uenig om, hvordan det skal formuleres. Der 

er ikke nogen selskaber der har interesse i at kommunikere til omverdenen, at selskabet står 

svagt og der er problemer med det ene eller det andet. Det er blot et gæt, men jeg vil tro, at 

der kommer en diskussion med revisor om, hvordan formuleringen af KAM skal være, da 

visse formuleringer kan være uheldig for ens placeringen i markedet.  

Som ledelse eller bestyrelsesmedlem vil man argumentere for, at en detaljeret negativ 

beskrivelse i KAM, vil få negative konsekvenser for selskabet. Men jeg vil tro, at de fleste vil 

acceptere de forhold der er blevet udvalgt som KAM af revisor. 

 

Som konsekvens af KAM kan det forventes, at noterne skal uddybes for, at revisor kan henvise 

dem i KAM uden at angive originale informationer. Forventer du, at det vil være en svær dialog 

at få uddybet noterne? TID:  38.50 

Nej det tror jeg ikke. Jeg er enig med dig i, at man ikke kan have et forhold angivet i KAM, som 

ikke står beskrevet i regnskabet og det tror jeg ikke, der vil være stor diskussion omkring.  

  

Vil det være problematisk for selskabet at uddybe noterne der relaterer sig KAM? TID: 40.30 

Børsnoteret selskaber vil have fokus på, om konkurrenterne kan anvende denne viden. Det er 

det afgørende. Man er ikke interesseret i, at skrive om fortrolige oplysninger, som 

konkurrenterne kan gøre brug af. Der vil man prøve at fastholde den tidligere beskrivelse. 

Hvis informationen i stedet fører til, at investorerne får et bedre indblik i selskabet, så går 

ledelsen også den vej.  

 

Hvad var din første tanke, da du fik kendskab til at KAM ville blive implementeret? TID: 41.43 

Revisorerne vil i god tid informere ledelsen om, hvilke forhold der påtænkes at blive KAM. Så 

tror jeg egentlig, at det der ligger i det udsagn er, at hvis vi er vildt uenig i, at det er de 

væsentlige, så kan vi have en dialog om det. Jeg synes det var en fin præsentation fra 

revisorerne, hvor de havde et eksempel med fra England, hvor man kunne se en relativ 

detaljeret beskrivelse. 
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10.7 Interview – Pensionsselskab 
 
Jeg skriver om en ny standart der hedder Key Audit Matters, som træder i kræft for dette års 

regnskab der slutter d. 15. december 2016 eller senere. Der er forskellige revisionsstandarter der 

regulerer, hvordan revisor skal udføre sin revision etc. 

Key Audit Matters træder i kraft for børsnoteret selskaber og vil fremhæve, hvad der har været 

mest betydningsfuldt ved revisionen, som tidligere kun har været kommunikeret til bestyrelsen i 

revisionsprotokollen, men fremover vil udvalgte af disse forhold også stå i påtegningen, 

konklusionen på regnskabet, om hvad revisor har haft særlig fokus på og hvordan revisor har 

adressereret det.  

 

Hvad er Key Audit Matters? Er det ting som er strategisk vigtige for selskabet eller er det bare 

sådan at vi har haft fokus på at gennemgå store udestående? TID: 1:10 

 

Revisor afdækker de risici der er i regnskabet. Hvis der er store regnskabsposter, som er 

kompliceret med skøn, så skal der bruges flere ressourcer på at sikre, at regnskabsposten er 

rigtig angivet. De regnskabsposter som er mere kompliceret, vil revisor bruge mere tid på at 

revidere. Det vil så være dem, som bliver angivet som KAM.  

 

Da det er en ny standard der ikke er implementeret endnu, ved man endnu ikke helt præcist 

hvordan det endelige udfald kommer til at blive. Men det er der allerede i Holland og England.  

 

De har det vel også i USA, hvor de skal udfylde en blanket om, hvad der er vigtigt for selskabet.  

TID: 2:02 

 

USA reviderer efter US GAAP, som er en hel anden måde at revidere på, så jeg kan ikke på 

stående fod svare, om USA har noget tilsvarende.  

 

Jeg har lavet mit eget eksempel på, hvordan hvilke KAM der kunne have været udvalgt for DSV 

og udformet, hvordan det kunne have set ud TID: 2:53 

 



 

Pensionsselskab  Side  LXXVI 

Følsomhedsanalysen er nok den, som er vigtigst for os. Eksempelvis for Mærsk og hvordan 

stigende olieprisen vil påvirke selskabet.  

 

I forbindelse med, at jeg har talt med de danske revisorer har der været diskussion om, hvor 

mange detaljer man kan skrive om udvælgelsen af KAM, hvor det selvfølgelig skal være 

virksomhedsspecifikt. TID: 4:00 

Det er jo meget interessant, for eksempel Danske Bank har man længe kritiseret, hvorfor de i 

en længere periode ikke havde nedskrevet i Findland. Der gik mange mange år, før de gjorde 

det. Det kan selvfølgelig være fordi, de ikke havde råd til det.  

Men der burde revisionen måske have udfordret ledelsen lidt mere, om det virkelig kunne 

være rigtigt. Og det tror jeg ikke, at de gjorde.  

 

Nu kender jeg ikke revisionen i det pågældende regnskab, men såfremt der var indikationer på et 

nedskrivningsbehov, så skulle der have været udført en nedskrivningstest. 4:56 

Ja, men der er meget management discretion.  

 

Hvad vil i kunne bruge oplysningen om, hvilke KAM har udvalgt? TID: 5:50 

Det vil helt klart være noget, som vi vil læse. Det vil være et delelement af en analyse ligesom 

mange andre ting.  

Nogen virksomheder vil der være nogle ting, hvor man rigtig gerne vil spørge ind til. Jeg ved 

ikke om revisorer har fokus på andre ting, end når man sidder og vurderer et selskab.  

Som du siger, så bliver det selskabsspecifikt.  

Der kan være ting i omverdenen der gør, at investorer er mere fokuseret på det der foregår 

der, end lige at de ikke har nedskrevet i goodwill.  

Det vil helt klart være brugbart, men det vil være et delpunkt som man vil tage op og 

diskutere, når man møder ledelsen.  

 

Vil KAM være mere brugbart, såfremt revisor går mere i detaljer og skriver hvorfor netop denne 

KAM er udvalgt. Så som udviklingen af markedet, gør cash flow usikker og derfor er der større 

usikkerheder forbundet med nedskrivning af goodwill? TID: 6:58 

Hvis vi bruger Danske Bank eksemplet igen, med nedskrivning i Finland. Så er værdien er det 

findske selskab baseret på nogle vækstforudsætninger og udlånsvækst. På de skøn skal 
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revisionen måske sige, om det passer at selskabet vokser med 4% om året. Eller hvad det nu 

skal være. Så det er ligeså meget forudsætningerne bag skønnet, som revisor skal ind og 

vurdere.  

 

Når KAM bliver implementeret forventer flere at noterene for de tilhørende KAM vil blive 

uddybet. TID: 7:52 

Jeg synes netop at der mangler nogle følsomhedsanalyser på mange. Hvad er det værd, hvis 

forudsætningerne ændre sig. Der vil også være selskaber, så som Novo Nordisk, som er meget 

velkørende, så ved jeg ikke hvad der vil være KAM? 

 

Standarten siger at der i langt de fleste tilfælde, altid vil være mindst en KAM, da revisor skal 

have haft fokus på et eller andet i sin revision TID: 8:42 

Derfor vil det svinge meget fra selskab til selskab, hvor relevant det er at se på KAM. Lad os 

tage Danske Bank. Hvis analytikerne har fokuseret meget på nedskrivning i Findland. Det er 

en mindre ting, for den var ikke en del af valuation for Danske Bank. Der var ikke nogen, som 

tildelte goodwill nogen værdi, selvom den stod i regnskabet.  

Nogen gange vil der være et issue, som man har fokuseret på og andre gange, vil det nok ikke 

blive brugt til så meget. Novo Nordisk, der er det måske mere et spørgsmål om, hvordan 

prismiljøet er i USA, for deres insulin, end det er at revisor har haft fokus på deres udestående, 

eller hvad ved jeg.  

Så der er nogle selskaber, som er lidt mere presset, hvor KAM kan blive interessant at tage op 

med ledelsen. Men det kan være relevant for alle selskaber på et tidspunkt.  

Så nogle gange vil vi tage det ind i vores analyse. Nu har jeg kun set dit eksempel. Men nogen 

gange vil man tage diskussionen op. Men det ser ud til, at det helt sikkert er noget, som er 

brugbart og som skal læses.  

 

Har du tidligere oplevet at have manglet oplysninger om, hvad revisor har haft særlig fokus på i 

sin revision? TID: 10:55 

Hele regnskabet er baseret på den tillid der er til, at revisor gør sit arbejde ordentligt. Så man 

læser regnskabet i god tro.  
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Har I fokus på de skøn som indgår i regnskabet og at der kan være et spænd mellem, hvad der 

kunne have været indregnet? TID: 11:22 

Jeg ved godt, at der er mange skøn i forbindelse med en nedskrivning. Der er det vigtigt at 

kende forudsætningerne.  

 

For på nuværende tidspunkt, synes jeg ud fra de regnskab jeg har læst, at det kan være 

begrænset med oplysninger om, hvilke forudsætninger der ligger til grund for skønnet TID: 

11:48 

Det vil være rart med nogle forudsætninger om, hvad baggrunden for skønnet er. Hvis det 

bliver fokus i KAM, så synes jeg det er super.  

 

Man forventer at det kan være en afledt effekt af KAM, da revisor i KAM vil henvise til noterne og 

ikke angive ny information i påtegningen TID: 12:14 

Det er jo relevant, fordi revisor har indsigt i nogle interne regnskaber, som man ikke har som 

ekstern regnskabsbruger. Så derfor er det super interessant at få at vide, hvad der har været 

fokus på i revisionen.  

Der er formentligt et eller andet der, hvor I har valgt at lægge jeres fokus. Så derfor er det 

super vigtigt.  

Men som sagt det vil være et punkt. Der er mange delelementer, når man kigger på et selskab.  

 

Vil du få større tillid til revisors arbejde, når de forhold revisor har haft særlig fokus på, vil blive 

angivet i påtegningen? Eller vil det skabe usikkerheder til regnskabet, når revisor fremhæver 

risici, men som revisor også har adresseret så regnskabet selvfølgelig er retvisende? TID: 13:22 

Nu er der folk der investerer i aktien og så er der også kreditanalytikere, hvis selskabet har 

udstedt obligationer.  

Det virker som om at KAM mere er baseret på balancen? 

 

Det behøver det ikke at være. Det kan også være usikkerheder omkring indregning af 

omsætning. TID: 14:42 

Så er det alvorligt.  
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Det er jo det. Det behøver det ikke at være, men det er meget godt at du siger det. Fra revisors 

synspunkt der vil omsætningen altid være en væsentlig regnskabspost og der er en 

revisionsstandard der siger, at der altid er risici for besvigelser i omsætningen. TID: 14:50 

Det er fordi, at jeg tænker på at aktiefolk har meget fokus på resultatopgørelsen og så 

glemmer man lidt balancen. Det er tendensen. Mens kreditporteføljemanden de fokuserer 

næsten kun på balancen, er der dækning, hvad er der af aktiver etc. Så derfor tænker jeg at det 

helt sikkert vil være relevant for dem. 

 

KAM afhænger af hvilken virksomhed det er og hvilken branche de er. TID: 15:35 

På de engelske selskaber du har set på, er det ikke mest balanceposter? 

 

Der er nok flest KAM på balanceposter, men indregning af omsætning forekommer også relativ 

ofte TID: 15:54 

I forhold til ydelsesbaseret pensionsforpligtelser, så er det interessant. Når man ser de 

engelske selskaber, så regner de fortsat med 8% afkast på aktier, det er nærmest deres 

forudsætning, men det kommer ikke til at ske. Der synes jeg det har været underligt at revisor 

ikke har været inde og udfordret de forudsætninger.  

Diskonteringsrenten er formentlig meget højere end det nuværende renteniveau. Så selskabet 

er dybt underkapitaliseret eller underfondet, de her pensionskasser.  

 

Med indførslen af KAM vil I kunne læse, hvorvidt revisor har haft særlig fokus på dette område, 

så her vil det måske noget værdi at KAM bliver angivet? TID: 17:18  

Det er selvfølgelig ikke sikkert, at revisor tager det område som er vigtigst.  

 

Revisor skulle meget gerne have afdække de regnskabsposter som er væsentlige og risikofyldte. 

Men når KAM er indført vil du i hvert fald kunne læse, hvorvidt revisor har haft særlig fokus på 

netop det område og hermed skabe mere gennemsigtighed. TID: 17:45 

Der er også mange aktuarmæssige beregninger i en pensionsforpligtelse, så det kan godt 

være, at revisor ikke ved så meget om det område.  

 

Det gør revisor muligvis ikke, men revisor skal fortsat revidere regnskabet og kan i den situation 

inddrage en intern ekspert etc., for at få revisionsbevis for, at regnskabsposten. TID: 18:18 
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Men det er helt klart, at det bliver godt, at der kommer åbenhed omkring det.  

 

Når man kigger på et regnskab, så er det ikke alle noterne, som man får læst. Så når revisor får 

angivet KAM, så virker det som om, at disse noter bør man læse.  

 

Man kan også sige, at der ligger en ekstra liability i revisionsbranchen. For hvis man har et 

selskab der går konkurs, så det lige netop er pga. de forhold som revisor har haft særlig fokus 

på. Så er der helt sikker en liability.  

 

Dette kunne være spændende, hvis der havde været angivet KAM og hvad der havde stået i 

dem lige inden et selskab gik konkurs.  

 

Hvordan ville du fortolke, at et selskab havde 2-3 KAM og et andet selskab havde 5-6 KAM? TID: 

22:05 

Der vil nok være en tendens til, at jo flere KAM der er angivet i regnskabet, jo mere ringer 

alarmklokkerne. Sådan vil det jo være.  

Det kommer selvfølgelig an på graden af det.  

Det er måske også lige så meget ordlyden af KAM. Det er jo en formulering, som kan være 

mere eller mindre hård.  

Så det vil nok være et sted, hvor ordene skulle vægtes.  

 

Der kommer flere ændringer til revisionspåtegningen næste år. Konklusionen vil bl.a. komme til 

at stå først. Så lige mange, hvor mange KAM der er, vil konklusionen fortsat ikke ændre sig. TID: 

24:00 

For forsikringsselskaber, hvor det er super komplekst at opgøre hensættelser. Her bliver det 

spændende at se, hvad revisionen skriver der.  

For har revisorer ansat aktuarer eller hvad gør man når man kommer til forsikringsselskaber? 

 

Hvis der er regnskabsposter, som er for komplekse for, at revisor kan vurdere dem, så vil man 

eksempelvis inddrage en ekspert. Er der generelt nogle oplysninger, som du mangler i 

regnskabet? TID: 25:25 
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Jeg synes der mangler følsomhedsanalyser, men det er selvfølgelig ledelsen, som skal komme 

med dem.  

 

Hvordan tager I højde for de skøn, som er angivet i regnskabet? TID: 26:57 

Man bliver nødt til at stole på regnskabet.  

Nu vil jeg fremhæve Danske Bank igen, hvor aktiemarkedet tillagde goodwill nul kroner. 

Alligevel stod den til mange milliarder i regnskabet.  

Goodwill er et udtryk for, at den er handler til over bookvalue. Og alle banker i Europa 

handler til under bookvalue. Danske Bank havde på det tidspunkt handlet til langt under 

bookvalue.  

 

Hvad tror du at en revisor laver? TID: 28:05 

Jeg har selv arbejdet i forsikringsselskaber en gang, så jeg ved godt, at de lige pludselig har 

fokus på et område. Og at revisorer nogle gange måske kigger helt ned i bilag om tingene de 

passer. Så det er meget et kontrolarbejde for at se om tingene er ok.  

 

Hvis revisor eksempelvis skriver, at revisor har haft særlig fokus på kontroller, hvad vil I så 

kunne bruge den information til? TID: 28:58 

Det kan godt være relevant. Der er jo selskaber, som har implementeret IT-systemer og har 

nedjusteret som følge af det. Så det kan sagtens være relevant. Det er jo meget 

selskabsspecifikt.  

Det er også derfor jeg tror, at det vil være ting, som man vil diskutere med ledelsen, for at få 

en uddybning af, hvorfor revisor har haft fokus på de forhold.  

 

Hvordan vil i reagerer på at visse KAM vil gå igen år efter år, kontra andre KAM kun vil være der 

et enkelstående år? TID: 29:42 

Det er lidt det samme som antallet. Hvis det bliver ved med at gå igen, så er det et warning 

sign. Vil jeg synes. Ligesom med antallet, hvis man har 1 kontra 10, så er der er i hvert fald lidt 

flere ting at snakke om.  
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Fra en revisors synspunkt, så kan et KAM gå igen, såfremt regnskabsposten er komplekst eller 

der er mange skøn involveret i regnskabsposten. Så det behøver ikke nødvendigvis at være et 

warning sign, men det kan selvfølgelig godt blive opfattet således. TID: 30:20  

Men igen, så vil det også komme an på formuleringen. Det er mere tonen i formuleringen. Jo 

hårdere tonen er, jo mindre sandsynlighed vil der være for at der er en blank påtegningen.  

 

KAM har ikke noget at gøre med konklusionen af regnskabet. En ting af tonen som KAM er 

skrevet i, men vil dybdegående oplysninger om, hvordan revisor har adresseret KAM være 

brugbar? TID: 31:13 

Der er en tendens til, at man gerne vil have mere information. Når nu det forekommer at være 

en vigtig information, så vil man gerne have flere detaljer, i stedet for en overordnet 

information.  

Der skal helst ikke være for høj korrelation mellem at der er en blank påtegning af regnskabet 

og hvad der skrives i KAM. For hvis der er en blank påtegning, så er alt ok. Så bliver KAM bare 

lidt for overordet. Så der må gerne være lidt mere kant på, for at det er brugbart.  

 

Lyder det som om, at de nye ændringer til påtegningen er en forbedring, eller tror du det vil 

skabe mere forvirring? TID: 32:37 

Det vil altid være en forbedring på informationsniveauet.  

Det kommer igen lidt an på, hvis der kommer meget hårde formuleringer, så kan det godt 

påvirke kursen på et selskab.  

 

Så det vil godt kunne blive opfattet som om at selskabet er risikofyldt, selvom der er en blank 

påtegning? TID: 33:08 

Ja. Så derfor er formuleringen vigtig. Da jeg tror der vil blive lagt meget vægt på ordene i 

formuleringerne.  

 

 

 


