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Executive summary 

Accounting estimates is one of the most difficult areas to audit due to the inherent uncertainty and lack of 

precision and is therefore a focus area to auditors. Audit of accounting estimates, however, requires even 

more attention in 2020, not only because of the economic uncertainty caused by the global pandemic, but 

also because the auditing standard for auditing estimates, ISA 540, has been revised with effect for financial 

periods beginning 15 December 2019 or later. This thesis studies the changes from the former version of the 

auditing standard and the challenges auditors of small and medium-sized companies in Denmark will face in 

the implementation of the standard in order to understand which effect ISA 540 (Revised) will have on 

auditors of small and medium-sized companies in practice.  

It concludes that the most significant changes relate to enhanced requirements for risk assessment, 

emphasized importance of internal controls, additional requirements when testing how Management made 

the accounting estimate, extended documentation requirements and emphasis on applying professional 

skepticism. Based on an analysis of the challenges this changes will cause for the auditors of small and 

medium-sized companies ,due to the characteristics of this type of entities, it is found that, starting with the 

most important, implementing ISA 540 (Revised) will have the following primary effects in practice:  

➢ Documentation: The biggest impact on the auditors’ work in practice will be the extended 

documentation requirements. The auditors will need more detail in their documentation of risk 

assessment and internal controls as well as in the procedures performed to test how Management 

made the estimate. The effect of this will be that the requirements will be part of the auditors’ 

documentation tools and increased time consumption, which means they must negotiate larger fees.  

➢ Auditor’s approach to the audit of estimates: In order to be more challenging and apply professional 

skepticism, it is expected that the use of historical, external and alternative data will be more 

prevalent. In addition, it is expected that the audit approach of preparing an independent point 

estimate will be used more. These changes are a result of the limitations in Management’s 

accounting competences, whereby Management often have no knowledge of the methods, 

assumptions, and data they have applied, which makes it difficult and, in some cases, impossible to 

challenge Management sufficiently. 

Finally, it is concluded that there will be a difference in the way larger audit firms and smaller audit firms will 

approach the audit.  The smaller ones are expected to focus primarily on the documentation requirements, 

whereas the larger ones are expected to spend more time changing the audit approach to accommodate the 

new requirements.
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1. Indledning 

År 2020 er på mange måder et ganske særligt år grundet den globale covid-19 pandemi. Verdens ledere 

træffer på ugentlig basis beslutninger med gennemgribende betydning for både privatpersoner og 

virksomheder af hensyn til vores alles sundhed. Lock-downs, udgangsforbud, forsamlingsforbud, 

afstandskrav, restriktive lukketider mv. er, sammen med uvisheden om, hvornår, hvis nogensinde, 

tilstandene bliver normale igen, alt sammen med til at gøre det usikkert at drive virksomhed. 

Regnskabsmæssigt giver det anledning til forøget usikkerhed og kompleksitet, da regnskaberne skal 

indeholde skøn over værdien af aktiver såsom goodwill, udviklingsprojekter, anlægsaktiver, tilgodehavender 

fra salg af varer og tjenesteydelser, varelagre, udskudte skatteaktiver, aktiver målt til dagsværdi mv., der alt 

sammen beror sig på forventninger om fremtiden. Der ligger altså en større opgave for ledelsen i 

virksomhederne i at udarbejde disse skøn og dokumentere dem på behørig vis. Dén opgave er særligt en 

udfordring i små og mellemstore virksomheder, da de har nogle naturlige begrænsninger i ressourcer, 

formaliteten af interne processer, interne kontroller samt kompetencer på komplekse regnskabsmæssige 

områder. 

For revisorer er regnskabsmæssige skøn i forvejen et fokusområde, da de netop er kendetegnet ved at være 

beløb, der ikke kan observeres, og derfor er forbundet med usikkerhed. Disse beløb kan altså ikke, som 

mange andre regnskabsposter, stemmes af til en faktura eller et bankudskrift, men kræver, at revisor bruger 

sin professionelle dømmekraft. 

Men regnskabsmæssige skøn får dog ikke kun særligt fokus for revisorerne i 2020 på grund af den øgede 

samfundsøkonomiske usikkerhed, men også fordi International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), som udsteder de internationale revisionsstandarder, har udstedt nye retningslinjer for revision af 

regnskabsmæssige skøn. Disse retningslinjer fremgår at ’ISA 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger (Ajourført)’ (”standarden”), som er gældende for revision af regnskabsår påbegyndt 

15. december 2019 eller senere og er således relevant for revisionen af alle 2020-regnskaber. 

I standarden er processen for revisors arbejde, og ikke mindst dokumentationen heraf, blevet gentænkt. 

Revisorerne skal således sætte sig ind i de nye krav, omlægge deres arbejde og måder at dokumentere det 

på samt vurdere betydningen for, hvad de eventuelt skal kræve af regnskabsaflæggerne, som de ikke har 

gjort før. Alt det skal gøres i et år, hvor de indledende revisionshandlinger, herunder planlægning, på mange 

revisioner er påbegyndt senere end normalt, grundet udsættelse af frist for indsendelse af 2019-

regnskaberne fra 31. maj til 31. august.  
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1.1 Problemfelt 

Denne afhandling befinder sig inden for det overordnede problemfelt, finansiel revision, og nærmere 

bestemt revision af regnskabsmæssige skøn. Undersøgelsen foretages med udgangspunkt i den danske 

revisorbranche. Dette indebærer, at gældende regler for danske revisorer udgør referencerammen, 

herunder at revisorer i Danmark er underlagt ISA’erne og dermed er forpligtede til at implementere 

standarden for revision af regnskabsmæssige skøn. Derudover baseres undersøgelsen på forholdene i små 

og mellemstore virksomheder ud fra et dansk perspektiv. Små og mellemstore virksomheder er desuden 

forstået ud fra den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasser og gældende grænser for 

revisionspligt. 

I denne kontekst søger afhandlingen at undersøge effekten af denne ajourførte revisionsstandard i praksis 

med fokus på revisorer af små og mellemstore virksomheder.  

1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående, er der opstillet følgende problemformulering: 

”Hvilken effekt vil implementeringen af ISA 540 (Ajourført) have for revisorerne af små og mellemstore 

virksomheder i praksis?” 

Som støtte til at besvare ovenstående problemformulering er der opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål 

som er vurderet relevante: 

➢ 1) Hvad er grundlaget for ændringen af den nuværende ISA 540 til ISA 540 (Ajourført)? 

Dette undersøgelsesspørgsmål er med til at skabe et forståelsesgrundlag, som kan bruges til 

yderligere analyse. For at kunne besvare problemformuleringen, er det vigtigt at forstå, hvad 

der ligger til grund for ændringen og i forbindelse hermed vurderes det, at der skal skabes en 

generel forståelse af, hvad revision er, og hvilken regulering revisorerne i Danmark arbejder 

under. Dette er forklaret i kapitel 2, og grundlaget for ajourføringen er besvaret i afsnit 3.1 

➢ 2) Hvilke væsentlige forskelle er der mellem ISA 540 og ISA 540 (Ajourført)? 

Ligesom ved underspørgsmål 1, er dette undersøgelsesspørgsmål med til at etablere en god 

forståelse for, hvad det er for nogle ændringer, der implementeres i den nye standard. Denne 

forståelse og indsigt i ændringerne i ISA 540 (Ajourført) kan senere anvendes i analysen af de 

udfordringer, som ændringerne kan medføre. Gennemgangen af ændringerne er foretaget i 

kapitel 3. 
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➢ 3) Hvilke udfordringer kan revisor møde i revisionen af regnskabsmæssige skøn i små og 

mellemstore virksomheder? 

Dette spørgsmål er medtaget for at kunne analysere på den viden, der opnås i underspørgsmål 

1 og 2. Det er her, identificeringen af de væsentligste udfordringer finder sted, og disse kan 

herefter sammenholdes min gennemgang af ISA 540 (Ajourført) med kendetegnene i små- og 

mellemstore virksomheder. Analysen er foretaget i kapitel 4. 

➢ 4) Hvordan forventes udfordringerne at blive håndteret i praksis? 

Ved dette spørgsmål undersøges, hvordan de identificerede udfordringer forventes håndteret i 

praksis. Her vil udfordringerne fra spørgsmål 3 blive uddybet i relation til det praktiske arbejde, 

og analysen heraf er ligeledes foretaget i kapitel 4.  

1.3 Begrebsfastlæggelse og afgrænsning 

Denne afgræsning er lavet i forbindelse med afslutning på cand. Merc. Aud. studiet og forudsætter, at 

læseren er bekendt med gængse begreber indenfor regnskab og revision. Der, hvor det er fundet nødvendigt, 

har jeg forklaret begrebet. Afhandlingen har fokus på en overordnet tilgang til emnet i forhold til, hvordan 

revisionsbranchen kommer til at håndtere ændringerne til ISA 540 (Ajourført) for små- og mellemstore 

virksomheder. Der er tale om mange forskellige virksomheder og mange forskellige skøn, hvorfor der er taget 

udgangspunkt i, hvordan det generelt påvirker virksomhederne, og hvilke problemer revisor generelt kan få. 

Der bliver ikke gået ned i hvert enkelt regnskabsmæssige skøn.  

Begrebsrammen for afhandlingen er de internationale revisionsstandarder, som udstedes af International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), samt yderligere bestemmelser og lovgivning, som revisorer 

er underlagt. Der vil som udgangspunkt ikke blive refereret til andre standarder end ISA 540 og ISA 540 

(Ajourført), medmindre det findes nødvendigt for at kunne belyse en problemstilling eller andre forhold 

fyldestgørende.  

  



 

Side 7 af 85 
 

1.4 Struktur 

Følgende illustration er udarbejdet for at skabe overblik over specialets forskellige afsnit. Illustrationen er 

samtidig med til at skabe overblik over afsnittene og deres sammenhænge. 

  

  

Afsluttende

Kapitel 6 - Konklusion Kapitel 7 - Perspektivering

Analyse

Kapitel 5 - Identifikation og analyse af de væsentligste udfordringer for revisorer af små- og mellemstore 
virksomheder og effekt af disse i praksis

Teori

Kapitel 3 - Grundlæggende revisionsteori og regulering Kapitel 4 - Gennemgang af ISA 540 (Ajourført)

Indledende del

Kapitel 1 - Indledning Kapitel 2 - Metode

Executive Summary
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2. Metode 

Dette afsnit indeholder de metodiske overvejelser i afhandlingen i forhold til videnskabsteori i afsnit 2.1, 

undersøgelsesstrategi i afsnit 2.2 og undersøgelsesdesignet i afsnit 2.3, herunder en oversigt over de 

relevante data, samt dataindsamlingen og analyse.  

Disse elementer kombineret omfatter den metodologiske tilgang, som afhandlingen er baseret på. De valg, 

der træffes med hensyn til metode, herunder overvejelser om begrænsninger, har betydning for kvaliteten 

af afhandlingen og dermed anvendeligheden af konklusioner. Refleksioner om kvaliteten af afhandlingen er 

inkluderet i afsnit 2.4. 

2.1 Videnskabsteori 

Videnskabsteori omhandler de grundlæggende forestillinger og antagelser om, hvad viden er og hvordan det 

kan opnås, som et studie er baseret på. Der findes forskellige videnskabsteorier, også omtalt paradigmer. 

Denne afhandling er baseret på logisk positivisme, også kaldet ny-positivisme, altså antagelsen om, at 

påstande er enten sande eller falske. For, at undersøgelsens resultater skal være valide, skal de være baseret 

på logiske sammenhænge og empiri. Paradigmer som dette kan forklares ved at forstå ontologien og 

epistemologien bag, som beskrevet i de følgende afsnit. 

2.1.1 Ontologi 

Ontologi er antagelser om, hvad virkeligheden er. Det er vigtigt for at udforme en passende 

undersøgelsesteknik. Ontologien i den valgte anvendelse af positivismen er fysikalisme. Efter denne 

overbevisning skal alle videnskabelige udsagn kunne testes empirisk af mennesker på baggrund af 

iagttagelser, genstande, aktiviteter eller begivenheder (Fuglsang, Olsen og Rasborg 2014). Denne 

overbevisning kan overføres fra naturvidenskaben til samfundsvidenskaben ved iagttagen af den 

menneskelige adfærd. 

2.1.2 Epistemologi 

Epistemologi er antagelser om, hvad der gør videnskab acceptabelt, validt og legitimt (Saunders, Lewis and 

Thornhill, Research Methods for Business Students 2016). I den logiske positivisme skal undersøgelser forene 

observationelle udsagn med teoretiske forklaringer af sammenhænge mellem teori og praksis med en logisk 

fremgangsmåde. Videnskab skal således opbygges på det mest sikre empiriske grundlag for at være legitim, 

acceptabel og valid. Den valgte retning inden for logisk positivisme anerkender dog, at da sprog aldrig vil 

være fuldstændigt nøjagtigt og præcist, vil videnskab aldrig kunne fremstille den rene sandhed. 
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2.2 Undersøgelsesstrategi 

Undersøgelsesstrategien i afhandlingen skal afspejle den valgte videnskabsteori. Undersøgelser kan være 

deduktive, induktive eller abduktive (Fuglsang, Olsen og Rasborg 2014). Den logiske positivisme anerkender 

både deduktiv og induktiv analyse i videnskaben. 

Det er vurderet, at en deduktiv strategi indledningsvist er passende. På baggrund af gennemgang af teorien 

identificeres ændringerne til ISA 540 (Ajourført). Ved at sammenholde ændringerne i standarden med 

forståelsen af kendetegn ved små- og mellemstore virksomheder opstilles indirekte hypoteser for 

udfordringer, som revisorer af denne type virksomheder vil støde på ved implementeringen af den nye 

standard. Disse hypoteser testes empirisk ved brug af interviews. 

I de foretagne interviews søges samtidig svar på, hvordan udfordringerne vil blive håndteret i praksis. På 

baggrund af de foretagne interviews søges en generel teori om, hvilken effekt ISA 540 (Ajourført) vil få for 

alle revisorer af små og mellemstore virksomheder i praksis, hvilket er en induktiv tilgang.  

2.3 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet beskriver de data, som undersøgelsen er baseret på, herunder hvordan data er valgt, 

opnået og analyseret. Det er den del, der forbinder problemformuleringen med undersøgelsen, 

videnskabsteorien og undersøgelsesmetoden på en sådan måde, at der kan nås meningsfulde konklusioner. 

Ved fastlæggelsen af undersøgelsesdesign skal formålet med undersøgelsen overvejes. Denne undersøgelse 

er baseret på en observation af, at der er implementeret en væsentlig opdatering til ISA 540 (Ajourført). 

Formålet med undersøgelsen er at identificere de udfordringer det medfører, og den effekt de kommer til at 

få i praksis for revisorer af små og mellemstore virksomheder. Der er ikke indledningsvist en antagelse om 

effekten i praksis, og det kan på nuværende tidspunkt ikke endeligt be- eller afkræftes. Undersøgelses-

strategien er således undersøgende, idet der søges viden og indsigt i et nyt problemfelt. 

Ved den valgte videnskabsteori er både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder anerkendte. Da 

studiet er undersøgende af natur, vurderes et kvalitativt undersøgelsesdesign at være bedst egnet. Måden, 

hvorpå kvalitativ information analyseres, afhænger af arten af det indhentede data, hvilket er beskrevet 

nedenfor. 

  



 

Side 10 af 85 
 

2.3.1 Data 

Dataenes art er, sammen med den valgte videnskabsteori og undersøgelsesstrategi, afgørende for at designe 

en passende tilgang til indsamling og analyse af data. Data kan være primære eller sekundære. Primære data 

involverer empiriske data opnået med henblik på den pågældende undersøgelse og er ikke blevet behandlet 

af andre. Sekundære data er derimod data indsamlet og behandlet af andre. De relevante data til denne 

undersøgelse er beskrevet for hver kategori nedenfor. 

Primære data 

Undersøgende studier søger ny viden, hvorfor primære data er nødvendige. Interviews er en anerkendt 

metode inden for denne type studier og er også foretaget i forbindelse med denne afhandling for at opnå 

indsigt i den praktiske håndtering af standarden. 

Der foretages to interviews. Respondenterne udvælges på baggrund af deres uddannelse, erfaring som 

revisorer i Danmark, relevante positioner i interne og eksterne faglige udvalg, der kan indikere en særlig viden 

om emnet, kundeportefølje samt deres baggrund i henholdsvis et større og et mindre revisionshus. Disse 

kriterier sikrer relevans og pålidelighed i deres udtalelser samtidig med en, om end begrænset, bredde i 

forhold til at repræsentere den samlede danske revisionsbranche. Respondenterne er præsenteret nedenfor:   

Jon Beck er statsautoriseret revisor og partner hos KPMG i Danmark, hvor han er leder af deres 

revisionsfaglige afdeling. KPMG var i 2018 den femte største revisionsvirksomhed i Danmark 

(Erhvervsstyrelsen 2018).  Jon Beck er herudover en del af revisionsteknisk udvalg hos brancheorganisationen 

FSR – Danske revisorer. Jon Beck er ansvarlig for implementering af relevant revisionsmetodik og 

revisionsværktøjer og har således også undervist internt i standarden. Han har et indgående kendskab til ISA 

540 (Ajourført), idet han har været med til at oversætte den til dansk. Herudover har han deltaget i 

diskussioner om standarden i revisionsteknisk udvalg, ligesom han er med i processen omkring udgivelse af 

en række artikler, der skal belyse nogle af de praktiske problemstillinger ved standarden. Endeligt har han 

praktisk erfaring som revisor for både små og store virksomheder.   

Kenny Madsen er statsautoriseret revisor og partner hos Inforevision, hvor han har ansvaret for interne 

regnskabssystemer og revisionssystemer. Inforevision har fokus på små og mellemstore virksomheder 

(Inforevision u.d.), og er et af de mindre danske revisionsfirmaer. Kenny Madsen er en del af Inforevisions 

kvalitetssikringsudvalg og er ekstern kvalitetskontrollant for Erhvervsstyrelsen for non-pie virksomheder. 

Hans kendskab til ISA 540 (Ajourført) er begrænset til egen gennemlæsning, men han har praktisk erfaring 

som revisor for virksomheder i en bred vifte af brancher i det små og mellemstore segment. 



 

Side 11 af 85 
 

Indledningsvist blev Erhvervsstyrelsen endvidere udvalgt som respondent for at forstå, hvilken effekt de som 

tilsynsmyndighed forventer, at standarden kommer til at have i praksis, samt hvordan de i kvalitetskontrollen 

vil vurdere overholdelsen af standarden afhængigt af størrelsen af virksomheden og kompleksiteten af de 

regnskabsmæssige skøn. De har dog ikke ønsket at medvirke, da de ikke officielt må udtrykke holdninger. 

Sekundært data 

De væsentligste sekundære data i denne afhandling er ISA’erne og specielt ISA 540, både gammel og ajourført 

udgave.  

Andre sekundære data består af artikler om emnet eller elementerne i ISA 540 (Ajourført) samt andre 

publikationer omkring ISA 540 (Ajourført) fra f.eks. FSR – Danske revisorer eller Erhvervsstyrelsen, ligesom 

der også er anvendt akademisk litteratur vedrørende videnskabsteori og -metodik. Denne litteratur er 

medtaget for at opnå en forståelse af ISA 540 (Ajourført), hvorfor den er blevet ajourført, og for at forstå, 

hvor meget vejledning der allerede findes. Akademisk litteratur er medtaget for at understøtte de metodiske 

overvejelser. 

2.3.2 Dataindsamling og analyse 

Dette afsnit behandler den specifikke metode til indsamling og analyse af de primære og sekundære data. 

Afsnittet er opdelt i interviews, som metode til primære data, og dokumentanalyse, som metode til 

sekundære data. Endelig er der et afsnit om sammenfatning, dvs. tilgangen til at kombinere indsamling og 

analyse af begge typer data.  

Interviews 

Interviewene gennemføres i oktober 2020 ved en semistruktureret tilgang. Denne tilgang er relevant, da 

interviewene indledningsvist anvendes til at teste validiteten og fuldstændigheden af en række implicitte 

hypoteser for dernæst at være en åben undersøgelse af, hvordan standarden i praksis vil blive 

implementeret. Derfor er Interviewenes formål og omfang defineret, men for at være åben for nye 

perspektiver og oplysninger fra de interviewede, er interviewet ikke fuldt struktureret.  

Omfanget af hvert interview er beskrevet i en interviewguide for at sikre konsistens i de data, der opnås fra 

interviewene, og for at, sikre at formålet med interviewene bliver opfyldt. Interviewguiden er sendt ud til 

respondenterne før interviews med henblik på, at de bevidst eller ubevidst kan forberede sig på interviewet. 
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Interviewvejledningen udarbejdes på baggrund af problemformuleringen og underspørgsmål og indeholder 

nedenstående emner: 

➢ Introduktion af respondenten 

➢ Præsentation af formålet med opgaven og interviewets rolle 

➢ Respondentens kendskab til emnet 

➢ Opfattelse af væsentlige ændringer til ISA 540 (Ajourført) 

➢ Identificerede udfordringer i forbindelse med implementering 

➢ Forventet praktisk håndtering af udfordringerne 

Efter godkendelse fra respondenterne optages interviewene til senere reference. Under interviewet laves 

der korte noter under hvert punkt i interviewguiden. Efterfølgende bliver optagelserne yderligere analyseret 

for at få overblik over respondenternes perspektiver og holdninger, og noterne bliver uddybet. 

Når interviewene er analyseret, samles alle direkte og indirekte citater for hver respondent og videresendes 

til dem for at give mulighed for validering og bekræftelse. Der er en risiko for, at perspektiver og meninger 

ikke tydeligt kommer frem i verbal kommunikation. Valideringen sikrer, at information anvendt i analysen 

afspejler respondenternes perspektiver og meninger.  

Dokumentanalyse 

Analysen af sekundære data er centreret omkring ISA’erne og især ISA 540 i både gammel og ajourført 

udgave.  

Yderligere analyse af de største udfordringer ved implementering er lavet med reference til ISA’erne, hvor 

argumenter fra interviews bliver taget med i analysen af disse.  

Sammenfatning 

Efter indsamling og analyse af såvel primære- som sekundære data kombineres de opnåede observationer 

og perspektiver til en forståelse af de undersøgte emner som resultatet af studiet. Dette gøres ved at 

sammenligne og evaluere perspektiver fra både dokumentanalysen og interviewene, altså både teori og 

empiriske observationer, med det formål at kunne opnå en relevant, logisk og velbegrundet konklusion med 

udgangspunkt i den logisk positivistiske videnskabsteori. 
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2.4 Kvaliteten af undersøgelsen 

Som omtalt ovenfor er det vigtigt for forståelsen af ethvert studie at anerkende, at der med alle metodiske 

valg medfølger nogle begrænsninger. For kvalitative undersøgelser foreslår Saunders, Lewis og Thornhill 

(2016), at man vurderer kvaliteten af undersøgelsen ud fra de fire kriterier nedenfor: 

➢ Troværdighed 

➢ Overførbarhed 

➢ Pålidelighed 

➢ Autenticitet 

2.4.1 Troværdighed 

Troværdighed henviser til, hvordan det sikres, at den socialt konstruerede virkelighed afspejler deltagernes 

intentioner (Saunders, Lewis og Thornhill, Research Methods for Business Students 2016). Ved analyse af 

interviews sikres troværdigheden ved, at hver respondent har mulighed for at bekræfte de direkte og 

indirekte citater fra interviewet. Herved sikres det, at den enkeltes svar/mening er blevet forstået korrekt. 

2.4.2 Overførbarhed 

Overførbarhed henviser til det omfang, hvor konklusionerne af undersøgelsen kan anvendes i en anden 

kontekst, dvs. kan overføres (Saunders, Lewis og Thornhill, Research Methods for Business Students 2016). 

Denne undersøgelse søger at imødekomme dette ved at forklare problemformuleringen, 

undersøgelsesdesign, afgrænsning og konklusioner. Jeg anerkender, at konklusionerne på baggrund af 

undersøgelsens art er specifikke for det tidspunkt, hvor undersøgelsen udføres, at de kun er relevante i 

Danmark, og at begrænsningerne i omfanget på to interviews ikke er repræsentativt for hele den danske 

revisionsbranche. 

2.4.3 Pålidelighed 

Pålidelighed refererer til, hvor godt undersøgelsesprocessen er dokumenteret, så læseren kan forstå, 

hvordan data indhentes og analyseres (Saunders, Lewis og Thornhill, Research Methods for Business 

Students 2016). Jeg har derfor forsøgt at beskrive processen for, hvordan data indhentes og analyseres i 

detaljer gennem hele afhandlingen for at understrege konteksten for dette studie, som konklusionerne skal 

forstås i lyset af. 
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2.4.4 Autenticitet 

Autenticitet handler om at sikre, at alle synspunkter er repræsenteret, og at dette gøres uden skævhed 

(Saunders, Lewis og Thornhill, Research Methods for Business Students 2016). Da jeg har en rolle i 

revisionsbranchen som revisor med seks års erfaring fra et at de store revisionshuse, anerkendes risikoen for, 

at jeg kan indtage en forudindtaget eller partisk position. Dette søges løst ved at vælge respondenter, der 

repræsenterer andre og forskellige størrelser af revisionshuse, for at sikre, at flere relevante perspektiver 

afspejles. Der er dog en begrænsning i omfanget af studiet, der medfører, at ikke hele revisionsbranchen er 

repræsenteret. 

Samlet set betragtes kvaliteten af undersøgelsen som acceptabel i betragtning af de forklarede forsøg på at 

opfylde de fire ovennævnte kvalitetskriterier, såvel som arten og omfanget af undersøgelsen og de opnåede 

konklusioner. 
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Teori 

3. Grundlæggende revisionsteori og regulering 

Før man kan gå dybere ned i forståelsen af ændringerne fra ISA 540 til ISA 540 (Ajourført), er det nødvendigt 

at forstå den regulering og de rammer, som lovgivningen og standarderne har. Dette er også med til at give 

en forståelse for, hvorfor ISA 540 (Ajourført) er relevant.   

Formålet med dette afsnit er at kortlægge de standarder og de rammer, som er relevante og interessante i 

forhold til ISA 540 (Ajourført) og revision som helhed, herved skabes en indsigt i revisionsprocessen, som kan 

danne grundlag for en bedre forståelse af ændringerne i ISA 540 (Ajourført).  

3.1 Regulering af revision 

Der er følgende lov og regulering man som revisor i Danmark er underlagt:  

- EU’s 8. direktiv 

- Revisorloven (RL) 

- EU-forordningen 

- Lovbekendtgørelser, udstedt med hjemmel i revisorloven. 

 

Figur 1 – Oversigt over bestemmelser og regulativer - Baseret på CBS undervisningsplancherne fra Cand. Merc. Aud 

studiet i faget Revision 2 (Johansen 2019) 

Revisorerne i Danmark er underlagt reglerne i Revisorloven (RL), denne lov er baseret på EU’s 8. direktiv. 

Revisionsbranchen er i det store hele en selvregulerende branche, hvor det er specialister i revisionsområdet, 

der opstiller regler for, hvad branchen må, bør og skal gøre. Et af kerneelementerne i RL er revisors 

uafhængighed. For, at revisor kan forblive uafhængig, betyder det, at revisor ikke må være involveret i 

virksomhedens beslutningstagning. Herudover skal en revisionsvirksomhed have et intern kvalitets-

styringsstem, der skal sikre kvaliteten af revisionen samt forhindre trusler mod revisors uafhængighed. 

Herudover er revisionsvirksomheder også underlagt offentligt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen.  
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Revisors arbejde udføres med udgangspunkt i IFAC’s(International Federation of Accountants) standarder, 

herunder IAASB’s standarder. Herudover kan revisor få vejledning gennem FSR’s udtalelser. 

Det, der som udgangspunkt sætter rammerne for revisors arbejde, under deres tilgang og fremgangsmåde i 

forhold til revisionsprocessen, er ISA’erne. ISA’erne er selve kravene til revisors arbejde, men også revisors 

hjælpeværktøj, som kan guide til en bedre forståelse af lovgivningen samt sikre, at revisor overholder de 

krav, der gælder. De enkelte ISA’er omhandler hver deres anvendelsesområde, f.eks. revision af 

regnskabsmæssige skøn (ISA 540 (Ajourført), og indeholder krav, definitioner og vejledning til hvert specifikke 

område.  

3.2 ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens 

gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

Det er fundet relevant at gennemgå ISA 200, da denne omhandler selve revisors overordnede mål og 

revisionens gennemførsel. Denne gennemgang er med til at skabe et bedre grundlag for forståelsen for ISA 

540 (Ajourført). Formålet med ISA 200 er at fastsætte de overordnede mål samt arten og omfanget af en 

revision med henblik på, at ”den uafhængige revisor” (revisor) opnår disse mål.  

ISA 200 beskriver revisors overordnede mål som følgende (IAASB 2014, pkt. 11 (a,b)): 

”At opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor er 

i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

(b) at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA i 

overensstemmelse med revisors observationer.”  

ISA 200 beskriver revisors overordnede mål som værende at opnå ”høj grad af sikkerhed” for, at regnskabet 

som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation. På baggrund af dette er det altså revisors arbejde at 

reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, hvilket sker ved at indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, der kan lægges til grund for revisors konklusion (IAASB 2014, pkt. 17). 

En vigtig del af revisors arbejde er at planlægge og udføre en revision baseret på professionel skepsis. ISA 

200 beskriver professionel skepsis som værende, at revisor er opmærksom på f.eks. (IAASB 2014, pkt. A18); 

- revisionsbevis, der modsiger andet opnået revisionsbevis 

- information, der rejser tvivl om pålideligheden af dokumenter og svar på forespørgsler, som 

påtænkes benyttet som revisionsbevis 
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- forhold, der kan være tegn på mulige tilfælde af besvigelser 

- omstændigheder, der kan medføre behov for revisionshandlinger udover dem, der kræves i henhold 

til ISA’erne. 

Professionel skepsis er særlig vigtigt, fordi det får revisor til at foretage en kritisk vurdering af det opnåede 

revisionsbevis, der sikrer, at dette er tilstrækkeligt og egnet. Et andet vigtigt begreb i ISA 200 er 

”revisionsrisikoen”. Revisionsrisikoen er en funktion af risikoen for væsentlig fejlinformation og 

opdagelsesrisikoen (IAASB 2014, pkt. 13 (c)), hvilket er illustreret nedenfor.  

 

Figur 2 – Revisionsrisikoen - Egen tilvirkning baseret på ISA 200 (IAASB 2014, pkt. 13 (c))  

Revisionsrisikoen – Risikoen for en upassende revisionskonklusion. Det er risikoen for, at revisor har overset 

en væsentlig fejl og dermed afgiver en forkert konklusion. 

Risikoen for væsentlig fejlinformation – Det er risikoen for, at regnskabet indeholder væsentlige 

fejlinformationer. Den består af den iboende risiko og kontrolrisikoen. Den iboende risiko, er risikoen for, at 

væsentlige fejl opstår i en regnskabspost, gruppe af transaktioner eller en oplysning f.eks. baseret på 

størrelse, kompleksitet, frekvens og type af transaktioner. Dette vurderes, inden eventuelle tilknyttede 

interne kontroller overvejes. Kontrolrisikoen, er risikoen for at eventuelle oprettede interne kontroller ikke 

forebygger, opdager eller retter væsentlige fejl (IAASB 2014, pkt. 13 (n)). 

Opdagelsesrisikoen – Risikoen for, at revisionsrisikoen ikke reduceres til et acceptabelt lavt niveau ved de 

handlinger, som revisor udfører, og derved ikke fører til opdagelse af en fejlinformation, der enten alene eller 

sammen med andre fejl kan være væsentlige (IAASB 2014, pkt. 13 (e)). 

Revisionsrisikoen kan derved forstås som en proces, der omhandler forståelsen af en virksomhed og dens 

omgivelser, samt en vurdering af det interne miljø, såsom kontroller og forretningsgange. Dette bruges til at 

vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation samt ved vurderingen af, hvad der er den mest effektive 

revisionsstrategi, da revisor skal vurdere, hvorvidt der skal testes kontroller eller foretages en mere 

substansbaseret revision.   
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3.3 Revisionsprocessen 

På baggrund af det overordnede formål med revisionen, gennemgået jf. ovenstående omkring ISA 200, er 

revisionsprocessen yderligere gennemgået i følgende, for at give et bedre indblik i, hvor i revisionsprocessen 

ISA 540 (Ajourført) ligger, men også for at vise sammenhængende over til de andre ISA’er, hvor dele er blevet 

integreret i ISA 540 (Ajourført). Revisionsprocessen kan umiddelbart inddeles i en række hovedfaser, som 

består af en lang række andre handlinger. Disse hovedfaser er illustreret i følgende figur: 

  
Figur 3 – Roadmap over revisionsprocessen (Sudan, et al. 2018, side 13) 

Som det fremgår af figuren, er ISA 540 i fase 3: Yderligere revisionshandlinger. Figuren er medtaget for at give 

et overblik over, hvor i revisionsprocessen vi befinder os i forhold til ISA 540 (Ajourført), men også for at vise, 

hvor vi er i forhold til de elementer fra blandt andet ISA 315 - Identifikation og vurdering af risici for væsentlige 

fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, som er indarbejdet i ISA 540 

(Ajourført).  
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3.4 Udviklingen i ISA 540 

Ajourføringen af ISA 540 har medført en række nye krav og yderligere handlinger, især hvis det vurderes, at 

skønnet er væsentligt påvirket af graden af kompleksitet, subjektivitet og skønsmæssig usikkerhed. Det er 

derfor relevant at kigge tilbage på sidste gang, der blev foretaget ændringer til ISA 540.  I december 2007 

blev det besluttet, at IAASB ville opdatere ISA 540, i den forbindelse valgte blev det besluttet at 

sammenlægge de to standarder, der var dengang. De to standarder var ISA 540, som omhandlede revision af 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger (andre end dem som involverede måling til dagsværdi), 

og ISA 545, som omhandlede revision af dagsværdimålinger og oplysninger hertil. De to standarder blev slået 

sammen, fordi IAASB mente, at revisionen af regnskabsmæssige skøn ikke skulle afhænge af målemetoden 

på skønnet.  

Sammenlægningen betød, at der ikke længere var forskel på den måde, hvorpå revisor skulle tilgå revisionen 

af de regnskabsmæssige skøn, uanset om der var tale om en måling til dagsværdi eller ej. Dette er relevant, 

da udviklingen på markederne og teknologien har gjort, at der er kommet mere fokus på regnskabsmæssige 

skøn og større forskel på kompleksiteten af disse. Forskellen på handlingerne til simple skøn og komplekse 

skøn er ændret betydeligt over de senere år, hvor regnskabsmæssige skøn, som bliver opgjort til dagsværdi, 

vurderes at være mere komplekse end andre skøn.  

3.5 Hvad er et ”regnskabsmæssigt skøn” 

For at kunne forstå ISA 540 (Ajourført) bedre, er det vigtigt at forstå, hvad den omhandler, nemlig 

”Regnskabsmæssige skøn”.  

Dette afsnit omhandler, hvad regnskabsmæssige skøn er, med henblik på at give en bedre forståelse af ISA 

540 (Ajourført), og hvorfor den er blevet ændret. 

Regnskabsmæssige skøn bliver defineret i ISA 540 (Ajourført) som værende; 

” Regnskabsmæssigt skøn – et beløb, hvis måling, i overensstemmelse med kravene i den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, er forbundet med skønsmæssig usikkerhed” 

(IAASB 2018, 12 (a)) 

”Regnskabsmæssige skøn er beløb, der kan relateres til grupper af transaktioner eller 

balanceposter, som indregnes eller oplyses i regnskabet. Regnskabsmæssige skøn omfatter 

også beløb, der indgår i oplysninger; anvendes til at foretage vurderinger om indregning; eller 

oplysning vedrørende en gruppe af transaktioner eller en balancepost.” (IAASB 2018, A14) 
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Ud fra ovenstående definitioner kan det konstateres, at et regnskabsmæssigt skøn er noget, hvor selve 

opgørelsen af beløbet er behæftet med usikkerhed. Et regnskabsmæssigt skøn viser, hvad 

virksomheden/ledelsen vurderer som værende det mest sandsynlige økonomiske udfald af en fremtidig 

begivenhed.  

Der findes mange former for regnskabsmæssige skøn, men nedenfor er oplistet nogle af de mest almindelige 

skøn, for at give et indblik i hvad disse kunne vedrøre; 

- Opgørelse af forventede tab på tilgodehavender 

- Anvendte forudsætninger i forbindelse med nedskrivningstest 

- Fastsættelse af dagsværdi 

- Afskrivningsperiode på anlægsaktiver 

- Nedskrivning på varebeholdninger 

Kravene for, hvordan regnskabsmæssige skøn skal udarbejdes og relaterede noteoplysninger er for danske 

virksomheder defineret i Årsregnskabsloven (ÅRL). 
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4. Gennemgang af ISA 540 (Ajourført) 

4.1 Hvorfor valgte man at ajourføre ISA 540? 

ISA 540 (Ajourført) omhandler revision af regnskabsmæssige skøn, som forklaret i afsnit 3.5. Disse er af natur 

behæftet med usikkerhed. Revisorerne har derfor på dette område svært ved at opnå et tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis, hvorfor det er sværere for dem at konkludere, at beløbet ikke er væsentligt 

fejlbehæftet.  

At revisionen af regnskabsmæssige skøn er et af de sværeste områder at opnå tilstrækkelig egnet 

revisionsbevis på, afspejler sig også i de kvalitetskontroller, der bliver udført, ikke bare i Danmark, men i hele 

verden, hvor revisionen af skøn ofte kritiseres. Regnskabsmæssige skøn har derfor været en del af de 

fokusområder, som Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer har haft, hvilket fremgår af deres seneste 

redegørelse for tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder (Erhvervsstyrelsen 2020). 

Derudover er professionel skepsis et af hovedformålene med ajourføringen af ISA 540, da IAASB gerne vil 

fremme en mere uafhængig, udfordrende og skeptisk revision. Ajourføringen af standarden er derfor med 

til at øge kravene til revisors dokumentation og rapportering af regnskabsmæssige skøn. (Revisionsteknisk 

udvalg, FSR - danske revisorer 2020). 

Grunden til, at man har haft så stor fokus på professionel skepsis, er, at det er en af hjørnestenene i de 

internationale revisionsstandarder og derfor er særlig relevant ved revisionen af beløb, som ikke kan opgøres 

nøjagtigt. 

Udover, at man gerne ville sikre, at revisionen af regnskabsmæssige skøn blev mere udfordrende og skeptisk, 

er ajourføringen af ISA 540 også med til at imødegå nogle af de seneste års ændringer på regnskabs-området, 

hvortil kommer de europæiske tilsynsmyndigheders krav om, at revisorer i langt højere grad udfordrer 

ledelsens regnskabsmæssige skøn (Revisionsteknisk udvalg, FSR - danske revisorer 2020). 

Ændringerne til regnskabsstandarderne, IFRS 9 – Finansielle instrumenter og IFRS 13 – Måling af dagsværdi 

- har medført en øget betydning og synlighed af regnskabsmæssige skøn for regnskabsbruger, hvilket har 

øget kravene til de noteoplysninger, som virksomhederne skal oplyse om. Det skal hertil bemærkes, at langt 

de fleste virksomheder i Danmark er underlagt bestemmelserne i ÅRL og ikke IFRS (International Financial 

Reporting Standards), hvorfor de ikke vil være underlagt de nye krav fra IFRS 9 og IFRS 13. Derfor er 

ajourføringen af ISA 540 også baseret en del på netop ændringerne til IFRS 9, som omhandler indregning og 

måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtigelser, hvor især måden, hvorpå man opgør forventede 

kredittab, er blevet ændret, og IFRS 13, som omhandler måling af dagsværdi og oplysninger hertil. Herudover 

begynder man oftere og oftere at se regnskabsmæssige skøn, da markederne bliver mere komplekse, og 
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behovet for ledelsesmæssige skøn og fremsynethed er derfor stigende. Dette skyldes særligt den stigende 

udvikling i teknologi, hvilket også medfører øget kompleksitet i flere af organisationernes forretningsgange, 

hvorfor der også kommer et øget behov for test af virksomhedens kontroller. Det var en udfordring, da den 

gamle version af ISA 540 var skrevet, inden ændringerne for indregning af omsætning, leasingkontrakter mv. 

blev indført, og sammenlagt med tilbagevendende kritik af kvaliteten af revisionen af regnskabsmæssige 

skøn, og har altså medført, at IAASB har været nødt til at adressere området for regnskabsmæssige skøn for 

at sikre øget revisionskvalitet (IAASB 2018). 

IAASB har vurderet, at revisorerne har haft behov for en mere robust tilgang til identificering af risici samt 

en mere robust tilgang til, hvordan der reageres på identificerede risici. Grunden til dette behov skyldes den 

stigende kompleksitet i forretningsmiljøet, hvorfor et af målene med ajourføringen af ISA 540 har været, at 

denne skal kunne følge med udviklingen på markedet. Herudover er risikovurdering også en kritisk del af 

enhver revision, hvorfor ajourføringen af ISA 540 specifikt har krav om risikovurdering, der er bygget op 

omkring de krav, der fremgår af ISA 315 (Ajourført) (IAASB 2018). 

Samtidig har IAASB også været opmærksom på, at der er stor forskel på regnskabsmæssige skøn, hvorfor 

den ajourførte ISA 540 gerne skulle tilgodese alle slags skøn, både de, som er meget komplekse, men også 

de, som er simple (IAASB 2018). 

4.2 Definition af vigtige begreber 

For at forstå de nye krav bedre, er der nogle vigtige definitioner i ISA 540 (Ajourført), som vil blive uddybet 

nedenfor. 

Regnskabsmæssigt skøn:  

Dette er forklaret i afsnit 3.5 

Skønsmæssig usikkerhed:  

Dette begreb dækker den manglende nøjagtighed i målingen eller opgørelsen af et regnskabsmæssigt skøn. 

Det er ikke alle regnskabsmæssige skøn, der er forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed. Der kan 

være skøn, hvor der er let tilgængelige data og oplysninger, som gør, at den skønsmæssige usikkerhed bliver 

nedsat Det kunne f.eks. være regnskabsposter, som opgøres efter et åbent og aktivt marked, såsom 

finansielle instrumenter. Der kan dog opstå en høj grad af skønsmæssig usikkerhed, selvom data og 

oplysningerne er let tilgængelige, og det skyldes, at generelle økonomiske forhold og likviditet i et bestemt 

marked kan have påvirkning på den skønsmæssige usikkerhed. Usikkerheden kan f.eks. opstå, hvis 

virksomheden har en meget stor beholdning af børsnoterede aktier, hvor det ikke er sikkert, at de kan sælge 

disse til den nuværende børskurs, fordi der mangler interesserede købere. Dette bevirker, at skønsmæssig 
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usikkerhed oftest er et svært begreb for revisorerne at få tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvilket 

også er en af grundene til, at netop dette begreb har fået en langt større betydning i ISA 540 (Ajourført).  

Professionel skepsis:  

Som beskrevet i det tidligere afsnit, er professionel skepsis en af hjørnestenene i ISA’erne. Herudover bliver 

professionel skepsis også mere relevant i revisionerne i dag og i fremtiden, grundet den stigende 

kompleksitet i virksomhederne og deres finansielle rapporteringer. Professionel skepsis kan bedst beskrives, 

som det at have et spørgende sind, være opmærksom på forhold, som kan indikere mulige fejlinformationer, 

samt en kritisk tilgang til det indhentede revisionsmateriale. 

Manglende neutralitet hos ledelsen:  

Dette begreb hænger sammen med begrebet ”skønsmæssig usikkerhed”, idet skønsmæssig usikkerhed 

medfører subjektivitet i forhold til udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn. Netop subjektivitet medfører, 

at den daglige ledelse skal foretage vurderinger, som medfører, at risikoen for manglende neutralitet hos 

ledelsen, tilsigtet som utilsigtet, forøges. Det regnskabsmæssige skøns udsathed for manglende neutralitet 

hos ledelsen stiger i takt med subjektiviteten. Manglende neutralitet hos ledelsen kunne for eksempel være 

motivation til at opnå et bestemt resultat, fordi dette kunne udløse en bonus til ledelsen, og dermed 

fastsætter ledelsen det regnskabsmæssige skøn derefter.  

4.3 Hvilke væsentlige ændringer er der kommet i forbindelse med ajourføringen af 

ISA 540? 

I ovenstående afsnit er det forklaret, hvorfor man har valgt at ajourføre ISA 540, samt nogle af de vigtigste 

begreber heri, for at give en bedre forståelse af de ændringer, der beskrives i dette afsnit. Her vil jeg komme 

dybere ned i de væsentligste nye krav, og hvad disse betyder for revisorerne 

ISA 540 (Ajourført) stiller større krav til revisors arbejde samt dokumentationen heraf, da den behandler og 

udvider en række af de allerede eksisterende krav, der var i den oprindelige standard. Herudover indarbejder 

ISA 540 (Ajourført) også elementer fra andre standarder for at fremhæve betydningen af disse, herunder 

f.eks. ISA 315 om risikovurdering, men også ISA 330, som omhandler revisors reaktion på risici. Det er valgt 

at indarbejde disse elementer, for at skabe større fokus på netop disse ting i forbindelse med revisionen af 

regnskabsmæssige skøn.  

Ajourføringen af ISA 540 er således ikke bare en lille opdatering af enkelte punkter i standarden, men 

nærmere en omskrivning af hele standarden. Nogle af de samme krav går igen i ajourføringen, men der er 

også mange nye krav, hvor nogle er store og andre er mindre. Til brug for min opgave har jeg derfor lavet en 

figur, som er vedlagt i bilag 1. Figuren viser, hvilke krav der var i den gamle standard mod hvilke krav, der er 

i ISA 540 (Ajourført).  
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Overordnet set er der en række ændringer, som er af både større og mindre karakter. Det er ikke vurderet 

relevant at gennemgå samtlige ændringer, der er foretaget i forbindelse med ajourføringen af ISA 540, 

hvorfor jeg i dette afsnit kun vil gennemgå de væsentligste ændringer og komme dybere ned i, hvad dette 

får af betydning for revisors arbejde.  

De ændringer, som jeg har vurderet, er de væsentligste i forbindelse med ajourføringen af ISA 540, er: 

1. Yderligere krav til risikovurdering og dokumentation herfor, herunder øget fokus på interne 

kontroller 

2. Identifikation og dokumentation af den anvendte metode, betydelige forudsætninger og data for de 

enkelte regnskabsmæssige skøn 

3. Ledelsens forståelse og adressering af den skønsmæssige usikkerhed 

4. Forøget professionel skepsis ved revision af regnskabsmæssige skøn  

5. Øget fokus på dokumentationen af revisors gennemgang af regnskabsmæssige skøn 

6. Øget fokus på oplysninger om regnskabsmæssige skøn i regnskabet 

7. Øgede krav til rapportering til ledelsen. 

4.3.1 Yderligere krav til risikovurdering og dokumentation herfor, herunder øget fokus på interne 

kontroller 

I forhold til ajourføringen af ISA 540, kan man se i oversigten i bilag 1, at der i fasen 

”Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter” er kommet en del flere punkter. Nogle af de punkter 

er gengangere fra den oprindelige standard, men der er også en del nye punkter. Som det også fremgår af 

afsnit 4.3, er der i ajourføringen blevet indarbejdet elementer fra ISA 315 for at fremhæve disse. Der er altså 

ikke tale om helt nye krav, men blot en præcisering af eksisterende krav. 

De overordnede krav til risikovurderingen er, at revisor skal opnå en forståelse af de forhold om 

virksomheden og dens omgivelser, som specifikt vedrører regnskabsmæssige skøn, herunder også 

virksomhedens interne kontroller. De handlinger, som revisor skal foretage, skal udføres i det omfang, det er 

nødvendigt for at opnå et passende grundlag for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation.  

Selvom ISA 540 (Ajourført) lægger op til flere krav i forbindelse med risikovurderingen, er der også 

indarbejdet en skalerbarhed i kravene til revisor alt efter om der er tale om simple eller komplekse skøn. Et 

simpelt skøn kunne være nedskrivning på debitorer, hvor metoden er mindre kompleks, og skønnet kan være 

forbundet med mindre skønsmæssig usikkerhed, idet revisor kan benytte historiske data som grundlag. Et 
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eksempel på et komplekst skøn kunne være en dagsværdiberegning, som er påvirket af afkastkrav og budget 

forudsætninger, der er forbundet med subjektivitet, ligesom modellen for beregning kan være kompleks.  

Regnskabsmæssige skøn kan også kræve betydelige vurderinger samt blive væsentligt påvirket af 

skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet og andre iboende risikofaktorer, og i disse tilfælde vil 

dette altså betyde en væsentlig mere omfattende gennemgang af virksomheden og dens omgivelser, og det 

er i disse tilfælde, at især dokumentationskravene er forøget i ISA 540 (Ajourført). Det er mere omfattende, 

fordi standarden f.eks. kræver en forståelse for, hvordan metode, betydelige forudsætninger og data er 

påvirket af henholdsvis kompleksitet, subjektivitet og skønsmæssig usikkerhed, udover de almindelige 

risikofaktorer. 

De handlinger, som revisor skal foretage sig for at forstå virksomheden og dens omgivelser, er ikke væsentligt 

ændret og omfatter de samme krav, som fremgik af den tidligere standard. Disse krav fremgår af figuren i 

bilag 1, og der vil derfor ikke blive kommenteret yderligere herpå. Der hvor, der er sket væsentlige ændringer, 

er derimod i forhold til forståelsen af virksomhedens interne kontrolmiljø, og dette vil derfor blive 

gennemgået.  

Som det også fremgår af bilag 1, skulle revisor, jf. den tidligere standard, også forholde sig til relevante 

kontroller i forbindelse med vurderingen af, hvordan ledelsen havde udført det regnskabsmæssige skøn, men 

med ISA 540 (Ajourført) er gennemgangen af virksomhedens kontroller blevet meget mere konkretiseret.  

Det skal forstås på den måde, at mange af kravene i den nye ISA 540 (Ajourført) baserer sig på ISA 315, hvilket 

også den gamle standard var baseret på. Den store forskel er, at det er blevet præciseret og nu relaterer sig 

udelukkende til regnskabsmæssige skøn. Denne del er også blevet ekstra vigtig, da ISA 540 (Ajourført) har 

øget dokumentationskravene i forhold til vurderingen af de identificerede risici, hvor revisor specifikt skal gå 

ind og vurdere kontrolrisikoen, men dette vil blive forklaret i dybden i afsnit 4.3.2. 

I forbindelse med forståelsen af virksomhedens interne kontroller, er det også vigtigt at kende og forstå 

processerne omkring kontrollerne. Her skal revisor opnå en forståelse for ledelsens proces i forbindelse med 

udøvelsen af regnskabsmæssige skøn. Revisor skal vurdere, om den daglige ledelse har skabt og vedligeholdt 

en kultur af ærlighed og etisk adfærd. Dette er særlig vigtigt, når der vurderes kontroller, fordi virksomheden 

sagtens kan have kontroller, som, hvis de fungerer efter hensigten, virker stærke, men hvis kulturen i 

virksomheden ikke er opbygget, så medarbejderne lægger vægt på at udføre disse i tilstrækkelig grad, bliver 

de overflødige. Det kunne f.eks. være, hvis medarbejderne var bange for at gøre opmærksom på eventuelle 

fejl, fordi ledelsen har skabt en kultur, hvor dette ikke bliver værdsat, men straffet. Noget nyt i ISA 540 



 

Side 26 af 85 
 

(Ajourført) er, at den også lægger op til, at revisor bør begynde at vurdere den øverste ledelse, hvilket vil sige 

bestyrelsen, hvis virksomhederne har dette. 

Udover ovenstående forståelse skal revisor også opnå en forståelse af processen for, hvordan den daglige 

ledelse foretager deres risikovurdering.  Hvis revisor forstår dette, er det nemmere at vurdere, hvilken 

betydning eventuelle ændringer i virksomhedens miljø kommer til at have, herudover er det også med til at 

give en indikation om, hvorvidt der er indikationer på, at den daglige ledelse har behov for at inddrage en 

ekspert. 

Revisor skal desuden opnå en forståelse for, hvordan den daglige ledelse identificerer de relevante metoder, 

forudsætninger og datakilder, samt behovet for ændringer hertil. Herudover skal revisor opnå en forståelse 

for, hvorledes den daglige ledelse forstår graden af skønsmæssig usikkerhed, samt hvordan de håndterer 

denne. Det er noget af det mest væsentlige, som er ændret i ISA 540 (Ajourført), hvor 

dokumentationskravene vedrørende dette er væsentligt forhøjet. Dette afsnit vil udelukkende omhandle 

selve forståelsen, som revisor skal opnå af elementerne og ikke selve vurderingen af elementerne da det vil 

blive gennemgået i næste afsnit. 

Metode/Modeller: Revisor skal opnå en forståelse af den daglige ledelses valg af model og eventuelle 

kontrolaktiviteter i relation hertil. Der skal også opnås en forståelse af, hvordan ledelsen har fastlagt 

modellens relevans og nøjagtighed, og om modellen er valideret inden brug, eller om den bliver genvalideret 

med jævne mellemrum. Revisor skal også sikre, at modellen på passende vis bliver ændret eller tilpasset, hvis 

markeds- eller andre forhold giver anledning hertil, og om der er udarbejdet passende politikker i forbindelse 

med dette. Til sidst skal der opnås en forståelse for, hvorvidt ledelsen foretager ”ledelsesmæssige 

justeringer” til modellens output, og hvorvidt disse er passende.  

Forudsætninger: For at opnå forståelse af ledelsens fastlagte forudsætninger, skal revisor forstå grundlaget 

for udvælgelsen af dokumentationen, som understøtter valget af forudsætningen, herudover om ledelsen 

har vurderet relevansen og fuldstændigheden af grundlaget for forudsætningen. Hvis det er relevant, skal 

revisor også forstå, hvordan den daglige ledelse har fastslået, at de anvendte forudsætninger er konsistente 

med hinanden og med de forudsætninger, som må være anvendt på andre regnskabsmæssige skøn. 

Data: Revisor skal forstå, hvordan den daglige ledelse har udvalgt de data, som de regnskabsmæssige skøn 

er baseret på. Det kan være dataenes art og kilde, herunder om der er anvendt eksternt data, om dataene er 

nøjagtige og fuldstændige, og hvordan ledelsen vurderer, at de anvendte data er passende. Revisor kan også 

overveje at opnå en forståelse omkring, hvorvidt de anvendte data er konsistente med dem, som er anvendt 

i tidligere perioder, samt hvordan dataene indhentes og integriteten sikres. 
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Et eksempel på en metode med tilhørende forudsætninger og data kunne være en opgørelse af en 

lagerbeholdnings nettorealisationsværdi. Her vil metoden være nettorealisationsværdi, forudsætninger til 

dette kunne være fremtidige prisændringer, effekten af nye produkter eller teknologier og skønnede salgs-

omkostninger, og data kunne være de nuværende salgspriser.  

Skønsmæssig usikkerhed: Som beskrevet tidligere er den skønsmæssige usikkerhed et af de sværeste 

begreber for revisor at håndtere. Nogle af de forhold, som revisor skal overveje i forhold til at forstå, hvordan 

ledelsen håndterer den skønsmæssige usikkerhed, er at forstå, om den daglige ledelse har forholdt sig til 

alternative metoder, betydelige forudsætninger og data, samt om ledelsen har overvejet alternative udfald, 

ved for eksempel at benytte sig af en følsomhedsanalyse. Revisor skal også forstå, hvordan ledelsen har 

fastlagt sit punktestimat, altså det beløb som ledelsen har fastlagt og indregnet i regnskabet. 

Når revisor har opnået en forståelse af ovenstående elementer, skal revisor også vurdere, hvorvidt der er 

etableret et kontrolmiljø samt gennemgå udfaldet af tidligere perioders skøn, og om der er brug for en med 

specialiserede færdigheder. Disse krav var også med i den gamle standard, hvorfor disse ikke vil blive 

gennemgået yderligere.  

4.3.2 Identifikation og dokumentation af den anvendte metode, betydelige forudsætninger og data 

for de enkelte regnskabsmæssige skøn 

Når revisor har opnået en forståelse for virksomheden og dens omgivelser samt dens interne kontrolmiljø, 

skal revisor bruge denne forståelse til at identificere, hvilke risici dette indebærer samt reagere på disse. Hvis 

man ser på tabellen i bilag 1, vil dette afsnit kombinere ”Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig 

fejlinformation” og ”Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation”. Dette afsnit vil også have 

fokus på de øgede dokumentationskrav i den forbindelse. 

Det første revisor skal gøre, efter der er opnået en detaljeret forståelse af virksomheden, er at identificere, 

hvor der kan opstå væsentlig fejlinformation vedrørende et regnskabsmæssigt skøn og tilknyttede 

oplysninger på revisionsmålsniveau. Som krævet efter ISA 330, skal revisor særskilt vurdere iboende risici og 

kontrol risici. For at give en bedre forståelse af, hvad iboende risici og kontrolrisici er, og fordi disse er blevet 

en integreret og vigtig del af ISA 540 (Ajourført), vil disse blive uddybet nedenfor, da det er vigtigt at have en 

forståelse for disse begreber. 

Iboende risici: Iboende risiko er forklaret som værende: 

”Iboende risikofaktorer er karakteristika ved forhold og begivenheder, der kan påvirke, hvor udsat et 

revisionsmål er for fejlinformation, før overvejelse af kontroller” (IAASB 2018, A8).  
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 Iboende risici er altså de faktorer, som medfører udfordringer, når den daglige ledelse skal udøve det 

regnskabsmæssige skøn.  Særligt for regnskabsmæssige skøn, er det vigtigt at forstå de iboende risici i 

forbindelse med den skønsmæssige usikkerhed, subjektivitet og kompleksitet samt deres indbyrdes 

sammenhæng.  Netop disse overvejelser er der kommet ekstra fokus på i forbindelse med ajourføringen af 

ISA 540, hvorfor jeg vil komme yderligere ind på disse elementer senere i afsnittet. 

Kontrol risici: Kontrolrisikoen er en vurdering af, hvor effektivt de kontroller, som revisor har identificeret og 

har til hensigt at opnå tillid til, er udformet, og hvorledes de adresserer de iboende risici, der er identificeret 

på revisionsmålsniveau.  

Når man har vurderet de iboende risici og kontrolrisiciene, er det denne vurdering, som giver den samlede 

revisionsrisiko. 

Ved identifikationen af risici for væsentlig fejlinformation skal revisor vurdere de iboende risici, og i den 

forbindelse skal revisor tage den skønsmæssige usikkerhed, kompleksiteten, subjektiviteten og andre 

iboende risikofaktorer i betragtning. Andre iboende risikofaktorer kunne f.eks. være transaktionernes 

karakteristika, hvilket kunne være en vurdering af, om det er en rutinetransaktion. Det, der er helt særligt 

ved ISA 540 (Ajourført), er, at det er specificeret, at revisor skal vurdere, i hvilket omfang valget og 

anvendelsen af metoder, forudsætninger og data er påvirket af kompleksitet, subjektivitet og skønsmæssige 

usikkerhed, udover risikoen for besvigelser og manglende neutralitet hos ledelsen. Alle disse faktorer skal 

revisor tage i betragtning i forhold til identificeringen af risici og herefter bruge denne viden til at vurdere 

hvor høj risikoen for væsentlig fejlinformation er i forhold til et risikospektrum. For alle de regnskabsmæssige 

skøn, hvor der vurderes at være en væsentlig risiko, skal revisor sikre at have en forståelse for de kontroller, 

som adresserer risikoen.  

Når revisor har identificeret, hvilke risici der findes i forbindelse med regnskabsmæssige skøn, skal der 

udføres passende handlinger for at afdække de risici. Standarden fremlægger tre revisionshandlinger, hvor 

revisor skal udføre mindst én af disse i forbindelse med reaktionen på de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation. De tre handlinger fremgår af ISA 540 (Ajourført) som følger (IAASB 2018, pkt. 18 a,b,c):  

a. ”Opnåelse af revisionsbevis fra begivenheder, der er indtruffet frem til datoen på revisors 

erklæring” 

b. ”test af, hvordan den daglige ledelse udøvede det regnskabsmæssige skøn” 

c. ”fastlæggelse af revisors punktestimat eller beløbsinterval” 
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Revisor skal vurdere, hvilke revisionshandlinger, der er passende, ud fra hvor høj revisor har vurderet risikoen 

for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau til at være. Revisor skal på baggrund heraf planlægge 

en revision, der adresserer alle relevante risici for hvert element i skønnet. Metoderne ovenfor er uændrede 

i den ajourførte standard. 

Herudover skal revisionshandlingerne også udformes og udføres på en sådan måde, så de ikke er orienteret 

mod at opnå bekræftende revisionsbevis, men ej heller mod at udelukke afkræftende revisionsbevis. Der 

bliver i standarden lagt vægt på, at revisor skal være objektiv og sikre, at der ikke er manglende neutralitet 

hos ledelsen. Der bliver desuden også lagt ekstra vægt på den professionelle skepsis, idet revisor skal 

udforme handlinger, så disse ikke er orienteret mod at bekræfte, men også så handlingerne ikke udelukker 

afkræftende revisionsdokumentation, den professionelle praksis er forklaret yderligere i afsnit 4.3.4.  

Som det fremgår af figuren i bilag 1 i sektionen ”Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation”, 

er de ovenstående tre handlinger ikke nye, da det i stor grad også var dette, revisor skulle forholde sig til 

efter den gamle standard. Grunden til, at dette stadig er relevant i forhold til væsentlige ændringer, er 

detaljegraden af disse handlinger. Der bliver stillet langt større krav til revisor i forhold til deres udførelse af 

test af ledelsens skøn, herudover er der også langt større dokumentationskrav i forhold til alle 

revisionshandlingerne, som gør, at dette er en af de væsentligste ændringer i ISA 540 (Ajourført). Jeg vil 

derfor nedenfor gennemgå de tre revisionshandlinger og beskrive, hvilke krav der er i forhold til disse.  

Opnåelse af revisionsbevis fra begivenheder, der er indtruffet frem til datoen på revisors erklæring 

Den første revisionshandling af de tre muligheder (handling a, b og c jf. ovenfor), er den revisionshandling, 

som er mest simpel, og som også fremgik af den tidligere standard. Der er ikke kommet væsentlige ændringer 

til denne fremgangsmetode.  

Overordnet set er den relevant, når usikkerheden ved skønnet helt eller delvist afklares i perioden mellem 

balancedagen og revisors påtegning. F.eks. afklarer efterfølgende betalinger fra debitorer usikkerheden om 

værdiansættelsen på balancedagen.   

Test af, hvordan den daglige ledelse udøvede det regnskabsmæssige skøn 

Ovenfor er den mest simple måde, hvorpå man kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, beskrevet, 

men den metode er ikke altid mulig at anvende.  

Derfor er der også en metode, hvor revisor skal teste, hvordan den daglige ledelse har udøvet det 

regnskabsmæssige skøn. Der er for denne metode sat en række nye krav op for, hvad revisor skal opnå 

revisionsbevis for, samt et skærpet krav omkring professionel skepsis.  
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Metoden er f.eks. passende at bruge, hvis revisors erfaring fra tidligere års gennemgange af lignende 

regnskabsmæssige skøn tyder på, at den daglige ledelses proces for udøvelse af regnskabsmæssige skøn er 

passende.  

Når revisor har valgt at benytte denne metode, skal revisors yderligere handlinger sikre, at der opnås 

tilstrækkeligt egnet revisionsbevis vedrørende de risici, der er identificeret. De handlinger, der skal udføres, 

skal relatere sig til følgende: (IAASB 2018, pkt. 22) 

a) ”Valget og anvendelsen af de metoder, betydelige forudsætninger og data, som den daglige ledelse 

har anvendt ved udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn, og”  

b) ”hvordan den daglige ledelse har fastlagt punktestimatet og udarbejdet tilknyttede oplysninger om 

skønsmæssig usikkerhed.” 

Det er ovenstående handlinger, som skiller sig ud fra den tidligere standard, og som gør, at ISA 540 (Ajourført) 

forventes at være væsentligt mere krævende. Ved punkt ”a” er der indført væsentligt flere krav til, hvilke 

handlinger revisor skal foretage sig, hvilket også kan ses i figuren i bilag 1, hvor handlingerne i den tidligere 

standard er sammenholdt med handlingerne i den nye. Da punkt ”b” også er en af de allermest væsentlige 

ændringer til ISA 540 (Ajourført) samt en af de mest krævende ændringer, vil den ikke blive gennemgået i 

dette afsnit, men i stedet blive gennemgået særskilt i afsnit 4.3.3.  

Standarden udvider således kravene til revisors arbejde ved test af ledelsens skøn, hvilket oftest er den mest 

anvendelige revisionstilgang. Revisor påkræves at tilrettelægge og udføre revisionshandlinger relateret til 

henholdsvis anvendte metoder, forudsætninger og data, som det også fremgår af punkt a. Tabellen nedenfor 

opsummerer disse formål benævnt i standarden og vil blive gennemgået mere i dybden nedenfor.  
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Tabel 1 - Revisionshandlinger vedrørende metode, betydelige forudsætninger og data 

Element Revisor skal udføre revisionshandlinger der afdækker: 

Metoder 

- Om den valgte metode er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige 
begrebsramme 

- Om vurderinger, der er foretaget ved valget af metoden, medfører indikationer på mulig 
manglende neutralitet hos ledelsen 

- Om beregningerne er udført i overensstemmelse med metoden og er matematisk nøjagtigt 

- Om integriteten af betydelige forudsætninger og data er opretholdt under anvendelsen af 
metoden 

Yderligere formål er gældende, hvis der er ændringer i anvendte metoder fra sidste år eller 
ledelsen anvender en kompleks model. 

Betydelige 
forudsætninger 

- Om de valgte forudsætninger er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige 
begrebsramme 

- Om vurderinger, der er foretaget ved fastlæggelsen af de betydelige forudsætninger, giver 
indikation på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

- Om de betydelige forudsætninger er indbyrdes konsistente og konsistente med de 
betydelige forudsætninger, der er anvendt i andre regnskabsmæssige skøn, eller med 
tilknyttede forudsætninger, der er anvendt på andre områder, baseret på det kendskab, 
revisor har opnået under revisionen 

Yderligere formål er gældende, hvis der er ændringer i anvendte forudsætninger fra sidste år, eller 
når vurderingen af forudsætningen er afhængig af, at ledelsen har til hensigt at udføre specifikke 
handlinger og har mulighed herfor. 

Data 

- Om dataene er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

- Om vurderinger, der er foretaget ved valget af data, medfører indikationer på mulig 
manglende neutralitet hos ledelsen 

- Om dataene er relevante og pålidelige efter omstændighederne  

- Om den daglige ledelse har haft en passende forståelse og fortolkning af dataene, herunder 
af kontraktlige vilkår 

Yderligere formål er gældende, hvis der er ændringer i anvendte data fra sidste år 

Egen tilvirkning baseret på ISA 540 (Ajourført) (IAASB 2018, pkt. 23-25) 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en del krav i forbindelse med gennemgangen af den daglige 

ledelses udøvelse af regnskabsmæssige skøn. Standarden medfører således en høj detaljegrad i 

dokumentationen af både risikovurdering og revisionshandlinger, hvilket kræver øget ressourceforbrug for 

revisor. 

Metode 

I forhold til de krav, der er til revisors handlinger ved gennemgang af den daglige ledelses metode, er der i 

tabel 1 opsummeret de overordnede formål, som skal afdækkes med handlingerne, revisor udfører. Her vil 

jeg komme dybere ned i, hvilke handlinger og tanker, som revisor kan gøre sig for at få afdækket disse formål.   
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Når revisor skal vurdere, hvorvidt en anvendt metode er passende, skal det først konstateres, hvorvidt der 

er ændringer til denne metode i forhold til tidligere perioder. Hvis der er konstateret en ændring, skal det 

vurderes, hvorvidt denne ændring er baseret på nye informationer eller omstændigheder. Hvis dette ikke er 

tilfældet, eller der ikke er konsistens mellem anvendte metoder og forudsætninger på andre 

regnskabsmæssige skøn, kan revisor have brug for at foretage yderligere drøftelser med ledelsen og derved 

udfordre den daglige ledelse i forhold til egnetheden. Forespørgsler kan dog ikke være det eneste 

revisionsbevis, som revisor indhenter, da dette ikke kan stå alene. Den yderligere drøftelse kan også være 

med til at give indikationer på, om der skulle være manglende neutralitet hos ledelsen. Hvis der derimod ikke 

er nogen ændringer i forhold til tidligere perioder, skal det vurderes, om rationalet for valget og selve 

metoden er passende. Her skal det også vurderes, om det er passende i forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, hvilket i Danmark primært vil være ÅRL. Hvis, der er indikationer på mulig 

manglende neutralitet hos ledelsen, kan dette føre til yderligere drøftelser med ledelsen, samt at revisor skal 

genoverveje, om der er opnået tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for den anvendte metode. En indikation 

på mulig manglende neutralitet hos ledelsen kan være, at de altid anvender den metode eller forudsætning, 

som giver det mest positive udfald, selvom det måske ligger inden for, hvad der må vurderes som et passende 

interval.  

Revisor skal også vurdere, om integriteten af betydelige forudsætninger og data er opretholdt ved 

anvendelsen af den valgte metode. Revisor skal altså sikre, at informationsbehandlingen, der benyttes i 

metoden, ikke påvirker nøjagtigheden og fuldstændigheden af de forudsætninger og data, der er til stede. 

Dette er vigtigt, da det kan medføre fejlinformation, hvis det ikke opretholdes. Det kunne f.eks. være, hvis 

en metode automatisk hentede informationer fra finanssystemet, her skal revisor sikre sig at disse 

informationer bliver opretholdt. 

Som det nævnes i tabellen ovenfor, er der nogle yderligere formål, som gør sig gældende, hvis der benyttes 

en kompleks model til den daglige ledelses metode. De formål er at sikre, at modellen opfylder formålet med 

den måling som det kræves i den regnskabsmæssige begrebsramme. Herudover skal eventuelle justeringer 

til modellens output være konsistens med formålet og være passende efter omstændighederne. For at 

vurdere, hvorvidt en model er kompleks, kan man se på, om forståelsen og anvendelsen af modellen, data 

og forudsætninger kræver specialiserede færdigheder eller specialviden, da det kan være en indikation på en 

kompleks model. Herudover kunne det også være en kompleks model, hvis det er vanskeligt at indhente data 

eller at opretholde integriteten. Nogle af de handlinger, som revisor kan foretage sig, når den daglige ledelse 

anvender en kompleks model, er at validere modellen, inden den bliver anvendt, eller hvis der kommer 
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ændringer til disse. Den validering kunne indebære, at den matematiske integritet sikres, og at nøjagtigheden 

og fuldstændigheden opretholdes. 

Betydelige forudsætninger 

Ligesom med metode, skal revisor ved gennemgangen af de betydelige forudsætninger vurdere, om der er 

ændringer i forhold til tidligere perioder. De handlinger og vurderinger, som revisor skal foretage sig, hvis der 

er ændringer, er de samme som ved metode, hvorfor der ikke vil blive kommenteret yderligere herpå. Det 

samme gør sig gældende i forhold til vurderingen omkring indikationer på mulig manglende neutralitet hos 

ledelsen.  

Når revisor skal vurdere, om de betydelige forudsætninger, som den daglige ledelse har anvendt, er egnet og 

passende, skal revisor overveje, hvilket rationale den daglige ledelse har for valget af forudsætningen. 

Herudover skal det også overvejes, om forudsætningen efter omstændighederne er passende i betragtning 

til arten af det regnskabsmæssige skøn, men også i forhold til den regnskabsmæssige begrebsramme, 

forretningsområdet, samt den branche og de omgivelser, som virksomheden opererer i. Der er således nogle 

flere overvejelser, som revisor skal foretage sig i forhold til de anvendte forudsætninger, end der er ved 

metoden, da revisor her også skal forholde sig specifikt til arten af skønnet samt virksomheden og dens miljø.  

Det kan også efter omstændighederne være, at den daglige ledelse har vurderet alternative forudsætninger 

eller udfald af de regnskabsmæssige skøn, for at se hvordan et regnskabsmæssigt skøns beløbsstørrelse 

varierer efter de forskellige forudsætninger. Et eksempel på dette kan være udarbejdelsen af en 

følsomhedsanalyse, som giver en række udfald ud fra de forudsætninger, der benyttes, dette vil så blive 

karakteriseret som et udfaldsinterval, hvor der som udgangspunkt vil være ”pessimistiske” og ”optimistiske” 

udfald.  

Revisor skal også vurdere, hvorvidt de anvendte betydelige forudsætninger er indbyrdes konsistente. Det 

betyder, at revisor skal vurdere de anvendte betydelige forudsætninger i forhold til forudsætninger, der er 

anvendt i forbindelse med udøvelsen af andre regnskabsmæssige skøn, men også med tilknyttede 

forudsætninger, der er anvendt i virksomhedens øvrige forretningsområder. Revisors viden om 

virksomheden og dens forretning er altså meget vigtig for at kunne sikre, at der er konsistens mellem de 

anvendte forudsætninger igennem alle virksomhedens forskellige områder og processer. Forudsætninger, 

som er anvendt på andre områder af virksomhedens forretningsområder og som kunne være relevante i 

forhold til vurdering af konsistensen af de anvendte forudsætninger på regnskabsmæssige skøn, kan være 

fremtidige pengestrømme eller forretningsudsigter.   
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Egnetheden af de betydelige forudsætninger kan afhænge af, hvorvidt den daglige ledelse har intentioner 

om og evne til at udføre visse handlinger. Dette kan også skyldes krav i den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, hvor den daglige ledelse skal dokumentere planer og intentioner, der er relevante for 

specifikke aktiver og forpligtelser. 

Data 

Som det også var tilfældet ved ”metode” og ”betydelige forudsætninger”, skal revisor ved gennemgangen og 

vurderingen af data undersøge, om der er ændringer i forhold til tidligere perioder. Hvis det er tilfældet, er 

det de samme handlinger og vurderinger som ved metode og betydelige forudsætninger. Det samme gør sig 

gældende i forhold til vurderingen omkring indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen, hvorfor 

der henvises til beskrivelsen af handlinger ved gennemgangen af ”metode”. 

Revisor skal foretage sig nogle overvejelser og vurderinger i forhold til, hvorvidt de valgte data er egnet. Nogle 

af disse overvejelser kan være at forstå den daglige ledelses rationale for valg af data, samt om de valgte data 

er passende i forhold til arten af det regnskabsmæssige skøn samt den regnskabsmæssige begrebsramme. 

Herudover skal revisor også vurdere, om dataene er passende i forhold til forretningsområdet, branchen og 

de omgivelser virksomheden opererer i. Dette er de samme overvejelser, som revisor også skulle forholde 

sig til i forbindelse med de ”betydelige forudsætninger”, hvilket igen understreger de udvidede krav til 

revisor, som standarden indebærer.  

Revisor skal også vurdere om dataene er relevante og pålidelige. Det er et krav fra ISA 500 - Revisionsbevis - 

at revisor skal vurdere, om informationer er tilstrækkeligt pålidelige til formålet. Dette kræver også, at der 

skal opnås revisionsbevis for informationernes nøjagtighed og fuldstændighed, hvis det vurderes relevant. 

Dette er indarbejdet i ISA 540 (Ajourført) for at gøre det tydeligt for revisor, at disse krav også er gældende i 

forbindelse med regnskabsmæssige skøn.  

Revisor skal til sidst vurdere, hvorvidt den daglige ledelse har en passende forståelse og fortolkning af 

dataene. Dette er især relevant, hvis dataene er baseret på komplekse lovmæssige eller kontraktlige vilkår. 

Nogle af de handlinger, som revisor kan foretage sig for at afdække dette, er vurdering af, hvorvidt den 

daglige ledelse har behov for specialiserede færdigheder eller specialviden for at forstå eller fortolke 

kontrakten, forespørge virksomhedens advokat omkring kontraktforholdene eller inspektion af de 

underliggende kontrakter for at vurdere formålet med transaktionen eller aftalen, og hvorvidt de kontraktlige 

vilkår er i overensstemmelse med ledelsens forklaringer, fordi ledelsens forklaring, som nævnt tidligere, ikke 

kan stå alene som revisionsbevis.   
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Fastlæggelse af revisors punktestimat eller beløbsinterval 

Den tredje og sidste metode som revisor kan vælge til revisionen af skøn, er at fastlægge sit eget 

punktestimat eller beløbsinterval. Når revisor vælger at fastlægge eget punktestimat eller beløbsinterval, skal 

revisors yderligere revisionshandlinger omfatte handlinger, som skal vurdere metode, betydelige 

forudsætninger og data og om disse er passende i forhold til den regnskabsmæssige begrebsramme. Det er 

ligegyldigt, om revisor benytter den daglige ledelses eller egne metoder, betydelige forudsætninger og data, 

uanset hvilken, skal revisionshandlingerne være udformet og udført så de adresserer alle de forhold, der er 

beskrevet tidligere omkring ”metode”, ”betydelige forudsætninger” og ”data”.  

Fastlæggelse af eget punktestimat eller beløbsinterval kan være passende, hvis revisor ved tidligere periode 

gennemgik et lignende regnskabsmæssigt skøn og ud fra det kendskab ikke forventer, at den daglige ledelses 

proces vil være effektiv. Det kan også være, hvis virksomhedens kontroller ikke er hensigtsmæssigt udformet 

eller implementeret i forhold til udøvelsen af regnskabsmæssige skøn. Revisor kan også vælge at fastlægge 

eget punktestimat eller beløbsinterval, hvis der er begivenheder eller transaktioner mellem balancedagen og 

datoen for revisors erklæring, der ikke er taget i betragtning, selvom de burde, og hvis disse begivenheder 

synes at modsige den daglige ledelses punktestimat. Alternativt, hvis revisor vurderer, at der er passende 

alternative metode, forudsætninger og data, kan disse anvendes til at fastlægge et punktestimat.  

Revisor kan vælge at fastlægge et punktestimat eller beløbsinterval på forskellige måder. Det kunne være 

anvendelse af en anden model, end den som den daglige ledelse har valgt, eller anvende samme model som 

ledelsen, men benytte alternative forudsætninger og data. Revisor kan vælge at fastlægge et punktestimat 

udelukkende for en del af det regnskabsmæssige skøn, f.eks. for en bestemt forudsætning. Fastlæggelsen af 

eget punktestimat kan være medvirkende til, at revisor opnår bevis for egnetheden af den daglige ledelses 

metoder, betydelige forudsætninger og data, men det kan også være med til at vurdere, om der er 

indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen. 

Som det også fremgår af bilag 1, så er der altså kommet langt større fokus på revisors arbejde i forbindelse 

med den daglige ledelses udøvelse af regnskabsmæssige skøn, og der, hvor revisor selv udarbejder det 

regnskabsmæssige skøn, er der kommet ekstra fokus grundet historikken omkring for dårlig revisionskvalitet 

på netop dette område. Ved at kræve disse ekstra handlinger, er man med til at sikre, at revisor får lavet de 

nødvendige overvejelser, og får dem dokumenteret.  
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4.3.3 Ledelsens forståelse og adressering af den skønsmæssige usikkerhed 

Der er i ISA 540 (Ajourført) kommet en væsentlig ændring, når det gælder revisors gennemgang og revision 

af den daglige ledelses forståelse og adressering af den skønsmæssige usikkerhed. Som beskrevet i afsnit 

3.3.2, skal revisor udføre to handlinger. I afsnit 4.3.2 blev beskrevet handlingerne og kravene for punkt ”a”, 

og dette afsnit vil omhandle de handlinger, der skal foretages i forbindelse med handlingerne i punkt ”b”.  

b) ”hvordan den daglige ledelse har fastlagt punktestimatet og udarbejdet tilknyttede oplysninger om 

skønsmæssig usikkerhed.” (IAASB 2018, pkt. 22) 

Ovenstående krav til revisor gør, at der skal udføres yderligere revisionshandlinger, som sikrer, at den daglige 

ledelse, i forhold til den relevante begrebsramme, har taget passende skridt for at forstå og adressere den 

skønsmæssige usikkerhed. Nogle af de overvejelser, som revisor kan gøre sig i forhold til, om ledelsen har 

forstået den skønsmæssige usikkerhed, kan være, om ledelsen har identificeret kilderne til skønsmæssig 

usikkerhed og vurderet graden af variabilitet i måleudfaldet. Revisor skal også sikre, at ledelsen har 

identificeret, hvor meget kompleksitet og subjektivitet påvirker risikoen for væsentlig fejlinformation i 

måleprocessen, hvis der er sådanne risici, om ledelsen har håndteret disse ved at have passende færdigheder 

og viden til udøvelsen af skønnet samt om ledelsen har identificeret og håndteret udsatheden for manglende 

neutralitet hos ledelsen. Til sidst kan den daglige ledelse også have fastlagt et punktestimat og tilknyttede 

oplysninger, der beskriver den skønsmæssige usikkerhed, og her skal revisor vurdere om det er passende 

udført.  

Revisor skal også foretage handlinger for at sikre, at den daglige ledelse har taget passende skridt i forhold 

til at fastlægge et passende punktestimat, som adresserer den skønsmæssige usikkerhed samt udarbejdede 

tilknyttede oplysninger. Nogle af de ting, som revisor kan overveje i forbindelse med den daglige ledelses 

punktestimat, er at vurdere, om de anvendte metoder og data er passende, og om der er alternative metoder 

og data, som er tilgængelige i stedet. Ved denne gennemgang gør mange af de samme krav, der tidligere er 

beskrevet i forbindelse med gennemgangen af ledelsens udøvelse af skøn, sig gældende, da revisor skal sikre 

sig, at metoder, værdiansættelse, karakteristika, data, beregninger mv., er opgjort korrekt og er passende og 

fuldstændige. Herudover skal revisor sikre, at punktestimatet er valgt på passende vis ud fra rimeligt 

sandsynlige udfald, samt om de tilknyttede oplysninger beskriver beløbet som et skøn samt forklarer 

begrænsninger i processen i forhold til estimering og variabilitet i måleudfaldene. Der er ikke nogen 

lovmæssige krav i ÅRL om, hvilke oplysninger der skal medtages, men jf. §11, stk 2, (Retsinformation 2019) 

skal der gives yderligere oplysninger, hvis ikke lovens bestemmelser i sig selv er tilstrækkelige til at opfylde 

et retvisende billede. Til sidst skal revisor vurdere egnetheden af den daglige ledelses punktestimat, herunder 

om kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er fulgt, når den regnskabsmæssige 
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begrebsramme foreskriver anvendelsen af et punktestimat, og om den daglige ledelse har foretaget 

vurderinger af, hvordan et beløb udvælges fra de rimeligt sandsynlige måleudfald, når den regnskabsmæssige 

begrebsramme ikke angiver dette. 

Hvis det ved ovenstående gennemgang vurderes, at den daglige ledelse ikke har taget de passende skridt for 

at forstå eller håndtere den skønsmæssige usikkerhed, skal revisor foretage tre handlinger jf. ISA 540 

(Ajourført) (IAASB 2018, pkt. 27): 

a) ”Anmode den daglige ledelse om at foretage yderligere handlinger for at forstå skønsmæssig 

usikkerhed eller at håndtere dette ved at genoverveje den daglige ledelses fastlagte punktestimat 

eller overveje at afgive yderligere oplysninger vedrørende den skønsmæssige usikkerhed og vurdere 

den daglige ledelses reaktion(er) i overensstemmelse med afsnit 26” 

b) ”fastlægge revisors punktestimat eller beløbsinterval i overensstemmelse med afsnit 28-29, hvis 

revisor fastslår, at den daglige ledelses reaktion på revisors anmodning ikke på tilstrækkelig vis 

håndterer skønsmæssig usikkerhed i det omfang, det er praktisk muligt” 

c) ”vurdere, om der er en mangel i den interne kontrol, og, hvis dette er tilfældet, kommunikere i 

overensstemmelse med ISA 265” 

Som det fremgår ovenfor, skal revisor foretage tre yderligere handlinger, hvis det vurderes, at den daglige 

ledelse ikke har taget passende skridt i forhold til den skønsmæssige usikkerhed. 

Handling A – Anmodning til den daglige ledelse om at foretage yderligere handlinger 

Nogle af de yderligere handlinger, som revisor kan bede den daglige ledelse om at foretage, for bedre at 

forstå og håndtere den skønsmæssige usikkerhed, kan være at bede den bruge alternative forudsætninger, 

få den til at udføre en følsomhedsanalyse eller generelt få den til at foretage nogle af de yderligere 

handlinger, der blev beskrevet i afsnit 4.3.2 under ”Test af, hvordan den daglige ledelse udøvede det 

regnskabsmæssige skøn”.  

Ledelsen kan også udvise forståelse for og reaktion på den skønsmæssige usikkerhed ved at gennemgå udfald 

af tidligere regnskabsmæssige skøn, herunder af anvendte forudsætninger, eller foretage 

sensitivitetsanalyser for at belyse effekten af anvendte forudsætninger samt at dokumentere og evaluere 

øvrig relevant og tilgængelig information, som kan enten be- eller afkræfte ledelsens skøn.  

Handling B – Fastlæggelse af revisors eget punktestimat eller beløbsinterval 

Som nævnt tidligere, skal handling ”b” fastlægge eget punktestimat, udføres, når revisor vurderer, at 

ledelsens reaktion på deres anmodning i handling ”a” ikke er tilstrækkelig. Denne handling er en konsekvens 

af, at revisor vurderer, at ledelsen ikke har forstået og håndteret den skønsmæssige usikkerhed på passende 
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vis, til trods for at revisor i sin risikovurdering, som beskrevet i afsnit 4.3.1, har forholdt sig til ledelsens 

forståelse og processer i forbindelse med netop dette. Revisor skal derfor fastlægge eget punktestimat, og 

dette skal udføres i overensstemmelse med de krav og handlinger, som blev gennemgået i afsnit 4.3.2 under 

”Fastlæggelse af revisors punktestimat eller beløbsinterval”. Revisor skal være opmærksom på at overveje, 

hvorvidt man kan foretage denne handling, uden at kompromittere de krav, som gælder omkring revisors 

uafhængighed, såsom at revisor ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagning. Hvis ikke det 

vurderes muligt for revisor at fastlægge eget punktestimat, skal revisor vurdere, hvilke konsekvenser dette 

kan have for revisionen eller revisors konklusion i regnskabet. 

Handling C – vurdere om der er mangel i den interne kontrol  

I den sidste handling skal revisor vurdere, hvorvidt der er mangler i virksomhedens interne kontrolmiljø 

omkring regnskabsmæssige skøn. Hvis revisor finder, at dette er tilfældet, skal det kommunikeres i 

overensstemmelse med ISA 265 (ISA 265: Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse 

og den daglige ledelse). Dette er ikke et nyt krav, men er blot blevet synliggjort i ISA 540 (Ajourført), da det 

er et af de områder, hvor det er særligt vigtigt, at den daglige ledelse har processer og kontroller på plads, 

da der her typisk er tale om mere komplekse poster og større usikkerhed. Afhandlingen vil ikke komme 

dybere ind på kravene i ISA 265, da det ikke er vurderet relevant.  

4.3.4 Forøget professionel skepsis ved revision af regnskabsmæssige skøn 

En af de ting, som er blevet fremhævet en del i forbindelse med ajourføringen af ISA 540, er brugen af 

professionel skepsis. Professionel skepsis er, som tidligere skrevet, en af hjørnestenene i de internationale 

standarder og er et af de begreber, som er med til at sikre en kvalitetsfuld revision, og samtidig sikre, at 

revisor altid forholder sig skeptisk til det materiale, som virksomheden leverer. 

Der er i gennemgangen af de væsentligste ændringer i forhold til risikovurderings- og revisionshandlinger 

ovenfor løbende kommenteret på professionel skepsis, men nogle af de steder, hvor den professionelle 

skepsis er særligt fremtrædende, er i forhold til, at revisor skal udforme revisionshandlinger, så de ikke er 

orienteret mod at opnå bekræftende revisionsbevis, men de må heller ikke udelukke modstridende 

revisionsbevis.  Det går også igen i forhold til vurderingen af de udførte handlinger, hvor alt revisionsbevis 

skal tages i betragtning, uanset om det er bekræftende eller modstridende. Det er et af de væsentligste 

eksempler på, hvor den professionelle skepsis er blevet indarbejdet i standarden, at revisor skal forholde sig 

uafhængig, når revisor udfører sin revision, samt være skeptisk over for det materiale/oplysninger, der 

modtages samt tage alt i betragtning i sin vurdering, uanset om det bekræfter kunden eller er direkte 

modstridende.  
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Et andet eksempel, hvor professionel skepsis er blevet indarbejdet i standarden, er i forhold til den 

skønsmæssige usikkerhed, hvor revisor skal forholde sig til, hvorvidt den daglige ledelse har taget passende 

skridt for at forstå og håndtere den skønsmæssige usikkerhed, og hvis de ikke har det, skal revisor anmode 

ledelsen om at genoverveje estimatet eller afgive yderligere oplysninger om usikkerheden i regnskabet.  

4.3.5 Øget fokus på dokumentationen af revisors gennemgang af regnskabsmæssige skøn 

Standarden udvider endvidere dokumentationskravene, herunder detaljegraden i dokumentationen af både 

risikovurdering og revisionshandlinger, hvilket kræver øget ressourceforbrug for revisor. Grunden til de 

øgede krav til dokumentationen skyldes særligt, at en af kerneårsagerne for ajourføringen af ISA 540 var, at 

kvalitetskontroller konkluderede mangelfuld dokumentation af revisors gennemgang og forståelse af 

regnskabsmæssige skøn. De øgede dokumentationskrav er derfor en af de væsentligste ændringer i ISA 540 

(Ajourført) og vedrører hele processen fra risikovurdering til konklusion på de udførte handlinger.  

Som det fremgår af figuren i bilag 1, kan man se, at der er kommet flere punkter, samtidig med at det er 

blevet udspecificeret, hvad revisors dokumentation i forbindelse med regnskabsmæssige skøn præcis skal 

indeholde. Det er i standarden krævet, at revisor skal dokumentere de mest centrale aspekter, som revisor 

har opnået i forbindelse med gennemgangen af virksomheden og dens omgivelser i forhold til 

regnskabsmæssige skøn. Dette er blevet et krav for at sikre, at revisor får dokumenteret forståelsen af 

virksomheden, og hvorfor dette kan være med til at vise, hvordan virksomheder har vurderet deres risici.  

Herudover skal der også være en klarere rød tråd i revisors dokumentation, der viser forbindelsen mellem de 

yderligere revisionshandlinger, revisor har valgt at udføre og de vurderede risici. Der er altså kommet 

væsentligt flere dokumentationskrav i forhold til revisors risikovurdering og planlægning. Som beskrevet i 

afsnit 4.3.4 er der desuden kommet øget fokus på den professionelle skepsis, men der er også kommet øget 

fokus på dokumentationen af denne. Dette kan især ses ved, at revisor skal dokumentere sin reaktion, hvis 

det er konstateret, at den daglige ledelse ikke har taget de passende skridt for at forstå og adressere den 

skønsmæssige usikkerhed. Her skal revisor dokumentere deres faglige vurderinger, hvorvidt det opnåede 

bevis er tilstrækkeligt og egnet samt de handlinger, der er udført, så de ikke er orienteret mod at bekræfte 

eller mod at udelukke revisionsbevis, hvilket også er med til at dokumentere revisors brug af professionel 

skepsis. Dette bliver også kaldt en ”stand-back” analyse, hvor revisor vurderer alt relevant materiale, uanset 

om det er bekræftende eller modstridende.  

Der er således blevet sat et større fokus på, at revisor skal dokumentere hele sin tankegang og handlinger, 

lige fra planlægning og risikovurdering og til konklusionen, hvor der tidligere har været mere vægt på selve 

konklusionen samt rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn.  
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4.3.6 Øget fokus på oplysninger om regnskabsmæssige skøn i regnskabet 

Udover øgede krav til dokumentationen er der også kommet øget fokus på de oplysninger, som ledelsen 

tager med i regnskabet vedrørende regnskabsmæssige skøn. Oplysninger i regnskabet bliver derfor nævnt 

flere steder i standarden og et af de steder, som er allermest fremtrædende, er i forhold til den skønsmæssige 

usikkerhed. Her bliver det brugt som en måde, hvorpå ledelsen kan adressere og håndtere den skønsmæssige 

usikkerhed ved at øge noteoplysningerne. Herudover er der også forskellige noteoplysningskrav jf. ÅRL, 

afhængigt af hvilken slags skøn, der er tale om. Der vil som oftest være flere krav til regnskabsmæssige skøn, 

som er komplekse og påvirket af subjektivitet, hvorfor det er vigtigt, at revisor er opmærksom på disse krav.  

4.3.7 Øgede krav til rapportering til ledelsen 

Der er blevet indarbejdet krav i forhold til rapportering til ledelsen. Disse krav har også været gældende 

tidligere, da det vedrører krav, som fremgår af andre ISA’er, nemlig ISA 260 (Kommunikation med den øverste 

ledelse) og ISA 265 som benævnt i afsnit 4.3.3 under ”Handling C”. Dette er blevet indarbejdet i standarden 

for at skabe mere fokus omkring rapportering til ledelsen, da dette er et område, hvor der er meget 

usikkerhed, og det derfor er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på de udfordringer, som revisor ser 

værende tilstede. Det skyldes også, at revisor nu kommer til at stille øgede krav til virksomhedernes 

dokumentation af regnskabsmæssige skøn, da revisors krav for revisionshandlinger og dokumentation er 

øget. Det er derfor særligt vigtigt, at virksomhederne får etableret kontroller, der sikrer, at virksomheden på 

mest passende måde får udøvet deres regnskabsmæssige skøn, hvilket et øget krav til rapportering til 

ledelsen kan hjælpe med at få sat i gang.   

4.4 Delkonklusion 

Efter gennemgangen af ajourføringen af ISA 540 er det konstateret, at IAASB grundlæggende har valgt at 

ajourføre ISA 540 for at få en mere uafhængig, udfordrende og skeptisk revision, samtidig med at kvaliteten 

af dokumentationen bliver forbedret, idet revisorerne har haft svært ved at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, hvilket også afspejler sig i kvalitetskontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Der har også været behov 

for ændringer, da der oftere kommer skøn, på grund af, at driften og transaktionerne bliver mere komplekse, 

og behovet for fremsynethed er stigende. 

Ændringerne i ISA 540 (Ajourført) er gennemgået og de mest væsentlige ændringer er, at der er kommet 

væsentligt mere fokus på planlægningen af revisionen af regnskabsmæssige skøn, hvor kravene til 

risikovurderingen er steget. Herudover er der kommet ekstra fokus på dokumentationen af, hvordan revisor 

er kommet frem til sine vurderede risici. Det kræver nu, at revisor opnår en forståelse for, hvordan metode, 

betydelige forudsætninger og data er påvirket af kompleksitet, subjektivitet og skønsmæssig usikkerhed. De 

nye krav er blevet mere præciseret og er baseret på de krav, som er i ISA 315. Revisor skal også forstå, 
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hvordan ledelsen har forholdt sig til de identificerede metoder, forudsætninger og data og behovet for 

ændringer til disse, samtidig med at ledelsen forstår graden af skønsmæssig usikkerhed.  

Ved identifikation af væsentlig fejlinformation skal revisor nu vurdere de iboende risici og tage den 

skønsmæssige usikkerhed, kompleksitet og subjektivitet i betragtning, herudover skal revisor også vurdere, 

i hvilket omfang metode, betydelige forudsætninger og data er påvirket heraf. Ved reaktionen på 

identificerede risici har revisor tre revisionshandlinger, hvor den mest simple er uændret og omhandler 

indhentelse af revisionsbevis fra balancedagen og frem til datoen for revisors erklæring. Kravene til revisor, 

når denne vælger at teste ledelsens udøvelse af regnskabsmæssige skøn, er i særlig grad blevet øget, og der 

er kommet et stort fokus på den professionelle skepsis i de handlinger, der skal udføres. Kravene til 

revisionshandlingerne vedrørende metode, betydelige forudsætninger og data er øget, men herudover er 

der også væsentlig større fokus i forhold til den daglige ledelses adressering af skønsmæssig usikkerhed, hvor 

revisor skal vurdere, om de metoder, forudsætninger og data, der er anvendt, er passende, om der var 

passende alternativer tilgængelige, og at revisor har forholdt sig hertil. Hvis ikke det vurderes, at ledelsen 

håndterer den skønsmæssige usikkerhed, skal revisor anmode om, at ledelsen foretager sig yderligere, 

hvilket er et udtryk for den mere kritiske tilgang, revisor skal have til revisionen, og et bevis på at professionel 

skepsis er indarbejdet. Hvis ikke ledelsen reagerer tilfredsstillende på revisors anmodning om at foretage sig 

yderligere, skal revisor foretage eget punktestimat, hvor kravene er de samme som ved gennemgang af 

ledelsens udøvelse af skøn. Hvis der er identificeret mangler i den interne kontrol, skal revisor rapportere 

dette til ledelsen. 

Et gennemgribende element, der er kommet større fokus på ved ajourføringen af ISA 540, er professionel 

skepsis. Det er sket for at øge revisionskvaliteten, hvor et af de steder den er mest fremtrædende, er, at 

revisor skal udforme sine handlinger, så de ikke alene er orienteret mod at opnå bekræftende revisionsbevis, 

men også så revisor ikke udelukker modstridende revisionsbevis.  

En anden ting, der også er kommet væsentlig mere fokus på, er revisors dokumentation. Ligesom med 

professionel skepsis, er dette også noget, der går igen i hele standarden.  

Herudover er der kommet mere fokus på noteoplysninger i regnskabet, da disse kan bruges af ledelsen som 

en måde, hvorpå de adresserer og håndterer den skønsmæssige usikkerhed, samt på rapportering til 

ledelsen i forhold til mangler i den interne kontrol for at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på disse 

mangler. 
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Grundet de mange nye krav til revisor, og de handlinger, der skal udføres, kommer der også til at være et 

forhøjet krav til det materiale, som virksomhederne skal levere. Derfor er der også kommet øget fokus på 

rapportering til ledelsen. Der er således kommet en række ændringer af større og mindre karakter, men det 

forventes at standarden får størst betydning for revisors arbejde på områderne risikovurdering og 

planlægning samt håndtering og adressering af skønsmæssig usikkerhed i forhold til revisors arbejde og 

dokumentation. Der er også kommet langt større fokus på, at revisor skal udvise professionel skepsis.  
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Analyse 

5. Identifikation og analyse af de væsentligste udfordringer for revisorer af 

små- og mellemstore virksomheder og effekt af disse i praksis 

I kapitel tre blev foretaget en gennemgang af de væsentligste ændringer i forbindelse med ajourføringen af 

ISA 540. Der blev ved denne gennemgang ikke skelnet mellem, hvilken slags virksomheder, det handlede om, 

men blot hvilke ændringer, der implementeres. Det blev konstateret, at den opdaterede revisionsstandard 

stiller større krav til revisors arbejde og dokumentation heraf. I dette kapitel vil jeg gennemgå, hvilke 

kendetegn små- og mellemstore virksomheder har, for dernæst af sammenholde dem med ændringerne til 

ISA 540 (Ajourført), omtalt i kapital 3, og analysere med henblik på at identificere, hvilke udfordringer det 

kan give revisorer for denne type virksomhed i deres arbejde. Herudover har jeg interviewet revisorerne Jon 

Beck og Kenny Madsen om, hvad de ser som de væsentligste udfordringer for revisorer af små- og 

mellemstore virksomheder, og hvordan de forventer, disse vil blive løst i praksis. Jon Beck repræsenterer det 

større revisionsfirma, KPMG, og Kenny Madsen repræsenterer det mindre revisionsfirma, Inforevision, som 

nærmere beskrevet i afsnit 2.3.1. 

5.1 Kendetegn for regnskabsaflæggelse af små- og mellemstore virksomheder 

I Danmark har vi en lav grænse for, hvornår en virksomhed skal revideres. Denne grænse bliver opgjort ud 

fra tre parametre. Hvis virksomheden overskrider to ud af tre af disse parametre i to regnskabsår i træk, skal 

virksomheden revideres. Disse grænser lyder på (Erhvervsstyrelsen 2020): 

➢ En balancesum på 4 mio. kr.  

➢ En nettoomsætning på 8 mio. kr. 

➢ Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Ved definitionen små- og mellemstore virksomheder i Danmark vil det typisk være regnskabsklasserne B og 

mellem C. Regnskabsklasse A-selskaber er de selskaber, som ikke er pligtige til at udarbejde årsregnskaber, 

men frivilligt kan vælge det, hvorfor disse ikke vurderes at være i kategorien små- og mellemstore 

virksomheder, men værende i kategorien ”mikrovirksomheder”. Små- og mellemstore virksomheder 

bevæger sig derfor fra ovenstående oplistede grænser og til topgrænsen for regnskabsklasse mellem C som 

følger (Erhvervsstyrelsen 2020): 

➢ En balancesum på 156 mio. kr. 

➢ En nettoomsætning på 313 mio. kr. 

➢ Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 
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Der er tale om meget lave revisionskrav i Danmark for små- og mellemstore virksomheder, hvilket kommer 

til udtryk i forhold til EU’s regnskabsdirektiv, hvorefter det ikke er lovpligtigt for virksomheder i 

regnskabsklasse B at være underlagt revision, hvilket det er i Danmark. Der er kun tre lande i EU, hvor 

grænsen for, hvornår man må fravælge revision, er lavere end i Danmark. Der er således 23 lande i EU, hvor 

grænsen er højere (Erhvervsstyrelsen 2018). Det lave størrelseskrav for revision i Danmark sammenlignet 

med andre lande kan indikere, at revisionsstandarderne bliver skrevet med henblik på revision af væsentligt 

større virksomheder, hvilket kan give udfordringer for revisorerne af små- og mellemstore virksomheder i 

Danmark.  Herudover er små- og mellemstore virksomheder også det segment, hvor langt størstedelen af de 

danske virksomheder befinder sig. Således har Erhvervsstyrelsen i deres undersøgelse af behovet for 

fremtidig revisionspligt konstateret, at ca. 97 pct. af alle selskaber i Danmark er i regnskabsklasse B 

(Erhvervsstyrelsen 2018).  

Grundet den begrænsede størrelse i virksomhederne og især i finansafdelingerne, er et af kendetegnene, at 

der typisk ikke er nogen kontroller eller faste forretningsgange, og hvis der er, vil kontrollerne typisk være 

udokumenterede og forretningsgangene ikke være nedskrevne eller på anden måde formaliseret. Herudover 

er der i mange tilfælde ikke et indgående kendskab til de mere komplekse regnskabsmæssige krav hos 

ledelsen, og regnskabsmæssige skøn bliver derfor foretaget ud fra deres mavefornemmelse, baseret på deres 

kendskab til branchen og tidligere erfaringer. Kendskabet til komplekse regnskabsmæssige krav i 

finansafdelingerne kan variere meget, men vil mange gange også være begrænset.  

Virksomhederne har derudover typisk begrænsninger i form af antal medarbejdere, som jo også er et af 

kriterierne ved opgørelse af regnskabsklasse, hvilket gør, at de ressourcemæssigt er begrænsede. Det 

begrænsede antal medarbejdere er med til at gøre det til en udfordring for virksomhederne at få etableret 

kontroller og forretningsgange, og samtidig begrænser det muligheden for effektiv funktionsadskillelse i 

finansfunktionen.  

Mange små- og mellemstore virksomheder er desuden ejer-ledede. Her kan ejeren have en interesse i at 

påvirke regnskabet og involvere sig meget i selve regnskabsprocessen, selvom det måske ikke er dér, 

kompetencerne ligger. Den manglende viden og ressourcer gør det sværere for denne type virksomhed at 

udarbejde veldokumenterede regnskabsmæssige skøn. Ledelsen i denne type virksomhed anser derfor også 

i høj grad revisor mere som en sparringspartner og rådgiver end kontrollant, og vil derfor typisk forvente 

assistance fra revisor i forhold til at leve op til de relevante krav. I nogle af virksomhederne vil der end ikke 

være foretaget nogen skøn, når revisor kommer på besøg, og der forventes assistance fra revisor i forbindelse 

med disse. I de små selskaber er der heller ikke altid den store interesse for de krav, der bliver stillet til dem 

i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter, hvorfor det netop for disse selskaber forventes, at de selv 



 

Side 45 af 85 
 

udelukkende står for bogføringen, mens revisorerne kommer med de efterfølgende efterposteringer, som 

gør, at de mere komplekse regnskabstekniske krav bliver overholdt.  

Grundet det store spænd i størrelse, der kan være i segmentet små- og mellemstore virksomheder, kan der 

være store forskelle på de enkelte virksomheder og deres finansafdelinger samt kompetencerne og 

ressourcerne i disse. Ovenstående gennemgang af kendetegnene vurderes dog at være repræsentativt for 

den gennemsnitlige virksomhed i dette segment.  

5.2 Udfordringer for revisorer af små- og mellemstore virksomheder i relation til ISA 

540 (Ajourført) 

Til identificering af de udfordringer revisorerne af små- og mellemstore virksomheder kan få i relation til ISA 

540 (Ajourført), vil analysen tage udgangspunkt i de væsentligste ændringer til standarden, identificeret i 

kapitel 4, sammenholdt med ovenstående kendetegn og besvarelse fra de foretagne interviews. Dernæst 

inddrages bud på, hvordan disse udfordringer vil blive løst i praksis fra de to interviews for at kunne vurdere, 

hvilken effekt implementeringen forventes at få i praksis. 

5.2.1 Yderligere krav til risikovurdering og dokumentation herfor, herunder øget fokus på interne 

kontroller 

Som beskrevet i dybden i afsnit 4.3.1 ovenfor, er der kommet yderligere krav i forhold til den risikovurdering, 

revisor skal foretage samt til dokumentationen heraf. Revisor skal ifølge den ajourførte standard nu foretage 

en mere detaljeret risikovurdering i forhold til regnskabsmæssige skøn og forståelsen af disse, hvor der især 

vedrørende revisors forståelse for de interne processer er kommet større fokus på interne kontroller. Det, 

revisor skal fokusere på i forhold til de nye ændringer, er, at de skal forstå virksomhedens processer i forhold 

til udøvelsen af skøn, samt hvordan ledelsen foretager deres risikovurdering og identifikation af metode, 

forudsætninger og data samt ændringer til disse. Herudover skal revisor forholde sig til, hvordan ledelsen 

forstår den grad af skønsmæssig usikkerhed, som er til stede ved deres skøn, såsom overvejelsen af 

alternative metoder, forudsætninger og data. 

Udfordringer for revisorerne 

Der er i ajourføringen af ISA 540 kommet et væsentlig større fokus på revisors forståelse af virksomhedens 

interne kontroller. En af de store udfordringer ved dette er, at der typisk ikke er etableret et velfungerende 

kontrolsystem. Der vil typisk være nogle kontroller, men disse vil ikke have nogen nedskrevne procedure for 

præcis, hvordan disse udføres. Derfor vil revisionerne af små- og mellemstore virksomheder oftest være 

substansbaseret. Mange af de krav, som standarden stiller til revisor i forbindelse med dette, vil derfor ikke 

være mulige at overholde. Det er også disse, som Jon og Kenny understreger. 
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Jon Beck (2020) mener, at en af de største udfordringer netop er, at virksomhederne typisk mangler 

funktionsadskillelse og kontroller, hvilket kommer til at skabe udfordringer for revisorerne i forhold til deres 

risikovurderingshandlinger.  

Kenny Madsen (2020) deler også denne holdning og siger, at det ikke vil give mening for revisorer af små- og 

mellemstore virksomheder at følge ISA 540 (Ajourført) slavisk, da kontrolmiljøet i disse virksomheder er 

enten ikke-eksisterende eller i hvert fald meget minimalt.  

Der er derfor en delt holdning blandt de interviewede om, at netop manglerne i det interne kontrolmiljø hos 

virksomhederne kommer til at blive en udfordring for revisorerne i forhold til deres forståelse af 

virksomheden i forbindelse med deres risikovurderingshandlinger.  

Det manglende kontrolmiljø og generel forståelse for regnskabsmæssige skøn kan konkret give revisorerne 

udfordringer ved, at mange af de handlinger, som standarden kræver i forhold til forståelsen af virksomheden 

og dens interne kontroller, i praksis ikke kan lade sig gøre. Dette er som sådan ikke noget nyt for revisor af 

denne type virksomhed, da de generelle krav omkring forståelsen af virksomheden og dens forståelse 

omkring udøvelse af skøn ikke væsentligt har ændret sig. En af revisors største udfordringer bliver i forhold 

til dokumentationen af deres forståelse, som ikke har været god nok, hvilket også har været en af 

bevæggrundene for at ajourføre standarden. Der er kommet langt større krav til revisors dokumentation af 

deres risikovurdering, hvilket kan give revisor udfordringer, hvis der reelt ikke er fastlagt processer og interne 

kontroller i virksomheden. 

Kenny Madsen (2020) er enig i dette og mener samtidig, at standarden var omfattende tidligere, men at den 

er blevet mere dybdegående i forhold til dokumentationen af risikovurderingshandlinger. Han siger, at en af 

de store udfordringer bliver at få dokumenteret sine overvejelser godt nok i forhold til de forespørgsler, 

indledende analyser, procesgennemgange mv., som man har foretaget. Det er noget af dette, han mener 

revisor har haft ’på rygraden’, men som ikke er blevet dokumenteret. 

Jon Beck (2020) deler samme holdning og siger, det er hele tilgangen til risikovurderingen og forståelsen af 

begrebsrammen, samt forståelsen af udøvelsen af skøn i forhold til model, forudsætninger og data, som 

bliver en stor udfordring for revisorerne, grundet ledelsens manglende viden om elementerne. Han mener, 

at forståelsen, samt dokumentationen heraf, er et vigtigt grundlag for revisionen, og at det er dét, der har 

været efterlyst af IAASB, fordi revisor generelt har brugt for lidt tid på forståelsen af de regnskabsmæssige 

skøn. Han tror også, at det bliver et større problem for de mindre revisionshuse at håndtere, da de store 

revisionshuse har stærkere interne kvalitetssystemer og værktøjer, som kan hjælpe dem med at opfylde de 

nye krav.  
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De interviewede understøtter således den indledende analyse om, at nogle af de største udfordringer for 

revisorer i forhold til de udvidede krav til risikovurderingen er, at der typisk ikke er noget kontrolmiljø, eller i 

hvert fald et meget begrænset og udokumenteret kontrolmiljø, hvorfor det er svært for revisor at opnå en 

grundig forståelse for, hvordan virksomheden håndterer de regnskabsmæssige skøn. Herudover bliver selve 

dokumentationen af revisors risikovurdering også en udfordring, da det ikke er noget, som revisor er vant til 

at skulle dokumentere så dybdegående, som ISA 540 (Ajourført) kræver, og det er noget som revisor 

fremadrettet skal have mere fokus på.  

Forventet effekt i praksis 

Dette afsnit omhandler, hvilken effekt udfordringerne kommer til at få i praksis for revisorerne.  

Jon Beck (2020) tror, at revisorerne kommer til at fokusere meget mere på historiske data, for på den måde 

bedre at kunne vurdere ledelsens håndtering af de regnskabsmæssige skøn. Herudover mener han, at der 

kommer til at blive stillet større krav til den daglige ledelse, især i forhold til deres forståelse af de anvendte 

metoder, forudsætninger og data. De store revisionshuse vil også få implementeret værktøjer for bedre at 

kunne håndtere de nye dokumentationskrav, hvor han mener, at de små revisionshuse kommer til at skulle 

bruge mere vejledning for at kunne opfylde de nye dokumentationskrav.  

Kenny Madsen (2020) ser, som beskrevet ovenfor, en af hovedudfordringerne som værende 

dokumentationskravene, og at revisorerne vil forsøge at følge deres nuværende metodik, uden nødvendigvis 

at følge standarden til punkt og prikke. Han uddyber med følgende:  

”Kunsten vil være for os, når vi ligesom skal implementere det her sådan i vores 

revisionssystem, er at det bliver et operationelt værktøj, var jeg ved at sige, for vores revisorer, som de kan 

sidde og arbejde i, mere end det bliver en fuldstændig compliance checkliste, de skal igennem, som alligevel 

ikke har grobund ude hos vores kunder, fordi vores kunder alligevel ikke har de systemer, de processer, de 

tilknyttede kontroller, som ligesom retfærdiggør en ”walk-through” af hele standarden og compliance checks 

på det hele, det vil simpelthen være ”overkill”, det vil være noget, som vi ikke får noget ud af, så vi skal ligesom 

på en eller anden måde have formet den her standard ind i et mere operationelt værktøj, det bliver da vores 

udfordring” (Madsen 2020, 3:30). 

Kenny Madsen mener altså ikke umiddelbart, at der kommer til at være den store ændring i den måde, 

hvorpå revisorer kommer til at udføre deres arbejde, men ser mere, at man i praksis vil udarbejde værktøjer, 

som kan hjælpe dem med at få dokumenteret de foretagne handlinger, så de øgede dokumentationskrav 

bliver overholdt. Jon Beck forventer derimod, at der kommer en ændring i den måde revisor indhenter 

dokumentation, hvor der vil blive stillet større krav og benyttes mere historisk data til at opnå en bedre 
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forståelse af, hvordan ledelsens tidligere har udøvet regnskabsmæssige skøn. De er dog begge enige i, at den 

nye standard vil blive indarbejdet i revisorernes dokumentationsværktøjer for at sikre, at 

dokumentationskravene overholdes.  

Ud fra gennemgangen af de væsentligste ændringer i afsnit 3.3.1. vurderes det, at revisorerne kommer til at 

skulle ændre deres tilgang til den måde, hvorpå de forstår virksomheden i forbindelse med 

regnskabsmæssige skøn. Det skyldes, at der i den nye standard bliver lagt væsentligt mere vægt på de 

forskellige elementer, der skal opnås en forståelse af. Der er ikke tale om en radikal ændring i måden, hvorpå 

revisor skal udføre handlingerne, men der vil være tale om en ændring i den måde og de elementer, som 

man fokuserer på at forstå. Den mest væsentlige ændring, som analysen samt begge de interviewede har 

identificeret, vil dog være selve dokumentationen af risikovurderingen, fordi det kommer til at være en 

udfordring at opnå en forståelse af metode, forudsætninger og data, hvis ledelsen ikke har kendskab til dette. 

Det vurderes dog også, at selvom standarden lægger op til, at revisor skal ændre sin tilgang til revisionen, så 

kan dette i praksis godt gå hen og blive en udfordring, idet små- og mellemstore virksomheder i Danmark 

ikke har formaliserede processer. I mange tilfælde vil der desuden være tale om meget simple skøn og ikke 

altid være mulighed for indhentelse af historiske data, hvis der f.eks. er meget få debitorer og kun en enkelt, 

som tidligere har haft udfordringer med at betale, så er der ikke nogen klar sammenhæng mellem historik, 

og hvordan det fremover hænger sammen, da man ikke kan bruge antal dage eller forskellige segmenter til 

at vurdere risiciene. Én ting er, således, hvordan standarden lægger op til, at revisor udfører sin revision, men 

en anden ting er, hvordan det i praksis vil blive udført, da det nogle gange ikke kan lade sig gøre. Revisors 

arbejde forventes derfor ikke at blive ændret væsentligt i praksis, udover at dokumentation af revisors 

overvejelser herom bliver grundigere og mere detaljeret.  

5.2.2 Identifikation og dokumentation af den anvendte metode, betydelige forudsætninger og data 

for de enkelte regnskabsmæssige skøn 

Der er kommet væsentlige ændringer i den ajourførte standard til den måde, hvorpå revisor skal identificere 

og dokumentere risici, samt hvordan man dokumentere gennemgangen af de identificerede risici. Disse 

ændringer er beskrevet i dybden i afsnit 4.3.2, men omhandler, at revisor skal have en bedre forståelse af de 

iboende risikofaktorer i forhold til den skønsmæssige usikkerhed, kompleksitet og subjektivitet, samt 

kontrolrisici. Revisor skal samtidig vurdere, hvordan valget af metode, betydelige forudsætninger og data er 

påvirket af kompleksitet og subjektivitet, udover vurderingen omkring manglende neutralitet hos ledelsen. 

Når revisor har identificeret risici ved regnskabsmæssige skøn, skal kontrollerne omkring skønnet vurderes, 

og herefter har revisor tre metoder til at teste dette. 
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Udfordringer for revisorerne 

En af de udfordringer, som revisorerne kan få, er i forbindelse med identificeringen af risici, hvor de skal 

vurdere den iboende risiko og dokumentere denne, da det ikke tidligere er blevet gjort på tilstrækkelig vis. 

Det kommer ikke til at være nogen udfordring for revisorerne af små- og mellemstore virksomheder, at 

vurdere kontrolrisikoen, da denne typisk er høj, fordi der, som tidligere beskrevet, oftest ikke er 

implementeret kontroller som revisionen kan basere sig på. 

Jon Beck (2020) ser vurderingen omkring, hvor meget og hvor lidt arbejde, revisor skal udføre vedrørende 

dokumentation af den iboende risiko for de skøn, der hverken er meget komplekse eller meget simple, som 

værende en udfordring for revisorerne. Han mener godt revisorerne kan se, hvornår man skal udføre alle 

handlinger i standarden, hvis der er tale om et meget komplekst skøn. Ligeledes mener han godt, at revisor 

vil kunne argumentere for det udførte arbejde for de skøn, som er meget simple. For de skøn, som ligger i 

mellem, mener han dog, at der vil være udfordringer i forhold til, hvor meget der skal udføres og 

dokumenteres i relation til identificeringen af iboende risici.  

Kenny Madsen (2020) ser dog ikke handlingerne som en stor udfordring. Han mener, at revisor allerede nu 

foretager de handlinger, men at udfordringen ligger i at få dokumenteret revisors tanker og de handlinger, 

som er foretaget vedrørende vurderingen af den iboende risiko. 

De to interviewede er således ikke helt enige om, hvorvidt selve handlingerne omkring den iboende risiko, 

kommer til at blive en udfordring. Jon Beck mener, der er kommet yderligere krav, der skal tages stilling til, 

hvorimod Kenny Madsen mener, at det er handlinger, som revisor altid har foretaget, men ikke har 

dokumenteret tilstrækkeligt. Begge de interviewede mener dog, at selve risikovurderingen kommer til at få 

mere fokus.  

Når revisor har identificeret hvilke risici, der findes, har de tre metoder for, hvordan de vil revidere disse, når 

det omhandler regnskabsmæssige skøn. Disse tre metoder er uændrede fra den gamle standard. Selvom det 

er de samme metoder overordnet set, er der dog kommet en række nye krav og handlinger, som revisor skal 

være opmærksom på. En udfordring her vil være, at revisor ikke vil kunne fremskaffe dokumentationen, som 

understøtter disse krav. Dette vil især være gældende ved test af, hvordan ledelsen har udøvet det 

regnskabsmæssige skøn, og hvor revisor udarbejder eget punktestimat. 

I forhold til gennemgang af, hvordan ledelsen har udøvet det regnskabsmæssige skøn, skal revisor, for at 

overholde de nye krav, foretage udvidede forespørgsler omkring ledelsens processer, efterspørge yderligere 

understøttende dokumentation for metoder, forudsætninger og data samt for ledelsens forståelse og 
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håndtering af usikkerhed, såsom historiske analyser og sensitivitetsanalyser. Herudover skal revisor generelt 

stille mere kritiske spørgsmål til udarbejdelsen af skønnet.  

Det kan blive en udfordring for revisor, da den daglige ledelse ikke nødvendigvis har kompetencerne til at 

udøve disse skøn, og derfor heller ikke selv er opmærksom på deres valg af metode, forudsætninger og data. 

Ligeledes, hvis revisor efterspørger yderligere materiale, kan både ledelsens kompetencer og ressourcer blive 

en udfordring, da det ikke er sikkert, virksomheden har mulighed for at fremskaffe dette. Revisor kan derfor 

blive tilbøjelig til at udarbejde eget punktestimat. Udfordringen ved denne metode kan dog være, at revisor 

ikke altid har nok dokumentation eller oplysninger til at kunne opstille eget punktestimat og samtidigt 

overholde de forøgede dokumentationskrav i den henseende, herunder sikring af, at metode, 

forudsætninger og data er pålidelige.  

Jon Beck (2020) ser dokumentationskravet i forhold til gennemgang af ledelsens udøvelse af skøn som en af 

de store udfordringer og tror, det vil blive en stor overraskelse for mange revisorer. Herudover ser han også 

en udfordring i selve testen af ledelsens udøvelse af skøn, da ledelsen i mange tilfælde vil mangle metode, 

forudsætninger og data eller ikke have kompetencerne til at dokumentere valget af disse. Han ser en 

udfordring for revisorerne, fordi han mener, at man mange steder har været vant til at udarbejde meget af 

materialet for ledelsen og herefter givet det til ledelsen, hvorfor det bliver svært at udfordre ledelsen 

efterfølgende, det skal bemærkes, at revisor aldrig har måttet selvrevidere, men med det øgede fokus på 

professionel skepsis, kan det blive sværere at slippe afsted med sådan pragmatiske løsninger. Han ser det 

derfor som en ændring i revisors tilgang til revisionen af regnskabsmæssige skøn, der kan blive en udfordring. 

Herudover ser han udfordringer for revisor i forhold til udarbejdelsen af eget punktestimat, da revisor ikke 

altid vil have nok informationer og data til at underbygge dette tilstrækkeligt. 

Kenny Madsen (2020) er enig i meget af det, som Jon Beck siger. Han er enig i, at virksomhederne typisk har 

manglende kompetencer og ressourcer, hvilket er en udfordring, og uddyber: 

”Tit modtager revisor regnskabsgrundlag, hvor der ikke er taget stilling til regnskabsmæssige skøn, så 

ledelsens proces for regnskabsmæssige skøn eksisterer mange gange ikke i ejerledede virksomheder” 

(Madsen 2020, 22:48). 

Han fortsætter og siger, at derfor er revisor oftest tvunget til at udarbejde eget punktestimat, og det har 

revisor måske ikke altid data nok til, hvorfor det er blevet baseret på mavefornemmelsen i stedet for baseret 

på regnskabsmæssige eller historiske data.  Han tror dog ikke, at det bliver en udfordring med yderligere 

handlinger, da han mener, at revisor har udført dem i forvejen, men blot ikke har fået dem dokumenteret, 

så han tror dokumentationen bliver den største udfordring.  
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Nogle af de væsentligste udfordringer, som revisor kommer til at stå overfor, kan derfor konkluderes at være 

i forhold til test af ledelsens udøvelse af skøn eller revisors eget punktestimat. Det skyldes ledelsens 

manglende kompetencer og ressourcer. Herudover bliver den generelle dokumentation en udfordring 

grundet de øgede krav. Det kan også konkluderes, at identificeringen af risici bliver en større udfordring, 

selvom der var uenighed blandt de interviewede om, hvorvidt det er selve risikovurderingen eller 

dokumentation heraf. Udfordringen skyldes, at revisor nu specifikt for metode, forudsætninger og data skal 

vurdere graden af kompleksitet, subjektivitet og den skønsmæssige usikkerhed.  

Forventet effekt i praksis 

I praksis forventer Jon Beck (2020) at de små revisionshuse vil få sværere ved at overkomme disse 

udfordringer, da der i de store huse vil blive stillet højere krav internt via globale kvalitetsstyringssystemer. 

Han ser det som en kulturel udfordring for branchen, at man i Danmark har meget tillid til hinanden, og derfor 

har revisor tendens til at stole på dét, som ledelsen er kommet med. Det kan derfor blive svært fremadrettet 

at blive mere udfordrende og spørgende. Han har særligt en bekymring omkring de mindre 

revisionsvirksomheder: 

”Beklageligvis tror jeg, at mange af dem, som arbejder i det mindre segment og alt det der, de vil tænke: 

’Det er jo bare lidt det samme, så hvorfor skal jeg gøre så meget anderledes?’ Hvor virksomheder, der har et 

system, såsom i KPMG, der har man nogle kvalitetskontrollanter, som f.eks. kommer fra USA, som har en helt 

anden tilgang til tingene, og det er dem vi bliver målt op mod, og det gør, at man generelt bliver trukket op 

på et højere niveau, og man i realiteten ender op med at lave mere end det, som standarden påkræver” (Beck 

2020, 19:55). 

Han frygter således, at de små revisionshuse ikke kommer til at højne deres revisionskvalitet, hvilket er 

hensigten med standarden, fordi de vil tænke, at det er de samme handlinger, som de altid har foretaget sig.  

Herudover tror han, man kommer til at se en større udøvelse af professionel skepsis, især når revisor tester 

ledelsens udøvelse af regnskabsmæssige skøn, hvor man tidligere har haft tendens til at stole på ejeren og 

sige, at det er ham som ved bedst, grundet hans kendskab til virksomheden og branchen, men frygter at det 

bliver mindre udbredt hos de mindre revisionshuse. Så fremover vil revisor kræve mere bevis for 

rimeligheden af de anvendte metoder, forudsætninger og data. Dette vil ske i form af, at revisor vil være 

mere konkret i forhold til de krav, som de stiller ledelsen, især i forhold til metode, forudsætninger og data. 

F.eks. hvis revisor modtager en opgørelse over hensættelse til tab på debitorer, hvor ledelsen har vurderet, 

at hvis en debitor er forfaldet med over 120 dage, så skal 50 pct. hensættes til tab, så kommer revisor til at 

stille større krav til, hvorfor det præcis er 120 dage og 50 pct. Revisorerne kommer altså til at forholde sig 
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kritisk til de enkelte elementer og sørge for en mere robust forståelse, for dermed bedre at kunne udfordre 

ledelsen.   

Jon Beck (2020) fortsætter og mener, at udfordringen med manglende dokumentationen i forhold til revisors 

eget punktestimat kan blive en udfordring ved nogle typer af skøn, men ikke ved alle. Eksempelvis ved 

gennemgang af en nedskrivningstest har revisor sandsynligvis tilstrækkeligt med dokumentation og data, 

men hvis der er tale om videresalg af et specielt produkt, så kan det være en udfordring. Det, mener han, vil 

blive løst i praksis ved, at revisor i højere grad vil forsøge at indhente alternativ dokumentation og gøre 

væsentligt mere brug af eksterne data. Alternativ dokumentation, i forhold til nedskrivning af varelager, kan 

ved videresalg af et specielt produkt og værdiansættelse af dette være at tale med folk fra branchen, som 

har kendskab til produktet, eller generelt prøve at indhente større viden om selve produktet ved f.eks. 

benyttelse af eksterne data.  

Jon Beck ser ydermere en mulig risiko i praksis for, at revisorer vil prøve at undgå selve definitionen af et 

regnskabsmæssigt skøn. Han tilføjer, at de i revisionsteknisk udvalg hos FSR – Danske Revisorer, har 

diskuteret, om man er underlagt standarden i forhold til tab på debitorer, hvis regnskabet aflægges 31. maj, 

og alle debitorer på det tidspunkt er indbetalt, da der i dette tilfælde ikke længere er nogen skønsmæssig 

usikkerhed.  Revisorerne vil derfor muligvis ikke per automatik anvende ISA 540 (Ajourført), men i stedet 

forsøge at argumentere sig ud af standarden og den medfølgende arbejdsbyrde. Ligeledes forventer han, at 

tilgangen til de regnskabsmæssige skøn vil ændre sig således, at handlinger, revisor tidligere udførte som led 

i sin revision af regnskabsmæssige skøn uden nærmere overvejelse, nu vil blive udført som 

risikovurderingshandlinger for at vurdere, om der er et skøn. Hvis man f.eks. modtager en nedskrivningstest 

fra ledelsen, vil revisor nu have større incitament til aktivt at vurdere, om det er nødvendigt at revidere 

denne, eller om det blot er med til at give indikationer på nedskrivningsbehov, som revisor kan overveje i sin 

risikovurdering.  

Kenny Madsen (2020) er enig i, at det generelt er de store revisionshuse, som står bedst rustet til at 

implementere ISA 540 (Ajourført). Han mener, at alle revisionshuse med omkring eller over 100 

medarbejdere kan håndtere at få den nye standard indarbejdet i deres revisionsværktøjer, men kan godt se, 

at de mindre steder kommer til at få udfordringer i forhold til forståelsen af de nye krav, og hvad de skal 

udfordre ledelsen på. Det er derfor vigtigt at få vejledning ud til de mindre revisionshuse, så det sikres, at de 

nye udvidede krav bliver overholdt. Han tror, den måde det bliver løst på i praksis, er ved, at kravene bliver 

implementeret i revisionsværktøjer, så man sikrer, at risikovurdering, gennemgang mv. bliver dokumenteret. 

Han ser ikke, at den nye standard kommer til at ændre væsentligt ved de handlinger, som revisor udfører, 

men tror der vil komme langt større fokus på dokumentationen af revisors identificering af risici, hvor især 
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dokumentationen af den iboende risiko kommer til at have stor fokus. Han tror desuden, at revisor kommer 

til at gøre sig umage for at argumentere til fordel for en lav risiko på skønselementet og dermed pege på 

revisionstilgangen med test af efterfølgende begivenheder. Han mener, at man vil have meget fokus på det 

tidsmæssige aspekt af revisionen og bruge det som argument for den lave risiko.  

I forhold til risikoen for, at revisor vil prøve at komme udenom standarden i forhold til definitionen af et 

regnskabsmæssigt skøn, så tror han ikke, det er noget, der vil blive brugt i praksis. Han synes, det er meget 

klart, hvilke poster der er omfattet af regnskabsmæssige skøn. Fokus kommer derfor, i hans optik, til at være 

på det tidsmæssige aspekt. Det er dokumentationen og de overvejelser, som revisor gør sig, der skal 

forbedres, og ikke vurderingen af, hvorvidt det er et skøn eller ej. Ligesom med risikovurderingen, så tror han 

ikke, at revisor kommer til at følge standarden slavisk og især ikke på de skøn, hvor der vurderes lav risiko. 

Her vil revisorerne følge deres nuværende metodik, men selvfølgelig med mere fokus omkring 

dokumentationen. Han mener generelt ikke, at de fleste regnskabsmæssige skøn vil være belagt med 

væsentlig skønsmæssig usikkerhed. 

Da Kenny Madsen (2020)bliver spurgt ind til revisors praktiske tilgang af enten test af ledelsens udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn eller revisors eget punktestimat, tror han ikke, dette bliver ændret væsentligt, da 

revisor i forvejen i langt de fleste tilfælde initierer processen med skøn og ikke den daglige ledelse. Han 

fremhæver dog, at dokumentationen om, at revisor selvfølgelig ikke må miste sin uafhængighed og ikke 

foretage ledelsesmæssige beslutninger, selvfølgelig skal være skarp.  

Det kan ud fra ovenstående udtalelser fra Jon Beck og Kenny Madsen konkluderes, at der er forskel på den 

måde, hvorpå man tror disse udfordringer vil blive håndteret i praksis. Der kommer umiddelbart til at være 

en forskel på den måde, hvorpå henholdsvis de store og de mindre revisionshuse kommer til at gribe ISA 540 

(Ajourført) an på. Den store forskel i den praktiske håndtering vil være, at de store revisionshuse formegentlig 

kommer til at ændre deres tilgang til regnskabsmæssige skøn og test af disse grundlæggende, hvor de mindre 

revisionshuse vil være mere tilbøjelige til at have den samme tilgang, men have mere fokus på den måde, de 

får dokumenteret deres handlinger på.  

Der kan være en risiko for, at de store revisionshuse kommer til at lave for meget i forhold til, hvad der 

kræves, grundet globale interne kvalitetsstyringsprogrammer, men samtidig kan der være en risiko for, at de 

små revisionshuse udfører for lidt arbejde, som Jon Beck er inde på ovenfor, fordi de ikke er opmærksomme 

på de skærpede krav.  

Ovenstående forskel vurderes at være et meget godt billede på den manglende indsigt revisorerne i de 

mindre revisionshuse har eller kommer til at have i forhold til ISA 540(Ajourført). Jon Beck har siddet med 
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ISA 540 (Ajourført) i dybden, været med til at oversætte den til dansk samt diskuteret standardens opbygning 

og de væsentligste ændringer i forbindelse med hans arbejde i revisionsteknisk udvalg. Han har derfor et 

indgående kendskab til, hvad ISA 540 (Ajourført) er, og hvad revisor skal være opmærksom på, som man ikke 

kan forvente, at alle revisorer vil opnå i samme grad. Det vurderes derfor sandsynligt, at han får ret i forhold 

til, at de mindre revisionshuse ikke kommer til at indse, at der er tale om en væsentlig ændring af kravene til 

revisors tilgang til regnskabsmæssige skøn. Det kommer desuden til udtryk i de udtalelser, som Kenny 

Madsen kommer med, at han ikke har et lige så indgående kendskab til ISA 540 (Ajourført), idet han blot har 

læst den igennem. Den indsats i at forstå ændringerne forventes dog at være det niveau, som de fleste 

revisorer i de mindre revisionshuse kommer til at lægge. Dog vurderes Kenny Madsen at have ret i forhold 

til, at det i praksis ikke kommer til at ændre væsentligt på revisors arbejde, da det i mange tilfælde ikke vil 

være muligt for revisor at foretage alle de handlinger som ISA 540 (Ajourført) lægger op til, at revisor skal 

udføre, grundet den manglende interesse for de lovmæssige krav i de små og mellemstore virksomheder, 

men også grundet den manglende kompetence fra ledelsen i disse virksomheder.  

Det konkluderes altså, at der kommer til at være en manglende indsigt i ISA 540 (Ajourført) og de nye 

handlinger denne bør medføre, primært i de mindre revisionshuse, hvilket kommer til at betyde en 

manglende udvikling i revisors tilgang til regnskabsmæssige skøn. Selv hvis revisorerne i de mindre 

revisionshuse indså alle de ændringer, der burde foretages, vurderes det dog i praksis ikke altid muligt for 

dem at udføre for denne type virksomhed. Deres arbejde kommer således ikke til at være væsentlig 

anderledes, enten fordi virksomhedens kompetencer begrænser dem i at ændre det, eller fordi de ikke ser 

et behov i den nye standard for at ændre det. 

5.2.3 Ledelsens forståelse og adressering af den skønsmæssige usikkerhed 

Fokus på skønsmæssig usikkerhed er blevet større i den nye standard. De nye krav er beskrevet i dybden i 

afsnittet 4.3.3, men omhandler overordnet, at revisor skal forstå, hvordan ledelsen har håndteret den 

skønsmæssige usikkerhed i forbindelse med udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn, herunder om den har 

overvejet alternative metoder, forudsætninger og data. Derudover skal revisor vurdere, om der er 

indikationer på manglende neutralitet hos ledelsen. Endeligt er der fastlagt krav for, hvilke handlinger revisor 

skal foretage sig, hvis det vurderes at den daglige ledelse ikke har forstået og adresseret den skønsmæssige 

usikkerhed tilstrækkeligt, i de tilfælde, hvor revisor har valgt at teste, hvordan ledelsens har udført sit skøn. 
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Udfordringer for revisorerne 

En af de største udfordringer for revisorer i forhold til dette er, at den daglige ledelse typisk ikke har 

kompetencerne til at foretage veldokumenterede overvejelser omkring skønsmæssig usikkerhed, hvorfor 

revisor i mange tilfælde ikke kan konkludere, at ledelsen har forstået og adresseret usikkerheden 

tilstrækkeligt og derved basere sig på test af ledelsens arbejde. I de tilfælde, hvor kompetencerne er til stede, 

kan det tidsmæssige aspekt dog blive en udfordring, da det ikke er sikkert, at virksomhederne har nok 

ressourcer til at håndtere revisors ekstra anmodninger i forhold til deres udøvelse af regnskabsmæssige skøn.  

Jon Beck (2020) ser udfordringen som værende kulturel, fordi man i Danmark har meget tillid til hinanden, 

og der nu eksplicit kræves en mere udfordrende tilgang. Han henviser desuden til Sydeuropa, hvor man er 

mere udfordrende og skeptisk af natur, fordi manglende neutralitet hos ledelsen er mere ”normalt”. Man er 

i Danmark mere laissez-faire i sin tilgang og er ikke så formalistisk, hvilket kommer til at blive en udfordring. 

Herudover bekræfter han udfordringerne omkring virksomhedernes manglende kompetencer samt 

begrænsede tidsmæssige ressourcer. Derudover nævner han, at det kan blive en udfordring for revisor de 

steder, hvor ledelsen bruger budgetforudsætninger i forbindelse med regnskabsmæssige skøn, da budgetter 

ofte udtrykker de mål, ledelsen gerne vil opnå, altså noget man ”løber efter”, hvor revisor skal bruge 

realistiske budgetter. Det er heller ikke sikkert, at ledelsen kan udarbejde realistiske budgetter grundet de 

begrænsede ressourcer.  

Kenny Madsen (2020) mener også, at de manglende kompetencer og ressourcer er en af de største 

udfordringer for revisor i forhold til kravene omkring skønsmæssig usikkerhed og tilføjer, at det nok typisk er 

revisor, som forholder sig til den skønsmæssige usikkerhed.  

Det kan således konkluderes, at nogle af de største udfordringer, som revisor kommer til at stå overfor, er, 

at virksomhederne ikke har den nødvendige viden og ressourcer til at opfylde de krav, som standarden har 

til revisors gennemgang af ledelsens forståelse og adressering af den skønsmæssige usikkerhed.  

Forventet effekt i praksis 

Kenny Madsen (2020) tror ikke, dette bliver en så stor udfordring i praksis, fordi revisor i de fleste tilfælde 

ikke vil teste ledelsens udøvelse af regnskabsmæssige skøn, men derimod udarbejde eget punktestimat. Det 

er oftest revisor, der forholder sig til den skønsmæssige usikkerhed i forvejen, fordi det er deres model, 

forudsætninger og data, som i forvejen er blevet brugt i praksis. De gange, hvor revisor modtager en model, 

er det stadig hans vurdering, at det som udgangspunkt er ledelsen, der er tættest på forretningen og har 

størst indsigt, men at revisor selvfølgelig skal sikre, at de anvendte forudsætninger er rimelige. Således mener 

han, at den generelle praktiske tilgang forbliver uændret, men som med det meste ved ajourføringen, så 

kommer dokumentationen til at få langt mere fokus.  
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Han nævner desuden, at der ved ajourføringen af ISA 540 er kommet lidt mere fokus på brugen af eksperter, 

men det er hans opfattelse, at virksomhederne hverken har eller vil bruge ressourcer på eksperter, hvorfor 

revisor ikke har andre muligheder end at vurdere ledelsens kompetencer.  

Jon Beck (2020) mener, at man i praksis kommer til at skulle ændre sin tilgang til den skønsmæssige 

usikkerhed. Han siger: 

”Typisk så har man haft en tendens til at sige, ’jamen ledelsen ved jo bedst, så det må jo være 

rigtigt’, og det er jo dét standarden prøver at gøre op med” (Beck 2020, 15:15). 

Der er altså en tendens, hvor man tidligere har stolet på ledelsen eller ejeren i forhold til det materiale, man 

har modtaget, hvor revisor nu kommer til at skulle opnå stærkere bevis for rimeligheden af det. Han tror 

derfor, revisor kommer til at stille større krav til ledelsen og det materiale, som den leverer. Han tror, 

desuden, at revisor kommer til at benytte sig mere af historik og eksterne data til vurderingen af den 

skønsmæssige usikkerhed, hvor man f.eks. kan sammenholde branchestatistikker og historiske branchetal 

med virksomhedens forventninger. Dette vil være en praktisk løsning af udfordringen med, at budgetter 

anvendt i regnskabsmæssige skøn ofte udtrykker målsætninger frem for realistiske forventninger, men også 

til at vurdere usikkerheden og risikoen ved ledelsens skøn.  

Han fortsætter og siger, at han forventer revisor kommer til at være mere konkrete i de krav, som de kommer 

til at stille ledelsen, særligt i forhold til metode, forudsætninger og data. Her vil være mere fokus på 

alternative forudsætninger og på at opnå en generelt bedre forståelse af de forudsætninger, der er benyttet, 

og hvor stor en påvirkning de har. Herudover tror han, revisor kommer til at inddrage specialister oftere eller 

anbefale det til ledelsen, da standarden lægger op til, at man oftere skal bruge specialister eller eksperter til 

at hjælpe sig med komplekse skøn.  

Han tror dog i praksis, at revisor i større og større grad vil se brugen af revisors eget punktestimat. Dette 

skyldes, at for at man kan teste og udfordre ledelsens udøvelse af skøn, skal ledelsen have beskrevet og 

dokumenteret processen herfor, hvilket sjældent er tilfældet i små- og mellemstore virksomheder. Det har 

tidligere været en udfordring, at ledelsen spørger revisor, hvor meget revisor mener der f.eks. skal 

nedskrives, og så har revisor alligevel dokumenteret dette som ”test af ledelsens skøn”, selvom det egentlig 

er udarbejdet af revisor. Fremover forventer han, at revisor dokumenterer det som eget punktestimat, 

hvorved revisor kan konstatere fejl i ledelsen bogførte skønsmæssige værdier, og på den baggrund bede 

ledelsen rette disse. Han forventer, at der fremover vil være en bedre tankeproces og metode for revisionens 

udførsel på den måde.  
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er enighed omkring brugen af revisors eget 

punktestimat frem for test af ledelsens skøn og dermed også ledelsens forståelse af den skønsmæssige 

usikkerhed, hvor Kenny Madsen dog er af den holdning, at det allerede er den mest udbredte metode, hvilket 

Jon Beck ikke var enig i. Det kan dog også tyde på, at der i praksis skal ændres i tankegangen, når revisor 

vælger at teste ledelsens udøvelse af skøn og dermed skal forstå ledelsens håndtering og adressering af den 

skønsmæssige usikkerhed, og revisor skal være mere udfordrende i sin tilgang og ikke udelukkende stole på 

ledelsen. Det tyder derfor på, at der også ved dette område kommer til at være en forskel på, hvordan de 

store og små revisionshuse vil håndtere det i praksis. De er begge enige i, at måden hvorpå der dokumenteres 

bliver ændret, men de større revisionshuse vil måske forsøge at stille større krav til og være mere 

udfordrende over for ledelsen.  

5.2.4 Forøget professionel skepsis ved revision af regnskabsmæssige skøn 

Professionel skepsis er et grundlæggende krav til revisorer, uanset hvilken regnskabspost, der revideres, og 

hvor i revisionsprocessen det er. Professionel skepsis er et vigtigt parameter ved vurdering af kvaliteten af 

revisors arbejde og noget som revisor ikke har udvist på tilstrækkeligt vis i forbindelse med revisionen af 

regnskabsposter forbundet med skønsmæssig usikkerhed. Ændringerne vedrørende professionel skepsis i 

forbindelse med ajourføringen af ISA 540 er beskrevet i afsnit 4.3.4. 

Udfordringer for revisorerne 

Som det tidligere er beskrevet, er det en udfordring, at ledelsen ofte ikke har kompetencer og ressourcer til 

at udarbejde dokumentation, som revisor herefter kan udfordre, eller at ledelsen måske ikke selv ved hvilken 

metode, forudsætning og data de benytter. Endvidere har ledelsen ofte slet ikke vurderet alternative 

metoder, forudsætninger og data og kan derfor ikke forsvare dem de har benyttet, hvis revisor skulle 

udfordre. Endeligt vil der i mange tilfælde være en manglende interesse fra ledelsens side for at forstå disse 

elementer og de krav, som revisor stiller. Det vil derfor oftest være revisors eget materiale, der bliver brugt i 

forbindelse med regnskabsmæssige skøn for denne type virksomheder, hvilket gør det svært at udøve 

professionel skepsis.  

En anden omtalt udfordring er kulturen i Danmark, hvor vi, inden for EU, er et af de lande, som har størst 

tillid til hinanden. Det viser en undersøgelse, hvor Danmark, ud fra et gennemsnit af undersøgelser foretaget 

fra 2002 til 2018, ligger på en førsteplads i tillid inden for EU (Svendsen 2020). Det er en udfordring, fordi vi 

har tendens til at stole på det, vi modtager fra ledelsen, og dermed fokuserer på at finde dokumentation, 

som understøtter dette, i stedet for at udvise professionel skepsis, være udfordrende og finde det mest 

egnede revisionsbevis, uanset om det bekræfter eller modsiger ledelsen. Det er modsat den kultur, der f.eks. 
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er i Sydeuropa (Svendsen 2020), hvor lande som Italien og Spanien har lavere tillid til hinanden og derfor er 

mere udfordrende af natur.  

Herudover har revisor heller ikke tidligere været opmærksom på at skulle dokumentere deres professionelle 

skepsis i en sådan grad, som det nu kræves af ISA 540 (Ajourført). Det kommer til at blive en udfordring for 

revisorer, at de nu skal have dokumenteret alle de tanker og handlinger, som de foretager sig i forbindelse 

med revisionen.   

Kenny Madsen (2020) mener, at det bliver en udfordring for revisor, at udøvelsen af professionel skepsis er 

så fremtrædende i ISA 540 (Ajourført). Det er f.eks. indarbejdet ved at stille specifikt krav om, at 

revisionshandlinger ikke må være fastlagt efter at opnå bekræftende revisionsbevis, men heller ikke så de 

udelukker afkræftende revisionsbevis. Han mener især, at dokumentationskravene kommer til at blive en 

udfordring, fordi det i mange tilfælde vil være revisor, som foretager de regnskabsmæssige skøn, grundet 

virksomhedernes manglende kompetencer.  

Jon Beck (2020) mener, at det kommer til at give revisor udfordringer, at der nu er kommet langt større krav 

til den professionelle skepsis, da udøvelsen af denne generelt har været for dårlig og derfor skal forbedres. 

Han er enig i, at der, hvor den professionelle skepsis er mest fremtrædende, er i forhold til at fastlægge 

revisionshandlinger, så de ikke rettes mod at bekræfte den modtagne dokumentation, men også så det ikke 

udelukker afkræftende dokumentation.  

Som omtalt tidligere, så mener han også, at det kulturelle aspekt er et problem. Som revisor i Danmark skal 

man til at have en langt mere udfordrende tilgang, og det er ikke noget, man kan lære over natten. Ligesom 

Kenny Madsen, så ser Jon Beck også, at det kan blive en udfordring generelt set, da der typisk er manglende 

kompetencer ude hos virksomhederne. Det kan derfor være svært at opnå den dokumentation, som ISA 540 

(Ajourført) stiller krav til.  

Det kan konkluderes, ud fra ovenstående, at det bliver en udfordring at efterleve kravene om professionel 

skepsis. Det bemærkes, at revisor generelt ikke har været udfordrende nok tidligere, men at ændringerne til 

standarden gør det ekstra tydeligt. En væsentlig årsag til denne manglende skepsis fra revisors side vurderes 

at være den tillidsfulde kultur i Danmark, hvorfor dette kan vise sig at være en af de større udfordringer. En 

anden stor udfordring, der er enighed omkring, er den manglende kompetence hos virksomhederne, som 

kan gøre det vanskeligere at udøve professionel skepsis, fordi ledelsen ikke er i stand til at identificere, 

vurdere og ikke mindst at forsvare, hvilken metode, betydelige forudsætninger og data, der benyttes. 
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Forventet effekt i praksis 

Jon Beck (2020) tror, som omtalt tidligere, at revisorerne i praksis kommer til at være langt mere 

opmærksomme på at få sikret sig forståelsen for de enkelte elementer i de regnskabsmæssige skøn. Dette 

giver også et bedre grundlag for bagefter at kunne være udfordrende og sætte spørgsmålstegn ved det, som 

ledelsen har givet af dokumentation. Hvis ikke ledelsen har givet revisor noget dokumentation, fordi de 

forventer at skønnet bliver foretaget af revisor, forventer han, at revisor i praksis kommer til at benytte sig 

mere af historiske data, eksterne data og alternative data i forbindelse med udøvelsen af deres punktestimat. 

Han forventer endvidere, at revisor kommer til at forholde sig langt mere skeptisk, når de modtager diverse 

modeller og dokumentation fra ledelsen. Han siger desuden følgende om den professionelle skepsis’ rolle i 

revisionen: 

”En af revisors vigtigste opgaver er jo at udfordre og bruge den professionelle skepsis. Det er 

jo dét, revision handler om. Det er jo ikke bare, at man opstiller et regnskab og ser på det, som 

ledelsen giver dig. Dét er ikke revision. Så man skal udøve den professionelle skepsis, stille 

spørgsmål og udfordre, og det er dér revisor er værdiskabende” (Beck 2020, 15:48) 

Den professionelle skepsis er altså vigtig for kvaliteten, og for at revisor kan vise overfor offentligheden såvel 

som virksomhederne, at de rent faktisk er værdiskabende og ikke blot et tilfældigt lovkrav.  

Derudover tvinges revisor til at have langt større fokus på selve dokumentationen af den professionelle 

skepsis, da dette er krævet i langt større udstrækning i den nye standard.  

Kenny Madsen (2020) mener, at revisor kommer til at ændre deres tilgang til, hvordan de udviser den 

professionelle skepsis, og i hvilken grad de udviser den. Han er dog i tvivl om, hvordan dette præcist kommer 

til at foregå i praksis, da det er en af de ting, som er svære for revisor. Det skyldes også, fremhæver han, at 

de hos Inforevision ikke er så langt i processen med at overveje, hvordan de skal håndtere ISA 540 (Ajourført), 

da det først er noget, de har planer om at fokusere på i løbet af foråret. Det skyldes især, at skøn for denne 

type virksomheder typisk først udøves i forbindelse med årsafslutning, og fordi revisorernes årshjul for 

mindre kunder er anderledes, hvor risikovurdering og udførsel af revisionen ofte sker tidsmæssigt i 

forlængelse af hinanden. Han tror dog, at revisor nok vil have lidt mere fokus på det historiske element i 

forhold til de regnskabsmæssige skøn i form af f.eks. en retrospektiv analyse. 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at revisorerne skal ændre deres tilgang til udøvelsen af professionel 

skepsis på baggrund af ISA 540 (Ajourført). Den måde, det kommer til at ske i praksis, bliver formegentlig 

gennem brug af historiske data, eksterne data og alternative data, hvor revisor mere vil undersøge, om der 

kan findes eksterne data eller forespørgsler hos andre inden for branchen for at forstå forudsætningerne 
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bedre eller involvere eksperter eller specialister. Det forventes, at revisor vil blive mere udfordrende i deres 

tilgang til det, de modtager fra virksomheden og den daglige ledelse, og have langt større fokus på at sikre, 

de får indhentet alt relevant revisionsbevis og ikke kun det, som bekræfter det modtagne materiale. 

Ovenstående giver dog også en indikation på, at de store revisionshuse er bedre forberedte og har mere 

indsigt i ISA 540 (Ajourført). Dette kan skyldes deres brede kundeporteføljer, som kræver, at de vurderer 

effekten af standarden på et tidligere tidspunkt, da nogle større kunder skal revideres allerede til januar, og 

årshjulet for disse typisk involvere procesgennemgange og kontroltests i efteråret. Ved at udskyde det, kan 

de små revisionshuse risikere, at når det så bliver relevant, får de ikke opnået den fulde forståelse for, hvad 

den nye standard rent faktisk betyder, fordi de enten har for travlt, eller fordi ledelsen ikke har tid til at 

udarbejde en masse materiale eller indhente eksperter mv. Det indebærer en risiko for, at revisionskvaliteten 

ikke bliver tilstrækkeligt forøget efter hensigten, herunder at der ikke bliver udvist den nødvendige 

professionelle skepsis.  

5.2.5 Øget fokus på dokumentationen, øget fokus på oplysninger i regnskabet og øgede krav til 

rapportering 

Det er valgt at slå ovenstående tre ændringer sammen, da dette vurderes hensigtsmæssigt, grundet den 

begrænsede besvarelse af disse. Grunden til, at kravet til øget dokumentation er indeholdt, skyldes, at det 

er et krav, som er gennemgribende i standarden, hvorfor dette er indeholdt i besvarelserne ovenfor. 

Øget dokumentationskrav 

Der er i forbindelse med ajourføringen af ISA 540 kommet større fokus på revisors dokumentation af 

revisionen af regnskabsmæssige skøn, hvilket er beskrevet i afsnit 4.3.5. Der er kommet større krav til den 

detaljegrad, som revisor skal dokumentere ved gennemgang af regnskabsmæssige skøn, lige fra 

risikovurderingshandlinger til identifikation af risici og til udførslen af revisionshandlinger. Det er altså i hele 

processen for gennemgangen af regnskabsmæssige skøn, at der er kommet et større fokus i standarden på 

dokumentationen, hvilket der også er blevet kommenteret på i flere af de tidligere afsnit. Det er vurderet, at 

de udfordringer og den forventede effekt det kommer til at få i praksis, allerede er beskrevet i afsnit 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3 og 5.2.4, hvorfor effekten af øget fokus på dokumentation kun vil blive kort beskrevet i dette 

afsnit.  

Kravene kommer til at give revisor nogle udfordringer, fordi detaljegraden bliver langt større, og revisor 

derfor tvinges til at være skarp på sin forståelse. Herudover betyder mere dokumentation også mere arbejde 

og øget tidsforbrug. Det er en udfordring, fordi der er knappe ressourcer i forhold til de antal timer revisor 

kan arbejde, men også i forhold til deres honorar. Betydning af øget tidsforbrug vil blive yderligere 

kommenteret i punkt 5.2.6.  
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Som både Jon Beck (2020) og Kenny Madsen (2020) har nævnt, så forventes dette i praksis at betyde, at 

mange af dokumentationskravene vil blive indarbejdet i de revisionsdokumentationsværktøjer, der findes i 

de forskellige revisionshuse. 

Det vil være med til at sikre, at de enkelte revisorer bliver gjort opmærksomme på kravene, og får det ind i 

deres rutiner, at hver gang de udfører en handling eller stiller spørgsmål til ledelsen eller andre fra 

virksomheden, skal det dokumenteres, da det vil være med til at understøtte deres brug af professionel 

skepsis.  

Øget fokus på oplysninger i regnskabet 

Herudover er der kommet et øget fokus på de oplysninger, som ledelsen giver i regnskabet, da dette kan 

være med til at give transparens omkring, hvad ledelsen har anvendt af metode, betydelige forudsætninger 

og data og usikkerheden omkring disse, hvilket er beskrevet i afsnit 4.3.6. Denne ændring til ISA 540 

(Ajourført) er dog ikke vurderet, som en af dem, der kommer til at give revisorerne af små- og mellemstore 

virksomheder væsentlige udfordringer, da virksomheden som oftest vil få assistance af revisor i forhold til 

deres opstilling af regnskab, og i den forbindelse forslag til, hvilke oplysninger revisor synes der skal med. I 

nogle tilfælde vil det heller ikke være ledelsen, som egentlig udøver de regnskabsmæssige skøn. Selv, hvis 

det var ledelsen, som udøvede de regnskabsmæssige skøn, ville den i mange tilfælde ikke have 

kompetencerne til at vide, hvilke oplysninger den skulle og kunne vælge at afgive i regnskabet, hvorfor revisor 

ofte assistere hermed, jf. ovenfor. Krav til revision af noteoplysninger for små- og mellemstore virksomheder 

er heller ikke noget, som hverken Jon Beck eller Kenny Madsen har kommenteret på. Det vurderes således 

ikke at være en ny udfordring eller som værende noget, der vil ændre på revisorers arbejde i praksis, hvorfor 

det er valgt ikke at gå yderligere i dybden hermed. 

Øgede krav til rapportering til ledelsen 

Der er kommet øget fokus på, at revisor skal rapportere eventuelle mangler i virksomhedens kontroller i 

forbindelse med regnskabsmæssige skøn. Dette er beskrevet i afsnit 4.3.7. Denne ændring er, ligesom med 

øget fokus på oplysninger i regnskabet, heller ikke vurderet, som en ændring, der kommer til at give 

udfordring for revisorerne. Det skyldes, at det øgede krav til rapporteringen går meget på kontroller og 

processer, som tit og ofte ikke eksisterer, og hvor det ikke er muligt at implementere grundet 

virksomhedernes størrelse. Herudover er der også mange virksomheder i segmentet små- og mellemstore 

virksomheder, hvorfor revisor typisk allerede har en ”standard” rapportering omkring manglende 

funktionsadskillelse, grundet virksomhedens størrelse. Det er heller ikke en ændring, som har haft fokus for 

Jon Beck og Kenny Madsen i de foretagne interviews. Der vil derfor ikke blive foretaget yderligere i forhold 

til denne ændring. 
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5.2.6 Generelle konsekvenser af ajourføringen af ISA 540 

I dette afsnit vil de generelle afledte ændringer, som ISA 540 (Ajourført) kommer til at medføre, men som 

ikke kan henføres til én specifik ændring, blive gennemgået.  

Udfordringer for revisorerne 

Som omtalt ovenfor, er der kommet nye krav til de handlinger, revisor skal udføre gennem hele processen 

for revisionen af regnskabsmæssige skøn. Herudover er der også krævet en større detaljegrad i den måde, 

hvorpå revisor dokumenterer sin revision af regnskabsmæssige skøn, hvilket kommer til at betyde øget 

tidsforbrug for revisor. Det kan blive en udfordring i en sæsonbetonet branche, hvor der i forvejen er perioder 

med meget pres på revisionsvirksomhedernes ressourcer. 

Det gør det svært for revisor at skulle forhandle honorar for det øgede tidsforbrug, fordi virksomhederne 

som udgangspunkt vil have det så billigt som muligt og ikke nødvendigvis forstår, hvorfor tidsforbruget og 

dermed honoraret lige pludselig skal øges. Dette kommer særligt til at være en udfordring i det første 

implementeringssår, som for manges tilfælde er 1. januar til 31. december 2020, fordi det vil være helt nyt, 

og fordi der ikke er erfaringer fra tidligere år.  

Herudover kommer det til at blive en udfordring for især de mindre revisionshuse, at der på nuværende 

tidspunkt ikke foreligger nogen vejledning til revisionen af små- og mellemstore virksomheder i forhold til 

håndteringen af ISA 540 (Ajourført), hvilket kan betyde, at revisorerne ikke får foretaget alle de ekstra 

handlinger og den ekstra dokumentation, som de burde, fordi de ikke har nok indsigt i ISA’en og heller ikke 

kan indhente vejledning andre steder fra. Som nævnt tidligere, vil dette primært være en udfordring for de 

mindre revisionshuse. De større revisionshuse vil have adresseret ændringerne i intern undervisning og 

interne kvalitetssikringsinitiativer, herunder ved udarbejdelse af eksempelvis intern vejledning, eksempler, 

skemaer eller tjeklister, der ofte vil være gældende i et globalt netværk. Revisorerne fra disse virksomheder 

har derfor bedre forudsætninger for at opnå et indgående kendskab til ISA’en.  

Jon Beck (2020) tror, der kommer øget tidsforbrug for revisor, men han tror til gengæld ikke, at dette bliver 

et problem for revisor, da nye krav er et stærkt argument for et større honorar. Han tror, som nævnt tidligere, 

at revisor vil ændre tilgang i forhold til, hvis ledelsen ikke udøver egne skøn, og revisor derfor skal gøre dette, 

her vil revisor tage det med som en fejl, ledelsen skal rette, og så kan revisor bruge dette som argument for 

større honorar, at når virksomheden ikke selv har foretaget skøn, så er der fundet fejl i revisionen, som 

virksomheden skal betale for.  

Han ser også større udfordringer for de mindre revisionshuse. Han tror det bliver mere skematisk i de store 

revisionshuse, fordi man får det indarbejdet i revisionsværktøjerne, og fordi der bliver stillet større krav 
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internt. Han synes desuden, at der mangler vejledning til de mindre revisionshuse, da den vejledning, der er 

kommet fra IAASB, omhandler meget større virksomheder med et velfungerende kontrolmiljø og nedskrevne 

processer, og disse kan derfor ikke bruges til små- og mellemstore virksomheder i Danmark.  

Kenny Madsen (2020) mener også, at der mangler vejledning til de mindre revisionshuse, da han mener, at 

standarden er blevet udarbejdet med henblik på revision af større virksomheder, hvor der er formelle 

processer og et stærkt kontrolmiljø, hvilket jo ikke er til stede i små- og mellemstore virksomheder.  

Ud fra ovenstående konkluderes det, at de afledte effekter, som revisor kommer til at stå overfor i forhold 

til ISA 540 (Ajourført) er honorarforhandling i forbindelse med det øgede tidsforbrug samt manglende 

vejledning om standarden til de mindre revisionshuse. Det konkluderes, at honorarforhandlingen bliver en 

udfordring for revisor, på trods af at Jon Beck ikke mener, det bliver et så stort problem. Det vurderes, at 

virksomhedernes manglende indblik i revisors arbejde og nogle gange manglende interesse i regnskabet samt 

det generelle prispres i branchen, kan gøre det svært at overbevise virksomhederne om, at de skal betale for 

nogle ekstra handlinger, der bliver pålagt revisor.  

Forventet effekt i praksis 

Jon Beck (2020) ser helt generelt ikke ISA 540 (Ajourført) som en radikal ændring i den måde revisor arbejder 

på i forhold til regnskabsmæssige skøn:  

”Når man læser standarden, så ser man, at det ikke er radikalt anderledes, end det man skulle 

have gjort allerede. Nu bliver det, kan man sige, mere præciseret, fremhævet og krævet, at du 

skal gøre sådan og sådan, så det bliver mere robust” (Beck 2020, 6:26) 

Han mener ikke, at kravene bliver radikalt anderledes, men som gennemgået ovenfor, så vil den mere 

uddybende formulering af kravene i standarden betyde, at revisor skal ændre den måde, revisor har 

håndteret revisionen af regnskabsmæssige skøn på tidligere. 

Kenny Madsen (2020) mener ikke, der er tale om en radikal ændring i den måde revisor kommer til at revidere 

regnskabsmæssige skøn på, som det også er blevet beskrevet i tidligere afsnit, så mener Kenny mere, at 

ændringen ligger i den måde, hvorpå revisor kommer til at dokumentere sit arbejde, mere end det påvirker 

selve deres handlinger.  

I forhold til den manglende vejledning mener Jon Beck (2020), at der skal komme noget vejledning til de 

mindre revisionshuse, grundet den lave størrelsesgrænse for revisionspligt i Danmark. Han mener, at der skal 

udarbejdes vejledning som revisorerne kan læne sig op ad og få en idé om, hvad der forventes af dem. En 

udfordring ved dette er, at det typisk kun er yderpunkterne som omtales, altså f.eks. vejledning til et simpelt 

skøn og vejledning til et komplekst skøn, og derfor ikke får midtpunkterne med i vejledningen, fordi det er 
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her, der er en masse nuancer, som gør det svært at lave en generisk vejledning. Herudover kan han også 

frygte, at revisorernes praktiske løsningsmodeller kan gøre det mere til en ”hakke øvelse”, hvor det mere 

bliver en øvelse i at udfylde tjeklister, end det bliver en udvikling af revisionskvaliteten. Men på trods af disse 

udfordringer finder han det nødvendigt at få noget vejledning ud, også for at give bedre indblik i de krav, som 

nu stilles.  

Kenny Madsen (2020) er enig med Jon Beck og mener også, der skal komme vejledning til de mindre 

revisionshuse. Det kunne eventuelt blive indarbejdet i standarden, ligesom det er blevet med ISA 315, hvor 

der er nogle ekstra afsnit omkring revisioner af mindre virksomheder. Han mener dog ikke, at frygten for at 

det bliver en ’compliance øvelse’ skal forhindre vejledningen i at blive udstedt. 

Det vurderes derfor, at der i praksis burde blive udarbejdet noget vejledning til de mindre revisionshuse, så 

de kan få et indblik i, hvad der forventes af dem. En sådan vejledning kunne eksempelvis komme fra 

brancheorganisationen FSR – danske revisorer og skal ikke undlades af frygt for standardisering. Risikoen for 

manglende forståelse af standardens øgede betydning burde vægte mere i det store billede. Hvis ikke der 

kommer en vejledning, kan effekten blive, at revisors gennemgang af regnskabsmæssige skøn stadig er af for 

dårlig kvalitet, samtidig med, at der er risiko for meget stor variation i forhold til, hvordan revisionshusene 

får implementeret standarden.  

Herudover bliver det også vigtigt for revisor at indgå i en dialog med virksomhederne om betydningen af den 

nye standard for at give dem indblik i, hvorfor de kommer til at betale noget mere i honorar. Denne dialog 

vurderes at være vigtig at tage, inden revisor påbegynder revisionsarbejdet, for bedre at forklare, hvad 

revisor forventer af virksomhederne, så disse har mulighed for selv at prøve at udarbejde materialet, hvis de 

vil undgå yderligere omkostninger. En tidlig dialog vil også gøre virksomhederne nemmere at overbevise, end 

hvis det er noget man kommer med i sidste øjeblik. Herudover er det også vigtigt i implementeringsåret at 

få en dialog om en mulig forøgelse af revisionshonoraret, da det kan være svært at estimere tidsforbruget, 

før man har prøvet den nye standard, og det er svært at komme til næste regnskabs år og bede om større 

honorar for noget, der også blev udført sidste år. Det øgede tidsforbrug kommer uanset hvad til at få en 

effekt, hvor der vurderes at være mulighed for tre udfald. Det første er, at virksomhederne skal lave mere 

dokumentation, hvilke kan belaste de små- og mellemstore virksomheder, det andet kan være, at 

revisionshonoraret stiger, hvilket også kan belaste de helt små revisionskunder. Det sidste kan være, at 

revisorerne ikke får øget revisionshonoraret, da branchen i forvejen er under prispres, hvilket kan medføre 

dårlig revisionskvalitet grundet ressource pres.  
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Covid-19 

Det er valgt at medtage dette afsnit i afhandlingen, da den globale pandemi vurderes at have en stor 

indvirkning på revisors arbejde i forbindelse med regnskabsmæssige skøn og ikke mindst for 

implementeringen af ISA 540 (Ajourført). Det er  også relevant, da covid-19 har medført 

forlængede frister for 2019-regnskaberne, hvilket for mange revisorer har medført, at de har arbejdet på 

disse frem til september, hvorfor planlægningerne for 2020-revisionerne er blevet udskudt, og dermed er 

vurderingen af ISA 540 (Ajourført) også blevet udskudt.  

Jon Beck (2020) vurderer, at covid-19 kommer til at have den effekt, at revisorerne kommer til at have højere 

risikovurdering, da det vil blive sværere at argumentere for en lav risiko, grundet den økonomiske usikkerhed 

covid-19 har medført. Han kommer med et eksempel omkring debitorerne, hvor den historik man har 

vedrørende debitorernes betalingsevne ikke længere kan bruges, fordi den nye situation skal tages i 

betragtning. De forudsætninger og data, der tidligere er brugt, vil derfor ikke være repræsentative for det 

skøn, der skal udøves for 2020.  

Kenny Madsen (2020) tror også, covid-19 kommer til at have en indvirkning på revisionen af 

regnskabsmæssige skøn, men siger, det kommer til at afhænge meget af, hvordan markedsøkonomien 

udvikler sig i foråret 2021, da virksomhederne indtil videre har klaret det meget godt. Han tror dog, der 

kommer til at være endnu større fokus på den professionelle skepsis i forhold til den forøgede 

modpartsrisiko, på f.eks. debitorer, der er opstået, og dette vil derfor også øge risikoen for væsentlige fejl.  

Det vurderes altså, at ISA 540 (Ajourført) kommer til at have en større påvirkning på revisionen af 

regnskabsmæssige skøn på grund af covid-19, end den ville have fået, hvis den var blevet implementeret i et 

mere almindeligt år, samfundsøkonomisk set. Revisorerne kommer således til at have svært ved at 

argumentere for en lav risiko for fejl, grundet skønsmæssig usikkerhed, hvorfor kravene til handlingerne 

bliver endnu større end de normalt ville være. Herudover skal virksomhederne og revisorerne også have 

større fokus på alternative metoder, forudsætninger og data, da det ikke er sikkert, at det, som historisk er 

brugt, kan bruges i år. Covid-19 giver også en risiko for kvaliteten af implementeringen, især i år grundet 

planlægningsprocessen for 2020-revisioner er blevet rykket tættere på udførelsen af selve revisionen, og 

med den højere risiko er det særligt problematisk. Det kan få den effekt, at standarden får en lavere effekt i 

praksis, end den burde, fordi man ikke får brugt nok tid på forståelsen af denne tidligere i processen.  
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5.3 Delkonklusion 

I dette afsnit har jeg gennemgået kendetegnene for små- og mellemstore virksomheder i Danmark. Dette 

segment udgør størstedelen af danske virksomheder, herunder flest selskaber i regnskabsklasse B. Grundet 

den lave revisionspligt i Danmark er det er typisk virksomheder, der er mindre end dem, som 

revisionsstandarderne primært skrives til. Virksomhederne har en begrænset størrelse og dermed også et 

begrænset antal medarbejdere og ressourcer, hvilket oftest resulterer i manglende kontroller og 

forretningsgange. Herudover er der ofte også manglende regnskabsmæssige kompetencer hos ledelsen, 

hvorfor skøn udøves ud fra kendskab til branchen og erfaringer, der sjældent er robust dokumentation for. 

Herudover bliver der i ejer-ledede virksomheder ofte stillet større krav om assistance fra revisor, da det 

forventes af ejeren, at virksomheden blot skal stå for bogføringen, og så er det revisors opgave at foretage 

efterposteringer og sikre overholdelse af de lovmæssige krav.  

I analysen af de udfordringer, som ovenstående kendetegn og de omtalte ændringer i kapitel 4 giver 

anledning til, er det konkluderet, at det bliver en udfordring for revisor at opnå en grundig forståelse af 

virksomhedens håndtering af regnskabsmæssige skøn, samt at dokumentere dette, grundet det manglende 

kontrolmiljø og ledelsens manglende regnskabsmæssige kompetencer. Det forventes at have den effekt i 

praksis, at revisor burde vælge en anden tilgang med mere fokus på elementerne i skønnet og større fokus 

på dokumentationen, men at det i mange tilfælde ikke er muligt.  

Det bliver også en udfordring for revisor at teste ledelsens skøn, grundet de manglende kompetencer hos 

ledelsen. Selvom der var uenighed blandt de interviewede, så blev det konkluderet, at dokumentationen af 

risikovurderingen vil blive en udfordring grundet et større krav om dokumentation af graden af subjektivitet, 

kompleksitet og skønsmæssig usikkerhed. Det blev konkluderet, at dette burde ændre måden, hvorpå revisor 

tilgår ledelsens udøvelse af skøn, men at det i praksis ikke forventes at få den store effekt, fordi det ikke er 

muligt grundet manglende interesse fra ledelsen og manglende kompetencer. Jon Beck frygter dog, at selv 

hvis det var muligt, så ville tilgangen hos de mindre revisionshuse ikke blive ændret, grundet manglende 

indsigt i ISA 540 (Ajourført), hvilket interviewet med Kenny Madsen understøtter. 

Kravene til revisors handlinger i forhold til ledelsens forståelse og adressering af den skønsmæssige 

usikkerhed forventes også at blive en udfordring, grundet de manglende kompetencer hos ledelsen, fordi de 

i mange tilfælde ikke selv ved, hvilke metoder, forudsætninger og data, de har brugt, og slet ikke hvilke 

alternativer, der er. Det forventes at få den effekt i praksis, særligt hos de større revisionshuse, at revisor 

bliver mere udfordrende og vil kræve mere af ledelsen og ikke blot stole på det der modtages. Herudover 

forventes der større brug af revisors eget punktestimat, fordi det ikke vil være muligt at opnå 

dokumentationen for, hvordan ledelsens håndterer den skønsmæssige usikkerhed.  
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Professionel skepsis er et væsentligt element i ISA 540 (Ajourført), hvilket kommer til at være en udfordring, 

fordi man i Danmark har en tillidsfuld kultur, og fordi der mangler kompetencer hos ledelsen i forhold til at 

forsvare deres valg af metode, forudsætninger og data, hvis revisor begynder at udfordre det. Det forventes 

dog at få den effekt i praksis, at revisor vil gøre mere brug af historiske data, eksterne data og alternative 

data til udfordring af ledelsen, og at revisor generelt bliver mere opmærksom på at være udfordrende i sin 

tilgang.  

Helt generelt blev det konkluderet, at det øgede fokus på oplysninger i regnskabet samt fremhævelse af krav 

til rapportering til ledelsen ikke ville få den store effekt på revisionen af regnskabsmæssige skøn og heller 

ikke give nogle særlige udfordringer. Derimod er der kommet væsentligt større fokus på dokumentationen 

af revisors arbejde i hele revisionen af regnskabsmæssige skøn, hvorfor det forventes, at der i praksis vil blive 

indarbejdet større krav i de forskellige revisionshuses revisionsdokumentationsværktøjer for at sikre, at man 

overholder de nye krav. 

Til sidst blev det også konkluderet, at der opstod nogle generelle udfordringer for revisorerne i relation til 

øget tidsforbrug, som medfører behov for honorarforhandlinger, at der mangler vejledning til de mindre 

revisionshuse og covid-19’s effekt. Behovet for større honorar forventes i praksis at have den effekt, at revisor 

skal indgå i en dialog med virksomhederne tidligt i processen for at sikre deres forståelsen herfor. Effekten 

af det øgede tidsforbrug forventes at være, at virksomhederne bliver belastet af enten større 

dokumentationskrav eller højere honorar, eller at revisor ikke får større honorar og dermed kan det gå 

udover revisionskvaliteten. I analysen blev det konkluderet, at der er behov for vejledning, og at det er 

nødvendigt. Selvom vejledning medfører en risiko for, at revisorernes arbejde bliver standardiseret, så blev 

risikoen for dårlig revisionskvalitet, grundet manglende indsigt i standarden og ændringerne hertil, vurderet 

for større, særligt for de mindre revisionshuse. Hvis ikke der kommer vejledning, kan det få den effekt, at der 

kommer dårligere revisionskvalitet, end hvad standarden ligger op til, samtidig med at der kan komme store 

variationer i forhold til den måde revisionshusene har implementeret denne på.  Covid-19 forventes også at 

have en stor påvirkning for revisorerne i forhold til ISA 540 (Ajourført) i revisionerne af årsregnskaber for 

2020, grundet den påvirkning den generelle samfundsøkonomiske usikkerhed kommer til at have på 

risikovurderingen i revisionen, samt at historiske data ikke er repræsentative for situationen under covid-19. 

Covid-19 har også skubbet til udførelsen af planlægningen for 2020-revisioner, hvilket kan have den effekt at 

standarden får lavere effekt i praksis, end den burde, fordi man ikke har haft tid til at sætte sig ind i den og 

dermed svækkes revisionskvaliteten.  
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Afslutning 

6. Konklusion 

Undersøgelsesspørgsmålene var opdelt med to formål. De første to undersøgelsesspørgsmål skulle etablere 

konteksten for undersøgelsens udførsel. Dette blev gjort ved at undersøge, hvorfor man har valgt at ajourføre 

ISA 540, samt hvilke væsentlige ændringer, der er i forhold til den gamle standard. Disse er adresseret separat 

nedenfor. Undersøgelsesspørgsmål tre og fire havde til formål at sikre, at den overordnede 

problemformulering blev besvaret baseret på en analyse af udfordringerne ved implementering baseret på 

både primære og sekundære data. Resultaterne af disse undersøgelsesspørgsmål er derfor inkluderet 

nedenfor som en del af konklusionen på den overordnede problemformulering af hvilken effekt ISA 540 

(Ajourført) får for revisorerne af små- og mellemstore virksomheder i praksis.  

Grundlag for ajourføring af ISA 540 

IAASB valgte at ajourføre ISA 540, fordi regnskabsmæssige skøn er et af de revisionsområder, hvor revisor 

har haft sværest ved at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, fordi det af natur er svært. I takt med at 

erhvervslivet bliver mere komplekst, forekommer flere regnskabsmæssige skøn med forøget kompleksitet, 

subjektiviteten og usikkerhed og dermed øget risiko. Derudover ønskede IAASB at sikre en mere udfordrende 

og skeptisk revision, samtidig med at dokumentationskvaliteten herved bliver højnet.  

Væsentlige ændringer til ISA 540 (Ajourført) 

Det er ved gennemgangen af ændringer til ISA 540 (Ajourført) konkluderet, at der er syv ændringer, der er 

vurderet af væsentlig karakter.  

➢ Yderligere krav til risikovurdering og dokumentation herfor, herunder øget fokus på interne kontroller 

I revisors risikovurdering er der kommet øget fokus på ledelsens forståelse for metode, betydelige 

forudsætninger og data, og hvordan disse er påvirket af kompleksitet, subjektivitet og skønsmæssig 

usikkerhed, samt ledelsens proces for udarbejdelse af skøn. Herudover er dokumentationskravet til 

revisors risikovurdering blevet øget og skal nu være væsentligt mere detaljeret. 

 

➢ Identifikation og dokumentation af den anvendte metode, betydelige forudsætninger og data for de 

enkelte regnskabsmæssige skøn 

Der er kommet mere fokus på revisors vurdering af de iboende risici i relation til alle elementer i et 

skøn samt udførslen af handlinger i forbindelse med test af ledelsens udøvelse af skøn. Her skal 

revisor særskilt vurdere ledelsens anvendelse af metode, betydelige forudsætninger og data samtidig 

med, at revisor skal være mere udfordrende i sin tilgang. 
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➢ Ledelsens forståelse og adressering af den skønsmæssige usikkerhed 

Revisor skal være mere udfordrende og sikre, at ledelsen har forholdt sig tilstrækkeligt til den 

skønsmæssige usikkerhed. Er det ikke tilfældet, skal revisor anmode ledelsen om yderligere 

dokumentation og alternativt udarbejdes revisors eget punktestimat. 

 

➢ Forøget professionel skepsis ved revision af regnskabsmæssige skøn 

Professionel skepsis er et gennemgribende element i standarden, og noget der er kommet mere 

fokus på for at højne revisionskvaliteten netop på dette område, hvor beløbene per definition ikke 

kan observeres og derfor er forbundet med usikkerhed. 

 

➢ Øget fokus på dokumentationen af revisors gennemgang af regnskabsmæssige skøn 

Det er gennemgribende i hele standarden, at dokumentationskravene er øget. Det kommer særligt 

til udtryk ved dokumentation af procesforståelse, risikovurdering og ved test af ledelsens udøvelse 

af skøn.  

 

➢ Øget fokus på oplysninger om regnskabsmæssige skøn i regnskabet 

Der er kommet mere fokus på noteoplysninger i regnskabet, da det kan bruges som en måde, hvorpå 

ledelsens kan adressere den skønsmæssige usikkerhed. 

 

➢ Øgede krav til rapportering til ledelsen 

For at sikre at virksomhederne har tilstrækkeligt med interne kontroller, der kan modvirke risikoen 

for væsentlige fejl, er der kommet større fokus på revisors rapportering af mangler i interne 

kontroller til ledelsen. 

Effekten i praksis ved implementeringen af ISA 540 (Ajourført) 

Revisors arbejde bliver også påvirket af, hvordan virksomhedernes organisation er, hvorfor analysen 

sammenholder de vurderede, væsentlige ændringer med de kendetegn, som små- og mellemstore 

virksomheder har. Denne analyse har udmøntet sig i identifikation af nogle udfordringer for revisorerne af 

små og mellemstore virksomheder, der vurderes at komme til at få en effekt i praksis. De identificerede 

udfordringer og den praktiske håndtering heraf er tæt forbundne og udgør samlet den overordnede effekt 

for revisorerne af små og mellemstore virksomheder i praksis, hvorfor den overordnede problemformulering 

samt undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 besvares samlet nedenfor. 
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Det er konkluderet, startende med den væsentligste, at de effekter, implementering af ISA 540 (Ajourført) 

kommer til at få for revisorerne i praksis, er: 

➢ Dokumentation 

ISA 540 (Ajourført) kræver langt mere af revisor i forhold til dokumentationen af deres revision af 

regnskabsmæssige skøn. Dette kommer til at få en stor effekt på revisorer i praksis, da der nu 

kommer til at være et øget tidsforbrug i forbindelse med dette. Der bliver krævet en langt større 

detaljegrad i forhold til den tidligere standard. Det er især revisors procesforståelse samt 

risikovurderingen, der vil blive mere detaljeret, fordi der er ekstra fokus på metode, betydelige 

forudsætninger og data igennem hele processen. Revisor skal i risikovurderingen tage stilling til de 

iboende risici, og i hvor stor grad de påvirkes af kompleksitet, subjektivitet og skønsmæssig 

usikkerhed. Det samme gør sig gældende for metode, betydelige forudsætninger og data. Det 

forventes, at de øgede dokumentationskrav bliver indarbejdet i revisionshusenes 

dokumentationsværktøjer. Det øgede tidsforbrug forventes at betyde, at revisorerne kræver større 

honorar, hvorfor revisorerne forventes at tage dialoger med virksomhederne, inden de går i gang 

med arbejdet for at sikre en forståelse for dette.  

 

➢ Revisors tilgang til revisionen af skøn 

Der bliver krævet langt mere af revisor i forhold til revisionshandlinger, hvorfor ISA 540 (Ajourført) 

kommer til at have den effekt, at revisor skal ændre deres tilgang til revision af regnskabsmæssige 

skøn. Det forventes, at revisor bliver mere udfordrende i deres tilgang til det de modtager fra 

ledelsen, da der er kommet større fokus på professionel skepsis, og det vurderes revisor tidligere har 

haft for meget tillid, til det materiale revisor har modtaget. Det forventes derfor, at historiske data, 

eksterne data og alternative data i højere grad vil blive anvendt til at udfordre ledelsens skøn. 

Herudover forventes ISA 540 (Ajourført) også at have den effekt, at revisors punktestimat vil blive en 

oftere anvendt revisionsstrategi, da det i mange tilfælde ikke er muligt at få et veldokumenteret skøn 

fra ledelsen i denne type virksomhed. Der er dog konstateret en risiko for, at der vil være forskel på, 

hvilken effekt det får i praksis, alt efter om revisor er tilknyttet et stort revisionshus eller et mindre.  

 

Det er konkluderet, at der er forskel på, hvordan de store og mindre revisionshuse griber 

implementeringen an, hvor det forventes, at de større revisionshuse kommer til at ændre deres 

tilgang, hvorimod de mindre huse kommer til at have en manglende indsigt i, hvad ændringerne til 

standarden betyder, og derfor i højere grad fokuserer på de øgede dokumentationskrav og ikke deres 

tilgang. Da der er tale om små- og mellemstore virksomheder, er der begrænsninger i både 
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kompetencer og ressourcer, der skaber udfordringer for revisorerne, der kan have en påvirkning i 

forhold til den effekt implementeringen af ISA 540 (Ajourført) får. Det har den betydning, at revisor 

ikke kan ændre sin tilgang til revisionen af skøn, så meget som standarden lægger op til. Det skyldes, 

at ledelsen i mange tilfælde ikke ved, hvilke metoder, forudsætninger og data de anvender, og slet 

ikke hvilke alternativer, der er. De vil formegentlig heller ikke have tiden til at undersøge dette.  

 

Det har den effekt, at revisor ikke kan udfordre dem på deres valg og heller ikke på deres adressering 

af den skønsmæssige usikkerhed. Det konkluderes derfor at det ofte vil få den effekt, at revisor 

benytter sig af eget punktestimat, uden nødvendigvis at have tilstrækkeligt med dokumentation for 

at kunne udføre de særlige revisionshandlinger, der kræves ved denne revisionstilgang. Det er denne 

tilgang de mindre revisionshuse har brugt også tidligere, men hvor de nu vil have ekstra fokus på 

dokumentationen.  

 

Til sidst kan det derfor konkluderes, at implementeringen af ISA 540 (Ajourført) kommer til at have 

en stor effekt på revisorerne af små- og mellemstore virksomheder, men at der samtidig er nogle 

restriktioner på effekten, grundet de manglende kompetencer i det segment.  
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7. Perspektivering 

Ovenstående konklusion er opnået i november 2020, forud for afslutningen af revisionerne for 2020-

regnskaberne. Det kunne være interessant at undersøge om et år eller to, hvilken betydning standarden reelt 

har fået for kvaliteten af revisors arbejde, samt hvordan de identificerede udfordringer ved implementering 

er håndteret i praksis. 

I forlængelse af analysen og konklusionen omkring, hvilke ændringer, der kommer til at give de største 

udfordringer for revisorerne og dermed have den største effekt i praksis i forhold til ajourføringen af ISA 540, 

er det derudover naturligt at tænke over, hvad der kunne afhjælpe nogle af disse udfordringer.  

I de følgende afsnit er der opstillet et par bredere perspektiver, som er relevante i forhold til emnet og nogle 

af de udfordringer, der er konstateret i forbindelse med afhandlingen. Undersøgelse af disse kunne supplere 

opgavens problemfelt yderligere.  

Sammensætningen af ISA 540 (Ajourført) 

Der er i afhandlingen en kort introduktion til historien omkring ISA 540, som konkluderer, at denne tidligere 

havde været to forskellige standarder. Der var ISA 540, som omhandlede alle regnskabsmæssige skøn og 

oplysninger hertil (undtaget dem som blev opgjort til dagsværdi), og ISA 545, som omhandlede alle 

regnskabsmæssige skøn, som blev opgjort efter dagsværdi og tilknyttede oplysninger.  

Det vil være en interessant vinkel på denne problemstilling at undersøge, hvorvidt IAASB burde overveje at 

adskille disse to standarder igen, da det er konkluderet i afhandlingen, at regnskabsmæssige skøn er blevet 

mere udbredte og mere komplekse i takt med, at markederne og teknologien udvikler sig. Der kunne være 

behov for at få opdelt standarden i to, da dagsværdiansættelser som oftest er væsentlig mere komplekse og 

baseret på subjektive skøn og påvirket af skønsmæssig usikkerhed, end mange af de mere gængse skøn.  

Denne problemstilling er relevant, da det vil være mere fremtrædende, hvornår de enkelte krav til 

dokumentation og handlinger er relevante. Selvom standarden er tiltænkt at være skalerbar, ville det være 

tydeligere, hvis kravene var opdelt i forhold til graden af kompleksiteten, subjektivitet mv. Dette ville også 

medføre en mindre grad af revisors egen vurdering af, hvor meget og hvad der skal til for at overholde 

standarderne.  

Revisionspligten i Danmark  

En anden relevant problemstilling at se på kunne være revisionspligten i Danmark. Som det er blevet påpeget 

i forbindelse med indsamling af empiri og i analysen, så er langt størstedelen af virksomhederne i Danmark 

af relativt begrænset størrelse. Herudover har vi en af EU’s laveste grænser for revisionspligt. Det vil derfor 

være relevant at diskutere, om revisionspligten for regnskabsklasse B burde fjernes i Danmark, hvilket der er 
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mulighed for efter EU’s regler, for dermed at mindske antallet af virksomheder, der skal revideres, 

betragteligt. Dog kan der også være ulemper ved lempelse af revisionspligten, da det kan medføre flere 

tilsigtede- som utilsigtede fejl i forbindelse med blandt andet skatte- og momsindberetninger.  

Fremtidens brug af standarder på små- og mellemstore virksomheder 

En sidste, men også meget relevant vinkel på problemstillingen, kunne være, om revisorer i Danmark i 

fremtiden skal bruge ISA’erne som standarder til revision af små- og mellemstore virksomheder. Der er 

allerede i norden blevet oprettet ”Nordisk Revisorforbund” (NRF), som udgøres af medlemmerne af 

revisionsforeningerne i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark (FSR - danske revisorer 2019). De har for 

seks år siden udarbejdet et forslag til en standard for revision af små- og mellemstore virksomheder, der 

skulle danne grundlag for et udviklingsarbejde hos de internationale standardudstedere.  

Som det er konkluderet i afhandlingen, er der stadig stor forskel på de virksomheder, som 

revisionsstandarderne oprindeligt er udviklet til og på de små- og mellemstore virksomheder i Danmark. 

Derfor vil det være en interessant vinkel på opgaven at undersøge muligheden for at få udarbejdet nordiske 

revisionsstandarder, som skulle gælde for alle nordiske virksomheder, der er underlagt en lavere grænse for 

revisionspligt, end den, som er gældende efter EU-lovgivning. 

  



 

Side 74 af 85 
 

Litteraturliste 

Beck, Jon, interviewet af Simon Rohde Pedersen. Interview vedrørende ajourføringen af ISA 540  

(20. oktober 2020). 

Erhvervsstyrelsen. »Fravalg af revision af årsregnskabet.« 15. oktober 2020. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision (senest hentet eller vist den 29. oktober 2020). 

—. Krav til årsrapportens indhold. 23. april 2020. https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-

indhold (senest hentet eller vist den 3. november 2020). 

—. »Resultatet af kvalitetskontrol af de fem største revisionsvirksomheder offentliggøres.« 18. oktober 

2018. https://erhvervsstyrelsen.dk/resultatet-af-kvalitetskontrol-af-de-fem-stoerste-

revisionsvirksomheder-offentliggoeres (senest hentet eller vist den 20. oktober 2020). 

—. »Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt.« 7. december 2018. 

https://em.dk/media/12215/undersoegelse-af-det-fremadrettede-behov-for-revisionspligt.pdf 

(senest hentet eller vist den 30. oktober 2020). 

—. »Årlige redegørelser for Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.« august 

2020. https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2020-08/Redegoerelse-for-

Erhvervsstyrelsens-tilsyn-med-revisorer-og-

revisionsvirksomheder_Erhvervsstyrelsen_August2020%20FINAL-a.pdf (senest hentet eller vist den 

13. oktober 2020). 

FSR - danske revisorer. Danmark får formandskabet i den Nordiske Revisorforening. 20. august 2019. 

https://www.fsr.dk/danmark-faar-formandskabet-i-den-nordiske-revisorforening (senest hentet 

eller vist den 7. november 2020). 

Fuglsang, Lars, Poul Bitsch Olsen, og Klaus Rasborg. Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne. 3. 

Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2014. 

IFAC. Legal and Regulatory Environment. august 2020. 

Inforevision. Organisation. u.d. https://inforevision.dk/om-os/organisation/ (senest hentet eller vist den 14. 

november 2020). 

IAASB. International standard om revision 200 - Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens 

gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision. Oversat af danske 

revisorer FSR. september 2014. 

IAASB. International standard om revision 540 - Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdi og tilknyttede oplysninger. Karnov Group Denmark A/S, 

u.d. 

IAASB. International standard om revision 540 (Ajourført) - Revision af regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger. Oversat af danske revisorer FSR. oktober 2018. 

IAASB. ISA 540 (Revised) and Related Conforming and Consequential Amendments. oktober 2018. 

Johansen, Thomas R. Cand.Merc.Aud undervisningsslides - Revisorregulering og god revisorskik. 

Copenhagen Business School, 12. februar 2019. 



 

Side 75 af 85 
 

Madsen, Kenny, interviewet af Simon Rohde Pedersen. Interview vedrørende ajourføringen af ISA 540  

(21. oktober 2020). 

Retsinformation. Bekendtgørelse af årsregnskabsloven. 8. august 2019. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/838 (senest hentet eller vist den 4. november 2020). 

Revisionsteknisk udvalg, FSR - danske revisorer. Ajourført revisionsstandard om regnskabsmæssige skøn 

giver mere arbejde for revisor og regnskabsaflæggere i 2020. maj 2020. 

Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. Research Methods for Business Students. 7th.  

Essex: Pearson, 2016. 

Saunders, Mark, Philip Lewis, og Adrian Thornhill. Research Methods for Business Students. 7. Essex: 

Pearson, 2016. 

Sudan, Sumit, Martin Samuelsen, Henrik Parker, og Christina Davidsen. Revision i praksis - 

Eksempelsamling. 1. udgave. 6. oplag bind. Karnov Group Denmark A/S, 2018. 

Svendsen, Gert Tinggaard. Forsker: Danmarks verdensrekord i tillid hjælper os i kampen mod corona. 20. 

marts 2020. https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/forsker-danmarks-verdensrekord-

i-tillid-hjaelper-os-i-kampen-mod-corona (senest hentet eller vist den 9. november 2020). 

 

 

  



 

Side 76 af 85 
 

Bilagsmateriale 

Bilag 1 – Sammenholdelse af ISA 540 til ISA 540 (Ajourført) 

Bilag 2 – Optagelse af interview med Jon Beck, 20. oktober 2020 (Vedlagt elektronisk) 

Bilag 3 – Optagelse af interview med Kenny Madsen, 21. oktober 2020 (Vedlagt elektronisk) 

  



 

Side 77 af 85 
 

Bilag 1 - Sammenholdelse af ISA 540 til ISA 540 (Ajourført) 

ISA 540 (IAASB u.d.) ISA 540 (Ajourført) (IAASB 2018) 

Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter 

Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, 

herunder; 

1. Kravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme 

2. Hvordan ledelsen identificerer 

transaktioner og forhold, som kan 

medføre skøn 

3. Hvordan ledelsen udøver skøn, samt 

forståelse for de brugte data, herunder; 

- Den anvendte metode 

- Relevante kontroller 

- Er der anvendt ekspert 

- Forudsætninger for skønnet 

- Forhold fra tidligere perioder 

- Vurderet indvirkning af skønsmæssig 

usikkerhed 

Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, 

herunder; 

1. Virksomhedens transaktioner 

2. Kravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme 

3. Regulatoriske faktorer 

4. Arten af regnskabsmæssige skøn som 

forventes medtaget i regnskabet (jf. 

forståelse fra 1-3) 

Interne kontroller 

5. Arten og omfanget af tilsyn og styring 

6. Hvordan den daglige ledelse identificerer 

behovet og anvendelsen af special 

viden/færdigheder 

7. Hvordan risikovurderingsprocessen 

adresserer regnskabsmæssige skøn 

8. Virksomhedens informationssystem, 

herunder; 

- Transaktioner, begivenheder eller 

forhold, der kan medføre skøn / 

ændringer til skøn. 

- Hvordan ledelsen identificerer metoder 

og forudsætninger eller datakilder, samt 

ændringer hertil og anvender dem 

- Hvordan ledelsen forstår graden af 

skønsmæssig usikkerhed og overvejer 

mulige måleudfald 

- Hvordan de håndterer skønsmæssig 

usikkerhed, herunder fastlæggelse af 

punktestimat 
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9. Kontrolaktiviteter, som er relevante for 

regnskabsmæssige skøn 

10. Ledelsens gennemgang af udfald fra 

tidligere skøn og reaktion på dette 

11. Revisor skal gennemgå udfald af tidligere 

skøn 

12. Revisor skal vurdere, om der er brug for 

specialviden eller specialiserede 

færdigheder 

Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation 

Revisor skal vurdere graden af skønsmæssig 

usikkerhed samt fastlægge om nogle af de 

konstaterede skøn er forbundet med betydelige 

risici. 

Revisor skal særskilt vurdere iboende- og 

kontrolrisici 

For den iboende risiko skal revisor foretage 

følgende; 

1. Grad af skønsmæssig usikkerhed 

2. I hvilken grad det påvirkes af 

kompleksitet, subjektivitet eller andre 

iboende risikofaktorer, herunder; 

- Valget og anvendelsen af metode, 

forudsætning og data 

- Fastlæggelsen af ledelsens punktestimat 

og tilknyttede oplysninger 

Hvis der er identificeret risici, som udgør en 

betydelig risiko, skal revisor opnå forståelse af 

virksomhedens kontroller herunder kontrol-

aktiviteter for den pågældende risiko. 

 

Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation 

Revisor skal på baggrund af de vurderede risici 

fastslå; 

1. Har den daglige ledelse på behørig vis 

anvendt de krav i den regnskabsmæssige 

Revisors yderligere handlinger skal være en 

reaktion på de vurderede risici, revisors 

yderligere handlinger skal omfatte en eller flere 

metoder: 
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begrebsramme for det regnskabsmæssige 

skøn 

2. Om metoderne er passende og anvendt 

konsistent og om evt. ændringer i 

metoden i forhold til foregående periode 

er passende 

Revisor skal udføre en eller flere af følgende 

handlinger på vurderede risici; 

3. Om begivenheder indtruffet frem til 

datoen for revisors erklæring giver 

revisionsbevis 

4. Teste, hvordan ledelsen udøvede det 

regnskabsmæssige skøn, herunder 

vurdere hvorvidt målemetoden er 

passende og om de anvendte 

forudsætninger er rimelige. 

5. Teste funktionaliteten af kontroller  

6. Opstille et punktestimat eller interval til 

vurdering af ledelsens punkestimat 

Udover ovenstående skal revisor vurdere, om der 

kræves specialiserede færdigheder eller viden for 

at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

For betydelige risici ved regnskabsmæssige skøn 

skal revisor udover andre substanshandlinger 

vurdere følgende; 

1. Hvordan ledelsen har overvejet alternative 

forudsætning eller udfald, eller hvordan 

den på anden måde har forsøgt at 

håndtere den skønsmæssige usikkerhed. 

2. Om de betydelige forudsætninger der er 

anvendt, er rimelige 

1. Om begivenheder indtruffet frem til 

datoen for revisors erklæring giver 

revisionsbevis 

2. Test hvordan ledelsen udøvede det 

regnskabsmæssige skøn 

3. Fastlæggelse af revisors punktestimat 

eller beløbsinterval 

Revisor skal udforme handlinger på en måde, så 

de ikke er orienteret mod at opnå bekræftende 

revisionsbevis eller udelukke modstridende 

revisionsbevis 

Revisor skal udforme og udføre tests for den 

operationelle effektivitet af relevante kontroller, 

hvis: 

4. Revisor har en forventning om, at 

kontrollerne fungerer effektivt 

5. Substanshandlinger ikke alene kan give 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

Hvis revisor vælger at teste ledelsens udøvede 

regnskabsmæssige skøn, skal der foretages 

yderligere revisionshandlinger, der relaterer sig til 

risiciene for væsentlig fejlinformation og som 

relaterer sig til: 

1. Valget og anvendelsen af metoder, 

betydelige forudsætninger og data 

anvendt ved udøvelsen af det 

regnskabsmæssige skøn 

2. Hvordan ledelsen har fastlagt 

punktestimatet og udarbejdet tilknyttede 

oplysninger 

Yderligere revisionshandlinger i relation til 

metoder er, i relation til punkt 1 ovenfor; 
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3. Ledelsens hensigt/evne til at udføre 

specifikke handlinger for rimeligheden af 

de betydelige forudsætninger som der 

anvendes 

Hvis det vurderes, at ledelsen ikke 

hensigtsmæssigt håndterer indvirkningen af den 

skønsmæssige usikkerhed, skal revisor opstille et 

interval til vurdering af dette. 

a. Om metoderne er passende og anvendt 

konsistent og om evt. ændringer i 

metoden i forhold til foregående periode 

er passende 

b. Om vurderinger foretaget ved valg af 

metoden indikerer mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen 

c. Om beregninger er i overensstemmelse 

med metoden og er matematisk nøjagtigt 

d. Hvis metoden omfatter en kompleks 

model, om vurderingerne er anvendt 

konsistent, og om modellens udformning 

opfylder formålet og om justeringer til 

modellens output er konsistente med 

formålet med målingen 

e. Om integriteten af betydelige 

forudsætninger og data er oprethold 

under anvendelsen af metoden. 

Yderligere revisionshandlinger i relation til 

betydelige forudsætninger er, i relation til punkt 

1 ovenfor; 

a. Om de betydelige forudsætninger er 

passende i forhold til den 

regnskabsmæssige begrebsramme og om 

evt. ændringer i forhold til foregående 

periode er passende 

b. Om vurderinger foretaget ved opstilling 

af betydelige forudsætninger indikerer 

mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

c. Om de betydelige forudsætninger er 

indbyrdes konsistente også med dem 

som er anvendt i andre 

regnskabsmæssige skøn, eller dem som 
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er anvendt i virksomhedens øvrige 

forretningsområder baseret på revisors 

kendskab. 

d. Om ledelsen har til hensigt at udføre 

specifikke handlinger og har muligheden 

herfor 

Yderligere revisionshandlinger i relation til data 

er, i relation til punkt 1 ovenfor; 

a. Om dataene er passende i forhold til den 

regnskabsmæssige begrebsramme og om 

evt. ændringer i forhold til foregående 

periode er passende 

b. Om vurderinger foretaget ved valg af 

data indikerer mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen 

c. Om dataene er relevante og pålidelige 

d. Om ledelsen har passende forståelse og 

fortolkning af dataene 

Yderligere revisionshandlinger i relation til 

ledelsens fastsættelse af punktestimat og 

tilknyttede oplysninger, i relation til punkt 2 

ovenfor, er at adressere om ledelsen har taget 

passende skridt i forhold til; 

a. Forstå skønsmæssig usikkerhed og 

b. Adressere skønsmæssig usikkerhed ved 

fastlæggelse af punktestimat og ved 

udarbejdelsen af tilknyttede oplysninger 

Hvis ikke ledelsen har taget passende skridt i 

forhold til dette, så skal revisor; 

a. Anmode ledelsen om at foretage 

yderligere handlinger for at forstå 

skønsmæssig usikkerhed eller 

genoverveje ledelsens punktestimatet 
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eller overveje at give yderligere 

oplysninger omkring skønsmæssig 

usikkerhed og vurdere ledelsens reaktion 

b. Fastlægge revisors punktestimat, hvis 

revisor fastslår, at ledelsens reaktion ikke 

på tilstrækkelig vis håndterer 

skønsmæssig usikkerhed 

c. Vurdere, om der er mangel på interne 

kontroller og kommunikere dette i 

overensstemmelse med ISA 265. 

Hvis revisor vælger at fastlægge eget 

punktestimat efter punkt b. ovenfor, skal revisor; 

a. Fastslå om beløbsintervallet kun 

indeholder beløb, som understøttes 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og 

som er rimelige i forhold til målegrund-

laget. 

b. Udforme og udføre yderligere handlinger 

for de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation vedrørende de 

oplysninger som beskriver den 

skønsmæssige usikkerhed. 

 

Oplysninger vedrørende regnskabsmæssige skøn 

Revisor skal opnå tilstrækkelig og egnet revisions 

bevis for, at oplysninger om regnskabsmæssige 

skøn er i overensstemmelse med den 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

For skøn, som medfører betydelige risici, skal 

revisor vurdere tilstrækkeligheden af 

oplysningerne i regnskabet i forhold til den 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

Revisor skal udforme og udføre handlinger for at 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

vedrørende vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau for de 

oplysninger, som relaterer sig til 

regnskabsmæssigt skøn, ud over de oplysninger, 

som relaterer sig til skønsmæssig usikkerhed. 
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Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

Gennemgang af ledelsens vurderinger og 

beslutninger for at identificere mulige indikationer 

på manglende neutralitet. 

Gennemgang af ledelsens vurderinger og 

beslutninger for at identificere mulige 

indikationer på manglende neutralitet også 

selvom de enkeltvis måtte være rimelige. 

 

Hvor der er indikationer, skal revisor vurdere 

konsekvenserne, hvis ledelsen har til hensigt at 

vildlede er det per definition svigagtigt. 

Overordnet vurdering baseret på de udførte revisionshandlinger 

For regnskabsmæssige skøn, der medfører 

betydelige risici, skal revisor opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for; 

1. Ledelsens beslutning om at indregne/ikke 

indregne skøn i regnskabet 

2. Om målingsgrundlaget er i 

overensstemmelse med den 

regnskabsmæssige begrebsramme 

3. Vurdere om skøn og tilknyttede 

oplysninger er rimelige i forhold til den 

regnskabsmæssige begrebsramme 

 

Revisor skal foretage en vurdering baseret på de 

udførte revisionshandlinger og det opnåede 

revisionsbevis (ISA 330): 

1. Om vurderingerne af risici fortsat er 

passende, samt indikationer på 

manglende neutralitet hos ledelsen 

2. Om ledelsens beslutninger vedrørende 

indregning, måling og præsentation af 

oplysninger i regnskabet er i 

overensstemmelse med relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme 

3. Om der er opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, til brug for dette skal 

revisor tage alt relevant revisionsbevis, 

uanset om det er bekræftende eller 

modstridende.  

4. Hvis det ikke er muligt at opfylde punkt 3, 

skal revisor vurdere konsekvenserne for 

revisionen eller konklusionen på 

regnskabet i overensstemmelse med ISA 

705 
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5. Vurdere om skøn og tilknyttede 

oplysninger er rimelige i forhold til den 

regnskabsmæssige begrebsramme 

Revisor skal i relation til regnskabsmæssige skøn 

vurdere: 

6. Om den daglige ledelse har medtaget 

oplysningerne, som ligger ud over dem 

som er krævet af begrebsrammen, og 

som er nødvendige for, at regnskabet 

som helhed giver et retvisende billede. 

7. Om regnskabet indeholder de 

oplysninger, som er nødvendige for at 

regnskabet ikke er misvisende. 

Skriftlige udtalelser 

Revisor skal indhente udtalelser fra den daglige 

ledelse/øverste ledelse om, hvorvidt de mener, at 

de betydelige forudsætninger, som er anvendt, er 

rimelige. 

Revisor skal indhente udtalelser fra den daglige 

ledelse/øverste ledelse om, hvorvidt de mener, at 

de betydelige forudsætninger, som er anvendt, er 

rimelige. 

 

Revisor skal også overveje behovet for at 

indhente udtalelser om specifikke 

regnskabsmæssige skøn 

Kommunikation med den øverste ledelse, den daglige ledelse eller andre relevante parter 

Dette er ikke indarbejdet i ISA 540 Revisor skal overveje, om der er forhold 

vedrørende regnskabsmæssige skøn, som skal 

kommunikeres, og om årsagerne til væsentlig 

fejlinformation relaterer sig til skønsmæssig 

usikkerhed eller afledte effekter af kompleksitet, 

subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer. 

Dokumentation 

Revisor skal inkludere følgende: 

1. Grundlaget for konklusion om 

rimeligheden af de regnskabsmæssige 

Revisor skal inkludere følgende: 
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skøn, samt oplysninger der medfører 

betydelige risici 

2. Indikationer på mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen 

1. Centrale aspekter af forståelsen af 

virksomheden og dens omgivelser 

relateret til regnskabsmæssige skøn. 

2. Forbindelsen mellem yderligere 

revisionshandlinger og de vurderede 

risici. 

3. Revisors reaktion, hvis der ikke er taget 

passende skridt til at forstå og adressere 

skønsmæssig usikkerhed fra ledelsen. 

4. Indikationer på mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen. 

5. Betydelige vurderinger relateret til 

fastlæggelsen af, om de 

regnskabsmæssige skøn er rimelige i 

forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

 


