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Abstract 
The purpose of this report is to examine how practitioners may use Professional judgment 

when performing Materiality assessment for use in the submission of an ISAE 3000 assurance 

statement on sustainability reports submitted under Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD). The findings presented in the report are based on a performed case study 

including both qualitative and quantitative data by means of interviews with current auditors 

and experts as well as a questionnaire from university students with practical experience from 

the accountant industry. The analysis of the report is divided into two parts, where the first 

part focuses on analyzing current practice for performing Materiality assessment, while the 

second part discusses what is needed to possess “Professional judgement“.  

In the first part of the report a new methodology for performing Materiality assessment is 

presented for use in the submission of ISAE 3000 assurance statements on sustainability 

reports. The methodology is based on a comparative analysis of experience among auditors 

from the largest audit firms in Denmark. The methodology template is inspired by guidelines 

from ISA 315 and 320, however, the methodology suggests that the risk assessment must be 

carried out before the Materiality is determined as it is argued that the Materiality assessment 

is to be performed per subject area. Moreover, the methodology sets a benchmark between 1-

5 % for the quantitative reporting areas, while a sensitivity analysis may be performed for the 

qualitative reporting areas.  

The second part of the report discusses the expectations of the stakeholders, the preparers and 

auditors as the practitioners respectively for an assurance engagement on a sustainability 

report. In this regard, a new concept is introduced: The competence gap. The competence gap 

is discussed in relation to three main challenges: 1) requirements for auditor's competencies 

in the future, 2) whether the same audit team can be assurance providers for both the financial 

Annual report and the sustainability report and 3) how to facilitate education within ESG 

auditing in the future. Based on this, it is concluded that there are not enough auditors in 

Denmark with the appropriate and sufficient competences to provide all the assurance 

engagements expected as a result of the coming implementation of CSRD in the EU Member 

states. It is therefore recommended that the audit industry as a whole set up a strategy for 

facilitating an ESG competency boost in order to avoid an expansion of the competence gap.  

 

For future work, it is recommended that a special focus should be paid to the decision making 

of the Danish Business Authority (‘Erhvervsstyrelsen’) in relation to how CSRD is to be 

implemented in Danish legislation. In addition, it will also be interesting to follow the work of 

the IASB toward a new assurance standard – ISSA 5000, which is expected to be targeted 

statements on sustainability reports and thereby also have a decisive impact on the 

competence requirements of auditors as practitioners.  
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Del I: Indledning  

1.1 Bæredygtighedsrapportering i europæisk kontekst 

Bæredygtighed er langt fra et nyt emne i Europa. Gennem de seneste år har der været stigende 

fokus både blandt politikere og forbrugere på, at også erhvervslivet skal tage ansvar for deres 

klimaaftryk samt være med til at skabe gode sociale vilkår for deres ansatte. Men hvordan 

sikrer vi, at det virksomhederne rapporterer, er et sandfærdigt og akkurat billede af 

virkeligheden? Og hvilke konsekvenser vil dette få for revisors arbejde som erklæringsafgiver 

på bæredygtighedsrapporteringer?  

 

Tilbage i december 2020 vedtog EU-Parlamentet ”Green Deal”, der er en fælles aftale om at 

gøre Europa klimaneutralt inden 2050, og som indbefatter alle medlemslande samt EØS-

landene. Til at virkeliggøre og konkretisere disse planer, blev April-pakken underskrevet 21. 

april 2021. Formålet med April-pakken er helt overordnet set at øge investorers og 

civilsamfundets interesse og tillid til at investere i virksomheder, der aktivt har valgt at satse 

på den grønne og bæredygtige omstilling. Derfor indeholder April-pakken vedtagelsen af EU 

Taxonomy Climate Delegated Act, som er retningslinjerne for EU klassificeringssystemet (EU- 

taksonomierne) samt en forpligtelse om et nyt rapporteringssystem for 

bæredygtighedsrapportering (Europa-Kommissionen, EU Sustainable Finance - April 

Package, 2022a). Dette nye rapporteringssystem blev så endeligt godkendt af EU-

Kommissionen den 28. november 2022 med vedtagelsen af det nye rapporteringsdirektiv, 

nemlig ’Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD).  

 

Corporate Sustainability Reporting Directive 

CSRD erstatter Non-Financial Reporting Directive (NFRD), der i Danmark har været 

implementeret i årsregnskabslovens §§ 99a-b samt 107d. CSRD gør det lettere for 

regnskabsbrugere at sammenligne og gennemskue europæiske virksomheders 

bæredygtighedsrapportering ved at stille krav om, at de indbefattede europæiske 

virksomheder bliver underlagt samme krav om at indsamle og rapportere om deres 

indvirkning på mennesker og miljø på de tre overordnede emner inden for ESG 

(Environmental, Social, Governance). Samtidig, så har CSRD til hensigt at øge reliabiliteten 

og troværdigheden i europæiske bæredygtighedsrapporteringer ved at stille krav om, at hele 

bæredygtighedsrapporten for de indbefattede virksomheder skal være påtegnet en erklæring 

med som minimum begrænset grad af sikkerhed (Erhvervsstyrelsen, 2022). Dette uddybes i 

nedenstående afsnit.  
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For regnskabsbruger har CSRD den klare fordel, at fælles rammer for 

bæredygtighedsrapportering skaber gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af 

brancher og geografiske områder, der samtidig er med til at sætte fokus på, hvad der er reelle 

grønne og bæredygtige aktiviteter, og hvad der blot er ’greenwashing’ jævnfør art. 12-14 (EU-

Parlamentet, 2022, s. 11f).  

 

Ses der på konsekvenserne for regnskabsaflægger, så har CSRD jævnfør art. 10 og 11 det 

formål, at regnskabsaflægger nu har faste rammer for bæredygtighedsrapportering, der kan 

være med til at kaste lys på de muligheder, udfordringer samt risici, som ledelsen står overfor 

i forhold til ESG-relaterede emner. I art. 15 specificeres det hvilke selskaber, der underlægges 

de nye bæredygtighedsrapporteringskrav. Det drejer sig om: store selskaber og alle 

børsnoterede selskaber, medmindre disse falder ind under kategorien ”mikroselskaber”. Disse 

er underlagt at rapportere i henhold til art. 19a og 29a. Formålet med også at inddrage 

børsnoterede SMV’er er, at disse i så fald vil kunne inkluderes i investeringsporteføljer, idet 

de i så fald kan levere den nødvendige bæredygtighedsrapportering (EU-Parlamentet, 2022, 

s. 12-15).  

 

Krav om erklæring på bæredygtighedsrapporteringer  

I forlængelse af ovenstående er det relevant at se nærmere på artikel 34, der opridser kravene 

til erklæring på bæredygtighedsrapporteringen. Først og fremmest er det centralt at bemærke, 

at det ikke er et krav, at erklæringen afgives af den samme revisor, som foretager revision af 

årsrapporten. Det er faktisk ikke en gang et krav, at erklæringsafgiver er en statsautoriseret 

revisor. I henhold til paragraf 3, så kan revisionen foretages af en uafhængig ekspert, hvis 

denne opfylder kravene i direktiv 2006/43/EC, hvad angår gennemgang af 

bæredygtighedsrappportering og opfylder alle de listede krav i forbindelse hermed (EU-

Parlamentet, 2022, s. 90-91).  

 

Samtidig er en central pointe også, at der i første omgang kun vil være krav om en erklæring 

givet med begrænset sikkerhed, både i forhold til kravene oplyst i artikel 19a, 29b, 29c og 29d 

samt rapporteringskravene i henhold til EU-taksonomierne i artikel 8 i forordning 2020/852 

(EU-Parlamentet, 2022, s. 90). Det er hensigten, at det med tiden skal være et krav, at der 

afgives en erklæring med høj grad af sikkerhed på bæredygtighedsrapporteringen. Det er indtil 

videre planen, at EU-Kommissionen har indtil d. 1. oktober 2026 til at fastsatte 

retningslinjerne for en erklæring med begrænset sikkerhed, og at deadline for en erklæring 

med høj grad af sikkerhed er sat til at være d. 1. oktober 2028 (EU-Parlamentet, 2022, s. 121). 

Til at fastsætte hvilke rapporteringspunkter, der skal være obligatoriske i henhold til CSRD, 

har EU-Kommissionen udpeget European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), som 

I. K. H. Kehlet 
(20165265)

ESG- revision i praksis:  
Væsentlighedsbetragtning, professionsteori og kompetencekløften

Speciale 
02.01.2023

5 of 68



er en nonprofitorganisation, til at udarbejde udkast til European Sustainability Reporting 

Standards (ESRS) (EU-Parlamentet, 2022, s. 27-28).  

 

ESRS 

I foråret 2022 offentliggjorde EFRAG det første udkast til ESRS, der blev sendt til offentlig 

konsultation. Baseret på den feedback og de kommentarer EFRAG modtog, lykkedes det den 

22. november 2022 at sende det første udkast af sted til godkendelse hos EU-Kommissionen 

(EFRAG, 2022). En oversigt over de indsendte standarder er præsenteret i nedenstående 

figur:  

 
Figur 1 Oversigt over ESRS- udkast 

 
Kilde: Egen fremstilling  

 

Som det ses af ovenstående, er standarderne inddelt i fire kategorier alt efter, hvad 

rapporteringspunkterne vedrører. De to cross-cutting standarder indeholder vejledning og 
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krav til ledelsens egen væsentlighedsbetragtning samt generelle notekrav i forhold til blandt 

andet risikovurdering, virksomhedens politikker samt overordnet bæredygtighedsstrategi. De 

tre øvrige kategorier er opdelt efter de overordnede emner: Environmental, Social og 

Governance (ESG). Her skal bemærkes, at der har været fokus på at skabe sammenhæng over 

til EU’s taksonomiforordning, idet de fem standarder under Environmental er tilpasset de 6 

klima- og miljømål i Green Deal, som også indgår i EU-taksonomierne (Europa-

Kommissionen, 2022b):  

 

1) Modvirkning af klimaændringer (ESRS E1) 

2) Tilpasning af klimaændringer (ESRS E1) 

3) Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer (ESRS E3) 

4) Omstilling til en cirkulær økonomi (ESRS E5) 

5) Forebyggelse og bekæmpelse af forurening (ESRS E2) 

6) Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer (ESRS E4). 

Sammen med de 12 standarder blev der ligeledes offentliggjort et cover letter, hvori forskellene 

fra første udkast er forklaret samt implementeringsappendikser. Det er planen, at 

standarderne vil blive endeligt godkendt af EU-Kommissionen i juni 2023, hvorefter det 

forventes, at standarderne vil være obligatoriske fra regnskabsåret 2024, undtagen for 

børsnoterede SMV’er, der først er indbefattet fra regnskabsåret 2026 og for hvem, der vil blive 

udviklet særskilte mindre omfangsrige rapporteringskrav. Disse forventes EFRAG at 

udarbejde udkast til i 2023 (EFRAG, 2022).   

 

Nye krav til erklæringsafgivers udførte arbejde 

For kort at opsummere, så er status ved begyndelsen af 2023, at EU-Kommissionen har 

vedtaget en Green Deal, der har ført til vedtagelsen af EU-taksonomierne samt CSRD, hvilket 

fra regnskabsåret 2024 vil betyde væsentlige ændringer i rapporteringskravene for 

børsnoterede og store selskaber i Europa. Dette medfører for første gang også krav om en 

uafhængig erklæring på hele bæredygtighedsrapporten, hvilket derfor også forventes at have 

signifikante konsekvenser for omfanget og typen af det udførte arbejde for erklæringsafgiver, 

fordi der hidtil oftest kun har været afgivet erklæring på dele af 

bæredygtighedsrapporteringen. Hvad dette helt konkret kommer til at betyde for revisors 

arbejde som erklæringsafgiver på en bæredygtighedsrapport, er derfor til dels uvist, hvilket 

har været årsagen til, at netop dette emne er blevet omdrejningspunktet for denne rapport.   
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1.2 Formål, afgrænsning og problemformulering 

Da det ikke er muligt i forhold til rapportens omfang at gennemgå hele revisionsprocessen i 

forbindelse med afgivelse af erklæring på bæredygtighedsrapporter aflagt efter CSRD og ud 

fra EFRAG’s ESRS, vil der i denne rapport være fokus på revisors arbejde med at fastsætte 

væsentlighedsniveau til brug for revisionsstrategien. Væsentlighedsbetragtningen er en 

central del af planlægningen og er med til at fastsætte mængden af det udførte arbejde. 

Samtidig vil der i rapporten være fokus på, hvad CSRD vil have af betydning for kravet til 

revisors kompetencer, samt hvad det vil betyde for revisionsprofessionen i et bredere 

perspektiv, hvis der åbnes op for, at andre erklæringsafgivere kan afgive erklæring i henhold 

til CSRD i dansk praksis.  

 

Rapporten har overordnet set to formål. For det første har der været fokus på at udarbejde en 

problemløsende undersøgelse baseret på inputs og erfaringer fra de fire største revisionshuse 

i Danmark for på baggrund heraf at opstille en fælles metodik for, hvordan erklæringsafgiver 

kan fastsætte væsentlighedsniveau til brug for afgivelse af erklæring på ISAE 3000 

erklæringer. For det andet, så har rapportens formål ligeledes været at vurdere, om 

revisionsbranchen som helhed har de rette og tilstrækkelige kompetencer til at kunne varetage 

de erklæringsopgaver, der forventes at komme, når CSRD bliver implementeret i dansk 

lovgivning.  

 

Der findes flere internationale erklæringsstandarder, der kan anvendes, når der skal afgives 

erklæring med enten høj eller begrænset grad af sikkerhed. Nogle af de største og 

internationalt mest anerkendte standarder er: 

• SSAE 21 (Høj grad af sikkerhed) og SSAE 22 (Begrænset) - udgivet af AIPCA (American 

Institute of Certified Public Accountants)  

• ISAE 3000 – udgivet af IASB (International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) 

• AA1000 AS – udgivet af AccountAbility med enten høj eller moderat sikkerhed. Kan 

anvendes af både revisorer men også konsulent- og rådgivningshuse.  

Ifølge Bakarich et al’s studier af i alt 194 virksomheder, der er listet på Wall Street Journals 

Top-100-liste over mest bæredygtigt ledede virksomheder og/eller Investor Business Daily’s 

Top-100-liste over bedste ESG-virksomheder. Begge lister består af internationale 

virksomheder (Bakarich, Baranek, & O'Brien, 2022). Den mest anvendte standard i Bakarich 

et al’s studie var ISAE 3000 (Bakarich, Baranek, & O'Brien, 2022). 42 % af de afgivne 

erklæringer i undersøgelsen var udført af Big4 – Deloitte, PwC, EY og KPMG. Netop fordi ISAE 

3000 på nuværende tidspunkt er den eneste revisionsstandard, som kan anvendes til 
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erklæringer på bæredygtighedsrapporteringer aflagt med begrænset eller høj grad af 

sikkerhed, så er det kravene og retningslinjerne for fastsættelse af væsentlighedsniveau, der 

vil være fokus for indeværende rapport. Det er ligeledes tilvalgt på baggrund af ovenstående 

analyse, at rapporten vil fokusere på gældende praksis blandt de fire største revisionshuse 

jævnfør ovenstående, da det er antaget, at det er i disse, der er størst erfaring med afgivelse af 

ISAE 3000 erklæringer på bæredygtighedsrapporteringer, da det er dem, der betjener langt 

de fleste af verdens største virksomheder, der afgiver bæredygtighedsrapportering.   

Dette har ledt frem til følgende problemformulering som udgangspunkt for projektet: 

Problemformulering 

Hvordan kan revisor som erklæringsafgiver ved hjælp af professionel dømmekraft 

fastlægge væsentlighedsniveau til brug for afgivelse af ISAE 3000 erklæring på 

bæredygtighedsrapporter aflagt efter Corporate Sustainability Reporting Directive?  

1.3 Fremstillingens opbygning 

Til at finde svar på ovenstående problemformulering, vil rapporten være opbygget af følgende 

dele:  

Del I: Problemformulering, afgrænsning, metode, empiri samt anvendte revisionsstandarder 

Del II: ESG-revision i praksis: Væsentlighedsbetragtning  

Del III: Kompetencekrav til erklæringsafgiver i fremtiden    

Del IV: Konklusion 

Del V: Perspektivering – det videre arbejde  

1.4 Undersøgelsesmetode 

1.4.1 Metode 

De metodiske overvejelser i forbindelse med dette projekt er baseret på de videnskabsteorier 

og metoder, der er præsenteret i Research Methods for business students (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2019), Den skinbarlige virkelighed (Andersen, 2019) samt Interview – Det 

kvalitative forskningsinterview som håndværk (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Pragmatismen som det videnskabsteoretiske udgangspunkt 

For at sætte rammerne for det forventelige output af denne rapport, er det først og fremmest 

centralt at slå fast, hvilket videnskabsteoretisk paradigme, der er udgangspunktet for denne 

rapport. Det videnskabsteoretiske paradigme er et udtryk for den ontologiske, 
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epistemologiske og aksiologiske tilgang, der går forud for rapportens tilvejebringelse. Denne 

rapport er skrevet ud fra et verdenssyn, der læner sig op ad Pragmatismen, som det er 

beskrevet hos Saunders et al. (2019, s. 150f). Dette kommer netop til udtryk ved, at der i denne 

rapport har været fokus på at finde svar på et praktisk problem, og at de metodiske overvejelser 

derfor i høj grad har taget udgangspunkt i den faktiske virkelighed.  

Det har samtidig også betydet, at den anvendte metodik i rapporten er abduktion, idet denne 

er en pragmatisk tilgang, hvor der i praksis sker en vekselvirkning mellem teori og empiri, og 

hvor der til sidst forsøges at findes frem til en ny teori eller metode, der kan belyse et givent 

emnefelt (2019, s. 155f). Dette er afspejlet i rapportens endegyldige formål, som netop er at 

finde frem til en fælles metode til fastsættelse af væsentlighedsniveau til brug for ISAE 3000 

erklæringer afgivet på bæredygtighedsrapporteringer.  

 

Litteraturgennemgang  

Forud for denne rapports tilblivelse, er der foretaget en større litteraturgennemgang for at 

skabe et samlet overblik over, hvad der allerede findes af studier på området.  

Denne proces beror i høj grad på de anbefalinger til litteraturgennemgang, som det er 

beskrevet hos Saunders et al. (2019, s. 78-111). Det betyder helt konkret, at der forud for 

rapporten har været foretaget søgninger i diverse danske som internationale databaser som 

Aalborg Universitetsbibliotek, Copenhagen Business School’s database, Karnow samt Google 

Scholar i søgningen efter eksisterende forskning i samme eller relaterede emnefelter.  

I læsningen har der været anvendt kædesøgning (brug af referencelister i den videre søgning), 

og der har været et særligt fokus på kritisk læsning af sekundær empiri, der vil blive uddybet i 

afsnit 1.4.4, ”Anvendelse af sekundær empiri og kvantitativ statistik”. En begrænsning ved 

kædesøgning kan dog være, at man vil finde frem til artikler, som typisk er enige med hinanden 

og derfor refererer bagud. For at mindske denne risiko for bias, har der været fokus på at starte 

flere forskellige kæder fra flere forskellige akademiske kredse rundt omkring i verden for at et 

så bredt, internationalt perspektiv som muligt. Litteratursøgningen har blandt andet fundet 

frem til følgende videnskabelige artikler både i dansk og international kontekst, som er de 

mest relevante i forhold til problemfeltet i dette projekt:  

 

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nye kompetencekrav til 

revisor (Pontoppidan & Stenström, 2022) 

• Research on extended external reporting assurance: Trends, themes, and 

opportunities (Venter & van Eck, 2021) 

• Extended external reporting assurance: Current practices and challenges 

(Krasodomska, Simnett, & Street, 2021) 
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• Sustainability assurance practices: A systematic review and future research agenda 

(Hazaea, Zhu, Khatib, Bazhair, & Elamer, 2022) 

• The current state and future implications of ESG assurance (Bakarich, Baranek, & 

O'Brien, 2022) 

• Balancing Urgency and Effectiveness in International Sustainability Assurance 

Standards (Seidenstein, 2022) 

• Proposed International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, General 

Requirements for Sustainability Assurance Engagements: Cover note (IAASB, 2022) 

• Interview med Mia Kaspersen, Lektor i Institut for Regnskab, CBS (Kaspersen, 2022) 

Det er dog blevet tydeligt efter litteraturgennemgangen, at der endnu ikke findes et entydigt 

svar på dette projekts problemformulering. Der eksisterer endnu ikke megen forskning inden 

for erklæringer afgivet med sikkerhed på hele bæredygtighedsrapporteringer, fordi det indtil 

implementeringen af CSRD i EU har været frivilligt for regnskabsaflægger at tilvælge en 

erklæring med sikkerhed. Derfor har det været nødvendigt at indsamle yderligere empiri til at 

belyse gældende praksis samt opnå forståelse for det nuværende kompetenceniveau inden for 

ESG-revision blandt danske revisorer. Dette leder frem til projektets undersøgelsesdesign, der 

uddybet i nedenstående.  

 

1.4.2 Undersøgelsesdesign 

Projektet er designet som et casestudie som beskrevet af Andersen (2019, s. 143-46), da denne 

type design vurderes at være den bedste metode til at finde svar på problemformuleringen. 

Idet der i dette projekt ønskes at finde frem til en fælles procedure/metode, som 

erklæringsafgivere kan anvende i forbindelse med fastsættelse af væsentlighedsniveau i 

forbindelse med afgivelse af ISAE 3000 erklæring på bæredygtighedsrapporteringer, så er der 

her tale om et multiple casestudie. Det betyder helt konkret, at der ikke kun vil blive taget 

udgangspunkt i en enkelt case, men at der i projektet ønskes at indhente empiri fra flere cases 

– her flere forskellige revisionshuse for at kunne komme frem til en generel model. 

 

Netop fordi der er tale om et multiple casestudie af flere revisionshuse, så vil jeg opleve både 

at være intern og ekstern researcher i kraft af min ansættelse som revisor hos Deloitte. Disse 

roller har jeg været bevidst om, da det har givet en række muligheder og udfordringer i forhold 

til at kunne få de rette informanter i tale til et interview. Det har samtidig også betydet, at der 

har været en række etiske overvejelser, jeg har været opmærksom på i forbindelse med 

indsamling af empiri (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 238-276). De konkrete 

overvejelser vil blive uddybet i afsnit 1.4.5, ”Kvalitative interviews”. 
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For at sikre tilstrækkelig valid empiri, er der overordnet udvalgt tre primære metodiske 

procedurer i form af brug af sekundær empiri, kvantitativ statistik og kvalitative interviews for 

at skabe metodisk triangulering. Brugen af disse vil blive uddybet i det følgende afsnit. 

 

1.4.4 Præsentation af anvendte begreber, teori og empiri  

Rapportens primære interessenter forventes at være:  

• Revisorer med interesse for ESG-revision  

• Interesseorganisationer inden for revision og assurance opgaver  

• Professorer og ph.d.- studerende inden for revision og regnskab  

• Interessegrupper for industri og erhverv med interesse for bæredygtigheds-

rapportering 

Modtagere forventes derfor at have et grundlæggende kendskab til revisionsfaget og 

revisionsbranchen som helhed. Derfor vil gængse og bredt anerkendte revisionsbegreber og -

teorier ikke blive defineret. Herunder er kort opridset de standarder og typer af empiri, der er 

anvendt i projektet. De overordnede to revisionsteorier, der anvendes, er Forventningskløften 

samt Powers fortolkning af professionsteori til at beskrive revisionsfaget.  

 

Forventningskløften  

Forventningskløften vandt frem i 1990’erme, hvor især Brenda Porter og Bent Warming-

Rasmussen har givet deres bidrag til de akademiske studier. Det er deres tolkning, der 

redegøres for herunder, og det er deres fortolkning, der sætter rammen for brugen af begrebet 

i denne rapport.  

 

Definitionen på forventningskløften er baseret på Brenda Porters tolkning, forsker i regnskab 

og revision fra New Zealand, og som i 1993 udgav An Empircal Study of the Audit Expectation- 

Performance Gap, hvor hun beskriver forventningskløften som værende: ”The gap between 

society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by society” (Porter, 

1993, s. 50). Denne forventningskløft ligeledes manifestere sig som enten en præsentations- 

eller rimelighedskløft, som illustreret herunder:  
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Figur 2: Illustration af forventningskløften 

Kilde: (Porter, 1993, s. 50) 

Præsentationskløften beskriver Porter som værende kendetegnet ved, at revisor ikke lever op 

til omverdenens forventninger, enten fordi arbejdet er mangelfuldt eller fordi de tilgængelige 

retningslinjer, praksis eller regulering har vist sig mangelfuld. Omvendt, så vedrører 

rimelighedskløften, at samfundet har urimeligt høje forventninger til det revisors eksisterende 

pligter i forhold til gældende regulering og praksis (Porter, 1993, s. 50). 

Det er helt essentielt ifølge Porter, at denne forventningskløft ikke bliver for stor, da det i 

værste tilfælde kan medføre, at der sås tvivl om revisionsbranchens professionalisme og 

dermed kan være med til at skade revisorers rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Derfor mener Porter, at det er helt essentielt, at hvis vi opdager en forventningskløft, at dt 

straks identificeres, hvad der er roden til kløften således, at den kan mindskes. Dette gøres ved 

at forsøge at skabe en rimelighedsgrænse. Dette kræver dog klare standarder for det udførte 

arbejde samt forståelse og indsigt i det udførte arbejde og omfanget af dette for alle parter.  

Bent Warming-Rasmussen, dansk professor ved Syddansk Universitet, har også siden 

1990’erne interesseret sig for at forske i forventningskløften og præsenterer i sin ph.d.-

afhandling Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og 

den statsautoriserede revisor (Warming-Rasmussen, 1990) og giver følgende definition på 

forventningskløften: ”Regnskabsbrugerens […] misforhold mellem deres forventninger til 1) 

revisor og revisionsydelsen og 2) deres oplevelse heraf.” (Warming-Rasmussen, 1990, s. 48). 

Der kan ifølge Warming-Rasmussen opstå en forståelseskløft, hvis ikke regnskabsbruger eller 

regnskabsaflægger har den rette eller tilstrækkelig forståelse for det arbejde, revisor udfører. 

Det er derfor ifølge Warming-Rasmussen essentielt, at regnskabsbruger og regnskabsaflægger 

I. K. H. Kehlet 
(20165265)

ESG- revision i praksis:  
Væsentlighedsbetragtning, professionsteori og kompetencekløften

Speciale 
02.01.2023

13 of 68



opnår denne forståelse, da det også kan være med til at sætte rimelige forventninger til den 

udførte revision (Warming-Rasmussen, 1990, s. 136).  

 

Revision som profession 

Professionsteori er et emne, der har været diskuteret og har udviklet sig gennem hele den tid, 

hvor revisionsfaget har eksisteret. I denne rapport er det valgt at tage udgangspunkt i Powers 

tolkning, som den er beskrevet i artiklen Making things auditable (Power, 1996), som er en 

efterfølger The Audit Explosion udgivet i 1994.  

 

Michael Power er selv fortaler for en konstruktivistist tilgang til revisionsfaget, som han 

præsenterer i artiklen Making things auditable (Power, 1996). Ifølge Power, så er revisors 

profession som erklæringsafgiver opbygget som et system, der består af viden, kerneværdier 

og metoder til at reproducere disse værdier i nye og eksisterende miljøer (Power, 1996, s. 292). 

Dette system er opbygget af fire søjler eller niveauer, som består i: 

 1) Viden 

2) Uddannelse 

3) Erfaring  

4) Kontrol  

 

Viden: Denne vedrører professionen udadtil i form af revisionsfagets kodeks og regler, 

reguleringer og kvalitetskontrol, som har udviklet sig gennem de sidste mange år og hvordan 

dette har været med til at legitimere revisorer som offentlighedens tillidsrepræsentanter og 

generel professionalisme i udtryk og handlinger. Det er denne del, der reproduktiv, fordi det 

er revisorernes egen interesse at bibeholde denne forståelse af revisionsfaget.  

Uddannelse: Består både af formel og uformel uddannelse, og det er gennem disse, revisor 

lærer de adfærdsmønstre, diskurser og opfattelse af praksis, der tilsammen konstruerer 

revision som profession. Det er også her, at revisionsprofessionen bliver institutionaliseret 

gennem eksamination og autorisation.  

Praksis: Udgøres af praktisk erfaring, og det er her professionel dømmekraft skabes. Men det 

er samtidig også her, der kan opstå konflikter mellem, viden der kan formaliseres og genskabes 

ved brug af standardiserede modeller, og den viden, der opstår baseret på professionel 

dømmekraft forankret i erfaring.  

Kontrol: Det kontrolmiljø, der er opbygget for at sikre kvalitet i det udførte arbejde (Power, 

1996, s. 292-93). 

Alt dette er ifølge Power med til at gøre revision som profession til et kvalitetsstempel, fordi 

selve revisionen bliver associeret med kvalitet og troværdighed blandt regnskabets 

interessenter, hvorfor denne kvalitet og troværdighed bliver tilføjet regnskabet ved en 

I. K. H. Kehlet 
(20165265)

ESG- revision i praksis:  
Væsentlighedsbetragtning, professionsteori og kompetencekløften

Speciale 
02.01.2023

14 of 68



revisionspåtegning (Power, 1996, s. 300). Dette vil blive uddybet, analyseret og vurderet i 

forhold til ESG-revision specifikt i Del III.   

 

Anvendelse af sekundær empiri og kvantitativ statistik  

Generelt for anvendelsen af sekundær empiri har der været særligt fokus på materialets 

reliabilitet og validitet i forhold til at blive anvendt i en anden kontekst, end hvad det var 

udgivet som (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 351f). Dette gælder både de anvendte 

tidsskriftsartikler, som listet i litteraturgennemgang i afsnit 1.4.1, men det har også været 

aktuelt i anvendelsen af sekundært, kvantitativt data i form af en spørgeskemaundersøgelse 

blandt revisionsstuderende på CBS i København foretaget af Caroline Pontoppidan i 2022. 

Undersøgelsen er foretaget blandt 123 studerende, der læste suppleringsfag som et led i deres 

HD-uddannelse på vej ind på cand.merc.aud- studiet, og hvor langt hovedparten af 

respondenterne derfor erfaring fra revisionsbranchen. For at sikre validiteten og reliabiliteten 

i spørgeskemaundersøgelsen, er forudsætningerne, spørgeteknikken, databehandlingen samt 

de etiske overvejelser drøftet med Pontoppidan, hvilket er vedlagt som bilag (Pontoppidan C. 

, 2022b). Spørgsmålene retter sig i høj grad mod de studerendes kendskab til og kompetencer 

inden for ESG og bæredygtighedsrapportering, og undersøgelsen bruges derfor i Del 4 som 

understøttende argument og et øjebliksbillede på, hvordan de studerendes kompetenceniveau 

i forhold til ESG-revision ser ud lige nu.  

 

Anvendelse af primær empiri 

For at opnå tilstrækkelig og egnet empiri til at besvare problemformuleringen, har der 

ligeledes været fokus på at afholde kvalitative interviews med specialister, eksperter eller 

revisorer med erfaring for afgivelse af ISAE 3000 erklæring på bæredygtighedsrapporteringer.  

For at sikre, at informanterne er så repræsentative som muligt, har der i udvælgelsesmetoden 

været fokus på at skabe inferens; det vil sige gøre det muligt at sige noget generelt om 

totalpopulationen (her erklæringsafgivere på ISAE 3000-erklæringer) baseret på interviews 

med en lille andel af populationen (Andersen, 2019, s. 135).  

For at opnå inferens er informanterne udvalgt ud fra klyngeudvalg, som beskrevet af Andersen 

(2019, s. 137f). Klyngerne er baseret på de revisionshuse, der lige nu leverer ISAE 3000 

erklæringer på bæredygtighedsrapporter. Der er søgt inspiration i de erklæringer, der er givet 

på de bæredygtighedsrapporteringer, der har været nomineret til CSR-prisen uddelt af FSR i 

2022 (Danske Revisorer - FSR, 2022). Heraf ses det, at det i høj grad er de fire største 

revisionshuse (Deloitte, PwC, KPMG og EY), der er har afgivet erklæringer. Derfor er de fire 

revisionshuse udvalgt som klynger, hvoraf det er forsøgt at have som minimum én 

repræsentant fra hver. Da det kan være vanskeligt som ekstern researcher at komme i direkte 

kontakt med de underskrivende partnere, er der i nogle af klyngerne i stedet afholdt interviews 
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med informanter, som ikke er partnere, men stadig har flere års erfaring og derfor har et godt 

kendskab til gældende praksis for afgivelse af ISAE 3000 erklæring på en 

bæredygtighedsrapport. Samtidig har der været fokus på, at de udvalgte informanter har 

tilstrækkelig indsigt og erfaring til at kunne sige, at de er repræsentative for deres respektive 

huse og har tilstrækkelig indsigt og erfaring til at kunne sige, at de optræder som valide og 

troværdige.  

På baggrund heraf er der afholdt interviews med følgende informanter opdelt i klynger, hvor 

første klynge består af revisorer med praktisk erfaring inden for afgivelse af ISAE 3000- 

erklæringer:  

Deloitte   
Aida Sasivarevic  Statsautoriseret revisor, Manager i Audit Offerings 
Helena Barton Partner i Climate & Sustainability  
Mads Stærdahl Rosenfeldt  Partner i Audit Offerings  
Martin Faarborg  Partner i Audit Offerings  
    
PwC   
Susanne Stormer Partner samt ESG & Sustainability Services Leader  
Jens Pultz Pedersen Director i CSR & Non-financial Assurance  
    
EY   
Helle Bjerring Becker Tidligere Manager (nu intern ESG-revisor hos Novo Nordisk) 
    
KPMG   
Esben Juul Hansen Director og leder af ESG Impact Hub  
Christian Møllegaard Larsen Senior Manager og Head of Assurance Services 
    

 

Foruden den praktiske erfaring, så er der også indhentet udtalelser fra en mere akademisk 

karakter. Her er der afholdt følgende interviews:  

CBS   
Caroline Pontoppidan Lektor og phD, Institut for Regnskab 
Mia Kaspersen Lektor, Institut for Regnskab 
    

 

Slutteligt, er der også for at indsamle inputs til vurderingen af revisors professionelle 
dømmekraft indhentet inputs fra:  

Øvrige   
Birgitte Mogensen  Selvstændig rådgiver om bæredygtighed og 

bæredygtighedsrapportering samt Formand for Udvalget for 
Bæredygtighed og Samfundsansvar hos FSR  

Heidi Brink-Olsen  Director, A&A AQRO, Deloitte 
Henrik Grønnegaard  Director, A&A AQRO, Deloitte 
Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse i FSR - danske revisorer 
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For flere informationer om informanternes CV og erfaring, se venligst indledende beskrivelser 

i bilag 2-13.  

 

1.4.5 Kvalitative interviews 

Forberedelse af kvalitative interviews 

Forud for afholdelse af de kvalitative interviews har der været en del forberedelse for at sikre, 

at der er kommet de nødvendige output ud af hvert interview ved at sætte de rette rammer for 

interviewet med inspiration fra Saunders et al. (2019, s. 437-460) samt Kvale & Brinkmann 

(2015, s. 183-196). Dette har blandt andet betydet, at alle interviews er blevet afholdt som 

semi-strukturerede interviews, hvor der forud for hvert interview er forberedt en række åbne 

og reflekterende spørgsmål, der er oplistet i en interviewguide for at sikre det rette output fra 

hvert interview. Interviewguides kan ses i bilagsmaterialet, bilag 2-13.  

 

Afholdelse af interviews  

Under selve interviewene har der været særligt fokus på rollen som interviewer, idet der har 

været fokus på at sikre høj kvalitet og undgå egen bias (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 

447). Samtidig, så har der også været fokus på at undgå aktørbias, idet alle informanterne 

kommer fra forskellige revisionshuse eller interessegrupper, så vil de oftest være biased som 

resultat af den institution, de repræsenterer. Derfor skal man være obs på aktørens baggrund 

og position og have en kritisk indstilling hertil (Andersen, 2019, s. 248).  

Herudover, så har der i forhold til de etiske overvejelser været fokus på at skabe en tryg og 

tillidsfuld relation mellem interviewer og informant.  

Det har blandt andet betydet, at alle interviews i videst muligt omfang er blevet afholdt ansigt-

til-ansigt på informantens/informanternes egen arbejdsplads for at skabe de optimale 

rammer for en åben og afslappet samtale. Interviewene er enten blevet afholdt som en-til-en 

eller en-til-mange alt efter, hvad der i den pågældende situation er vurderet at have givet det 

bedste resultat. Det vigtigste har dog været at sørge for at skabe en naturlig dialog, hvor 

informanterne har fået lov at tale, da der sagtens kan være emner eller vinkler, som der ikke 

allerede var forberedt på forhånd i spørgsmålene. Derfor vil interviewguiden ikke blive fulgt 

slavisk – men være en guide til at sikre, at der kan følges op på til sidst, om der eventuelt er 

noget, der mangler at blive givet svar på, når interviewet er ved at være slut.  

 

Bearbejdning af interviews  

Efterfølgende er der udarbejdet referater med tidsstempler samt kodning af alle afholdte 

interviews, således at det har været nemmere at sammenligne udsagn, holdninger og 

erfaringer på tværs af interviews (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 645-60). Denne 
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behandlingsmetode er valgt frem for transskribering, da det blev vurderet mere effektivt for 

det videre arbejde med interviewene, og samtidig har det ikke været alle interviewpersoner, 

der har villet acceptere en fuld transskribering af deres udtalelser. Af etiske årsager er 

referaterne efterfølgende sendt til godkendelse hos informanterne, hvilket også har været med 

til at sikre reliabiliteten i referaterne.  

 

Opstilling af datamatrix 

Efterfølgende, er de forskellige udsagn i interviewene blevet sammenholdt i en datamatrix 

baseret på de anvendte koder. Formålet med datamatrixen er at danne et overblik over hvilke 

udsagn, holdninger og tendenser, der bliver præsenteret i de respektive interviews. 

Datamatrixen er således udgangspunktet for at opstille en komparativ analyse (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019, s. 260). 

Koderne anvendt til at datamatrixen er oplistet i nedenstående kodebog: 

 

Tabel 1: Kodebog 

Væsentlighedsbetragtning  MAT- 

Kendskab til ESRS MAT-ESRS 

Arbejde med/rådgivning af ledelsens egen væsentlighedsbetragtning  MAT-MAN 

Praktisk erfaring med afgivelse af ISAE 3000 erklæring  MAT-PRAC 

Eksisterende praksis/metodik for benchmark  MAT-BEN 

Niveauet/kvaliteten i det udførte arbejde  MAT-QUA 

Sammensætning af teamet  MAT-TEAM 

    

Professionsetik og kompetencekløften  PRO- 

Forventninger til omfanget af det udførte arbejde PRO-EXP 

Krav til erklæringsafgivers kompetencer i fremtiden  PRO-REQ 

Andre erklæringsafgivere end revisorer   PRO-OTH 

Både finansiel og ESG-revisor samtidig?  PRO-IND 

Hvem skal facilitere uddannelsen?  PRO-EDU 

ESG i højere grad en del af SR-uddannelsen?  PRO-SR 

Holdninger til en eventuel ESG-certificering  PRO-CER 

Kilde: Egen fremstilling.   

I. K. H. Kehlet 
(20165265)

ESG- revision i praksis:  
Væsentlighedsbetragtning, professionsteori og kompetencekløften

Speciale 
02.01.2023

18 of 68



1.5 Relevante standarder til brug for fastsættelse af 
væsentlighedsniveau   

I dette afsnit vil der kort blive redegjort for ISAE 3000 som erklæringsstandard samt ISA 315 

og ISA 320 som revisionsstandarder, da disse udgør det faglige udgangspunkt for, hvordan 

der bør foretages en indledende risikovurdering samt hvorledes væsentlighedsniveau kan 

fastsættes til brug for afgivelse af erklæring med begrænset eller høj grad af sikkerhed på 

bæredygtighedsrapporteringer.  

 

1.5.1 ISAE 3000 erklæring 

ISAE 3000 (Revised) er som tidligere nævnt en international erklæringsstandard, som kan 

anvendes for andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske 

finansielle informationer udarbejdet af IAASB med effekt fra 15. december 2015 (ISAE 3000 

(R). ISAE 3000 kan således betegnes som værende en ”paraply” erklæringsstandard, fordi den 

rummer en overordnet vejledning til alle erklæringer afgivet af revisorer, som hverken er 

revisionserklæringer eller review af historiske informationer. Derfor ses det også oftest i dag, 

at når der afgives erklæring med sikkerhed på bæredygtighedsrapporteringer af en revisor, så 

vil der oftest både henvises til ISAE 3000 samt ISAE 3410 ”Erklæringsopgaver med sikkerhed 

om opgørelser af drivhusgasser”, hvis der afgives erklæring på CO2-nøgletal.  

 

ISAE 3000 (R) indeholder en overordnet guidance til de forskellige trin i erklæringsprocessen, 

og netop for revisors væsentlighedsbetragtning henvises der til paragraf 44 samt A92-100, 

hvori der er guidelines for fastsættelse af væsentlighedsniveau i forhold både kvalitative og 

kvantitative aspekter samt brug af henholdsvis professionel skepsis og dømmekraft. Heraf 

fremgår det, at det er et krav, at erklæringsafgiver skal forholde sig til væsentlighed i forhold 

til:  

1) Planlægning og udførsel af erklæringsarbejdet samt i forbindelse med fastsættelse af 

omfanget samt typen af de planlagte handlinger, og  

2) Evaluering af hvorvidt de rapporterede emneområder er uden væsentlig 

fejlinformation (ISAE 3000.44). 

Der er dog tale om en meget overordnet guidance, hvorfor der også er udviklet en mere 

detaljeret, ikke-autoritativ guide i forhold til erklæringer vedrørende bæredygtighed, der kort 

er beskrevet i nedenstående.   
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Ikke- autoritativ guidance for ISAE 3000 ift. bæredygtighedsrapporteringer 

Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other 

Extended External Reporting (EER) Assurance Engagements blev udgivet af IAASB i april 

2021, og i denne findes en mere detaljeret vejledning til afgivelse af erklæring med høj eller 

begrænset grad af sikkerhed på bæredygtighedsrapporteringer eller andre eksterne 

rapporteringer og er således et værktøj, revisor kan bruge som hjælp til at tolke ISAE 3000 i 

forhold til afgivelse af erklæring på bæredygtighedsrapporteringer (IAASB, 2021).  

 

I forhold til vejledning i forbindelse med fastsættelse af væsentlighedsniveau, så beskrives det 

i Kapitel 9, paragraf 288-322, hvordan erklæringsafgiver bør medtage både kvalitative og 

kvantitative faktorer i væsentlighedsbetragtningen, og at en fejl betegnes som værende 

væsentlig, hvis denne med høj sandsynlighed ville kunne ændre regnskabsbrugers 

beslutningsproces. Derfor er det også vigtigt, at erklæringsafgiver forud for 

væsentlighedsbetragtningen får kortlagt, hvem der er de væsentligste interessenter og hvor 

disses tolerancegrad ligger.  

Samtidig understreges det, at hvis det vurderes, at der er forskellige risici eller følsomhed 

forbundet til bestemte rapporteringspunkter eller emneområder i rapporten, så kan der 

fastsættes et særskilt væsentlighedsniveau herfor. Det understreges derfor i vejledningen, at 

væsentlighedsbetragtningen i høj grad er baseret på erklæringsafgivers professionelle 

vurdering og dømmekraft, hvorfor det er helt essentielt, at erklæringsafgiver besidder 

dybdegående kendskab til interessenternes behov for oplysninger samt forstår de 

rapporterede emneområder (IAASB, 2021).  

 

Herudover, så uddybes det Kapitel 8, paragraf 279-287, hvordan erklæringsafgiver i forhold 

til at fastlægge strategien for de udførte handlinger bør foretage en risikovurdering og baseret 

på dette risikobillede overveje risikoen for, at de identificerede uvæsentlige fejl tilsammen kan 

give en væsentlig fejl, hvorfor der bør arbejdes med et væsentlighedsniveau under udførelse, 

der kan være med til at mindske risikoen for, at ikke identificerede fejl kan gøre, at regnskabet 

som helhed er væsentligt forkert (IAASB, 2021).   
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1.5.2 ISA 320 – Væsentlighedsniveau ved planlægning og udførelse af en 
revision 

I ISA 320 anvendes følgende definition på væsentlighed for revisionserklæringer:  

• Fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske 

beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet 

• Vurderinger vedrørende væsentlighed foretages under de givne omstændigheder og 

påvirkes af størrelsen eller arten af en fejlinformation eller en kombination af begge, 

og  

• Vurderinger vedrørende forhold, der er væsentlige for regnskabsbrugere, er baseret 

på overvejelser som de almindelige behov for finansielle oplysninger hos brugere som 

en samlet gruppe. Der tages ikke hensyn til fejlinformationens mulige indvirkning på 

bestemte individuelle brugere, hvis behov kan variere meget (ISA 320.2).  

Denne definition af væsentlighed skal anvendes, medmindre der i den anvendte 

erklæringsstandard findes en specifik definition (ISA 320.10-11).   

Væsentlighedsniveau er der dog ikke bare ét niveau, der sondres mellem: 1) Væsentlighed for 

regnskabet som helhed (ISA 320.10), 2) Hvis relevant, forskellige væsentlighedsniveauer for 

specifikke regnskabsposter eller oplysninger (ISA 320.10), 3) Væsentlighedsniveau ved 

udførelsen (320.11) samt 4) Niveau for fejlinformationer, som vurderes klart uvæsentlige (ISA 

450.5).  

 

Samuelsen et al. har i Revision i praksis beskrevet, hvordan ovenstående 

væsentlighedsniveauer fastsættes i praksis (Samuelsen, Davidsen, Sudan, & Parker, 2019, s. 

139-163). Ses der først på væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed, anvendes dette i 

forhold til at fastlægge revisionsstrategien. Her er der fokus på, at revisor skal fastsætte hvilke 

benchmark, der vurderes at være de vigtigste for regnskabsbrugerne. Disse benchmark udgør 

basen for væsentlighedsniveauet, men det er her vigtigt at understrege, at 

væsentlighedsniveauet fastsættes baseret på revisors professionelle dømmekraft og samlede 

vurdering. Ofte anvendes følgende benchmarks: ”Resultat før skat” eller ”Omsætning”.  

Væsentlighedsniveauet i den finansielle revision vil oftest være fastlagt baseret på kvantitative 

data i form af regnskabstal fra tidligere år, budgetter og regnskabstal for indeværende år, som 

ekstrapoleres op for at give en ide om, hvordan tallene kan se ud for hele året.  

De forskellige revisionshuse har interne retningslinjer for hvilke kvantitative kriterier, der skal 

anvendes for hvert benchmark. Herunder er listet de hyppigste anvendte kriterier jf. 

Samuelsen et al.:  
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Tabel 2 Eksempler på kvantitative kriterier for fastlæggelse af væsentlighedsniveau på 
regnskabsniveau 

5 % - 10 % Resultat før skat  

2 % - 4 % Resultat af ordinær drift 

0,5 % - 1 %  Omsætning 

1 % - 2 % Egenkapital 

0,5 % - 1 % Aktivsum 

Kilde: Samuelsen et al, 2019, s. 144. 1 Kvantitative kriterier for fastlæggelse af væsentlighedsniveau på 
regnskabsniveau. 

 

Der findes dog også eksempler på specifikke forhold, der kan gøre, at der fastlægges et andet 

væsentlighedsniveau for bestemte grupper af transaktioner, regnskabsposter eller oplysninger 

(ISA 320.10). Det kan være relevant at fastlægge et lavere væsentlighedsniveau, hvis 

risikobilledet for dette område er markant anderledes end for resten af regnskabet.  

Da væsentlighedsniveauet er fastlagt som en del af planlægningen, er det ikke givet, at det er 

endeligt. Væsentlighedsniveauet bør løbende genbesøges gennem hele revisionen i takt med, 

at revisionen skrider frem og revisionsteamet måske bliver gjort opmærksom på forhold, der 

er særligt relevante for revisionen, men som ikke var kendte og derfor ikke taget højde for i det 

først fastlagte væsentlighedsniveau (ISA 320.12-13).  

 

Væsentlighedsniveau for udførelsen anvendes ifølge Samuelsen et al. med henvisning til 

revisionsrisikomodellen, idet der skal tages højde for eventuelle ikke opdagede og ikke-

korrigerede fejl, der tilsammen med de identificerede fejl kunne udgøre en samlet væsentlig 

fejl for regnskabet (2019, s. 190). Fastsættelse af væsentlighedsniveau under udførsel er en 

samlet faglig vurdering, men Samuelsen et al. lister følgende to metoder som værende de mest 

hyppigst anvendte for fastlæggelse af væsentlighedsniveaet under udførsel som:  

o Opgjort individuelt for hver enkelt regnskabspost  

o Som en procentdel af væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed (oftest 

mellem 50-90 % baseret på den samlede risikovurdering og kendskab til 

kunden) (2019, s. 151) 

Ubetydelige fejlinformationer fastlægges til 3- 5 % af væsentlighedsniveauet for regnskabet 

som helhed (2019, s. 152).  

 

Vurdering af identificerede fejlinformationer 

I forhold til typer af fejlinformationer lister Samuelsen et al. følgende:  

o Faktuelle fejlinformationer  

o Projicerede fejlinformationer  

o Skønsmæssige fejlinformationer (2019, s. 153) 
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Her er det revisors opgave at vurdere, om fejl enkeltvis eller samlet er væsentlige, dog kan 

fejlinformationer som udgangspunkt ikke udlignes af andre fejlinformationer med 

modsatrettet effekt (ISA 450.A19). 

 

1.5.3 ISA 315 – Identificering og vurdering af risici for væsentlige fejl i 
regnskabet 

Det er ifølge paragraf 11 revisors pligt at identificere og vurdere risici for væsentlige fejl både 

på regnskabsniveau og på revisionsmåls niveau, uanset om disse skyldes besvigelse eller 

fejlinformation, og at dette udgør grundlaget for at kunne designe en revisionsstrategi, der 

afdækker disse risici (ISA 315.11).  

 

Ifølge Samuelsen et al. kan ISA 315 således anvendes som vejledning i følgende handlinger 

som en del af planlægningen for revisionen: 

• Planlægningsmøder i revisionsteamet, hvor risici og den overordnede 

revisionsstrategi fastlægges  

• Risikovurderingshandlinger i forhold til at opnå forståelse for virksomheden, dens 

omgivelser og dens interne kontrolmiljø  

• Revisors identifikation af risici og risikovurdering  

• Identifikation af regnskabsposter og noter omfattet af revisionen  

(Samuelsen, Davidsen, Sudan, & Parker, 2019, s. 126).  

Selvom identificeringen og vurderingen af risici for væsentlige fejl i regnskabet ifølge 

ovenstående primært er en del af planlægningen, så er både risikovurderingen og 

væsentlighedsbetragtningen er en del af en iterativ proces. Det betyder, at begge skal 

genbesøges og eventuelt reguleres, hvis der identificeres nye forhold, der væsentligt ændrer 

risikobilledet. Det samlede risikobillede består af flere forskellige typer af risici, som er 

defineret i ISA 200 og er beskrevet hos Samuelsen et al. som bestående af:  

 

Revisionsrisiko = Iboende risiko x Kontrol risiko x opdagelsesrisiko 

 

Hvor den iboende risiko og kontrolrisikoen tilsammen udgør risikoen for væsentlig 

fejlinformation, som revisor gennem sine revisionshandlinger forsøger at afdække. 

Opdagelsesrisikoen er risikoen for, at revisor ved sine handlinger ikke opdager fejl, der enten 

hver for sig eller samlet set kunne udgøre en væsentlig fejl.  

Derfor bliver revisionsrisikoen samlet set risikoen for, at revisor afgiver en påtegning uden 

forbehold, der indeholder væsentlig fejlinformation (Samuelsen, Davidsen, Sudan, & Parker, 

2019, s. 190).  
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1.5.4 Opsummering 

ISAE 3000 er det internationalt anerkendte erklæringsstandard til brug for revisorer, når der 

afgives erklæringer med sikkerhed foruden revision og review af historisk, finansiel 

information. I den ikke-autoritative vejledning ”Non-Authoritative Guidance on Applying 

ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended Reporting (EER) Assurance 

Engagements understreges vigtigheden af, at revisor som erklæringsafgiver anvender sin 

professionelle vurdering og dømmekraft, når der skal fastsættes et væsentlighedsniveau til 

brug for planlægning af de udførte handlinger. Samtidig er det også essentielt, at 

erklæringsafgiver forholder sig til, hvad der vil være en væsentlig fejl for regnskabsbrugerne, 

og at dette niveau kan være forskelligt alt efter hvilket emneområde, der er tale om. Derfor kan 

det baseret på risikovurderingen og en vurdering af regnskabsbrugernes følsomhed være 

nødvendigt at fastsætte forskellige væsentlighedsniveau for forskellige emneområder.  

 

Sammenholdes dette med ISA 320, der er den internationale revisionsstandard for 

fastsættelse af væsentlighedsniveau, så præsenteres der i denne en sondring mellem 

væsentlighedsniveau, væsentlighedsniveau ved udførelse samt klar uvæsentlige fejl. For disse 

er der i praksis opstået en metodik for, at væsentlighedsniveauet kan fastsættes baseret på 

benchmarks, som vurderes værende vigtige for regnskabets interessenter. Det understreges 

dog, at væsentlighedsniveauet ikke er en simpel beregning men en vurdering baseret på 

revisors professionelle dømmekraft, og at væsentlighedsniveauet skal genovervejes, hvis 

revisor i løbet af revisionen bliver gjort opmærksom på forhold, der har betydning for 

væsentlighedsbetragtningen.  

 

Væsentlighedsbetragtningen er en del af de indledende planlægningsaktiviteter og hænger 

derfor også sammen med revisors identificering og vurdering af risici for væsentlige fejl i 

regnskabet. Derfor er revisor ifølge ISA 315 forpligtet til at foretage en risikovurdering for at 

kunne danne sig et samlet risikobillede. Dette er afgørende for revisionsstrategien og for, 

hvornår der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Risikovurderingen er således 

essentiel for at revisor kan vurdere, hvornår ”nok er nok”. Både risikovurderingen og 

væsentlighedsbetragtningen er en del af en iterativ proces, det vil sige, at de skal genbesøges 

løbende gennem revisionen og skal reguleres, hvis der på et senere tidspunkt identificeres 

forhold, der væsentlige konsekvenser for risikobilledet, hvorfor revisionsstrategien bør 

tilpasses herefter.  
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Del II: Væsentlighedsbetragtning 
Formålet med denne del af rapporten er, på baggrund af en komparativ analyse af gældende 

praksis fra de fire største revisionshuse i Danmark, at komme frem til en fælles metodik for, 

hvordan revisionsteamet som erklæringsafgiver på en ISAE 3000 erklæring afgivet på en 

bæredygtighedsrapport aflagt efter European Sustainability Reporting Standards (ESRS), kan 

fastsætte væsentlighedsniveau til brug for revisionsstrategien.  

 

2.1 Præsentation af datamatrix  

Til at illustrere de forskellige inputs i form af videnskabelige artikler og kvalitative interviews, 

der er anvendt i den komparative analyse, er nedenstående datamatrix opstillet:  

 
Tabel 3: Datamatrix for væsentlighedsbetragtning (MAT-) 

Input 
Væsentlighedsbetragtning  

(MAT-) Bilag  

ESRS MAN PRAC BEN QUA TEAM 

Accountancy Europe, 2022     X X X     
Barton, 2022   X X X X X Bilag 2 
Becker, 2022    X   X X X Bilag 6 
Buica et al, 2021     X X X     
Faarborg et al, 2022  X   X X X   Bilag 3 
Brink-Olsen & Grønnegaard, 2022 X   X X     Bilag 12 
Larsen, 2022     X X   X Bilag 8 
Mogensen, 2022 X X X X X X Bilag 11 
Pedersen, 2022    X X X X X Bilag 5 
Stormer, 2022  X X         Bilag 4 
Venter & van Eck, 2021       X X X   

(Egen fremstilling) 

 

2.2 Hvad er gældende praksis?  

Studier af gældende praksis, samt de afholdte interviews viser overordnet set, at der gennem 

de sidste par år har været forskellige tolkninger af, hvornår der er udført tilstrækkeligt arbejde 

for at afgive erklæring med begrænset sikkerhed på en bæredygtighedsrapportering. De 

forskellige studier og synspunkter vil blive analyseret og sammenholdt i dette afsnit.  

 

2.2.1 Forberedelse inden arbejdet påbegyndes  

Før revisionsteamet overhovedet påbegynde erklæringsarbejdet efter ISAE 3000, er det ifølge 

Accountancy Europe’s rapport Sustainability Assurance under the CSRD – Key matters to 

respond to the upcoming CSRD requirements (2022a) først og fremmest vigtigt, at 
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erklæringsteamet har sikret, at de kan påtage sig opgaven. Det betyder blandt andet, at der 

forud for påbegyndelse af arbejdet skal foretages en indledende risikovurdering samt tjek af 

overholdelse af lovkrav. Her skal erklæringsafgiver forholde sig til, om det er muligt at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive erklæring, hvilket er essentielt for at 

sikre tilstrækkelig kvalitet i erklæringen. Denne indledende risikovurdering er især vigtig i 

opstartsfasen, hvor mange virksomheder endnu kun har begrænset erfaring med 

bæredygtighedsrapportering. Ydermere henvises der i rapporten fra Accountancy Europe til 

de internationale Code of Ethics for Professional Accountants, hvori det fremhæves, at 

erklæringsafgiver har følgende etiske principper for at kunne varetage opgaven:  

• Integritet  

• Objektivitet og uafhængighed  

• Besidder professionelle kompetencer og rettidig omhu  

• Fortrolighed  

• Professionel adfærd (AccountancyEurope, 2022a, s. 8).  

Dette understøttes endvidere af udtalelser fra Rosenfeldt (Deloitte) og Pedersen (PwC), der 

begge fremhæver vigtigheden af den indledende risikovurdering forud for erklæringsarbejdet 

(Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022; Pedersen, 2022).   

 

Efter den indledende risikovurdering og opgaveaccept er foretaget, men inden 

væsentlighedsniveauet kan fastsættes, er der en række yderligere handlinger, som 

revisionsteamet bør foretage sig for at opnå forståelse for virksomheden og dens aktiviteter. 

Disse er blandt andet beskrevet i artiklen Financial Audit Procedures Employed in 

Sustainability Assurance af Buica, Avram og Mihai (2021), der har forsket i og analyseret 

praktiske eksempler på bæredygtighedsrapportering på tværs af Europa. Dette giver en samlet 

oversigt over revisors udførte handlinger i forbindelse med afgivelse af erklæring på 

bæredygtighedsrapporteringer (Buica, Avram, & Mihai, 2021).  

Disse går i korte træk ud på, at revisor, som en del af planlægningen af revisionsstrategien, bør 

opnå forståelse for virksomheden, dens omgivelser, ledelsesstrukturen, bæredygtighedsrisici 

samt -strategi (Buica, Avram, & Mihai, 2021, s. 707). På samme vis fremhæver Barton 

vigtigheden af, at teamet, som en del af risikovurderingshandlingerne, foretager en 

mediesøgning for at sikre, at der ikke er væsentlige aktiviteter, udfordringer eller lignende, 

som ledelsen bevidst har udeladt af deres bæredygtighedsrapport, som ellers ville have været 

retvisende at have med (Barton, 2022). 
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2.2.2 Praktisk erfaring med fastsættelse af væsentlighedsniveau  

Jens Pultz Pedersen, PwC 

Ses der først og fremmest på arbejdsgangene i forhold til dokumentation af det udførte 

arbejde, så er der blandt de adspurgte praktikere forskellige erfaringer og praksisser for, hvor 

standardiseret arbejdsgangene for afgivelse af erklæring på bæredygtighedsrapportering er. 

Ifølge Pedersen (PwC), har han altid gjort en dyd ud af at sikre, at de adopterede så meget som 

muligt fra den finansielle revision, hvilket gælder både revisionsmål, revisionsværktøjer og 

databasestruktur. Her er Pedersen af den overbevisning, at de i hans team adskiller sig 

væsentligt fra de øvrige store revisionshuse, fordi de har formået at standardisere selve 

dokumentationen af det udførte arbejde i et specielt revisionsprogram med kommentarer og 

handlinger for at sikre lige høj kvalitet i hver afgivet erklæring samt sikre effektivitet 

(Pedersen, 2022).  

 
Når Pedersen og hans team har fastsat væsentlighedsniveau, har de overordnet set anvendt 

det, Pedersen kalder en ”haircut”-model på samme vis, som det der er praksis for i den 

finansielle revision, hvor haircut angiver den nedre grænse for acceptable fejl. Det er dog ikke 

muligt at sætte et overordnet væsentlighedsniveau for alle emneområder, da 

bæredygtighedsrapportering, i modsætning til finansiel rapportering, ikke nødvendigvis 

udelukkende består af monetære enheder. Der ligger derfor en øvelse i få grupperet 

emneområderne og få sat væsentlighedsniveau for hvert emneområde (Pedersen, 2022).  

I den finansielle revision arbejdes der med benchmarks for fastsættelse af 

væsentlighedsniveau for hele revisionen. Det kan der ikke på samme måde for ESG, men det 

kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at benytte én procentsats for eksempelvis hele 

miljøområdet og anvende en anden procentsats for det sociale eller governance området. Dette 

afhænger dog af, hvad revisor mener, at regnskabsbruger lægger vægt på. Hvad er afgørende 

for deres beslutningsproces? Klimadelen udgør lige nu ca. 90 % af den samlede 

bæredygtighedsrapportering, som Pedersen ser det lige nu, og her kan 2 % haircut måske være 

meget godt.  

 

Det afhænger dog også af datasikkerheden, samt hvor stærkt linket er til den finansielle 

revision. For hvis data kan afstemmes til det finansielle regnskab, så er det med til at sikre en 

bedre mavefornemmelse. Men overordnet set, mener Pedersen, at det er dumt at genopfinde 

den dybe tallerken – at vi i stedet bør anvende de værktøjer og den metodik, vi kender fra den 

finansielle revision, hvor man måske lige en gang imellem må klippe en hæl eller hakke en tå 

(Pedersen, 2022). 
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Helle Bjerring Becker, tidligere revisor hos EY 

Også i EY er der udviklet standardiserede arbejdsgange. Det er samtidig med til at strømline 

ESG-erklæringer med finansiel revision, idet arbejdspapirerne i høj grad er de samme med få 

tilrettelser, som dem der i forvejen bliver anvendt i den finansielle revision. Dette hænger 

sammen med, at der på sigt ønskes at sikre, at ESG-teamet og det finansielle team i højere 

grad kan blive en integreret del af hinanden. Procedurerne svinger lidt i omfang alt efter, om 

der er tale om ny eller eksisterende kunde, men generelt er der især følgende forhold, der 

efterprøves, i forbindelse med fastsættelse af væsentlighedsniveauet:  

 

1. Rating system: Efterprøve om det ville ændre investorers holdninger til 
emnet, hvis der var en fejl på fx 10 % på CO2 udledning?  
 

2. Hvad er det for nogle emner, som investorerne er mest interesserede i ift. 
deres beslutningsproces  
 

3. Se på virksomhedens egne KPI’er – hvordan er sammenhængen mellem disse 
og rapporteringspunkterne i bæredygtighedsrapporteringen? 
 

4. Hvad er mediernes holdning? Medieanalyse: Er der en skandale, som vi skal 
være opmærksomme på, som har særlig interesse? Hvor obs skal vi være på 
denne data? Historik i, at noget data godt kan være væsentligt 
 

5. Er der nye KPI’er med? Og hvor komplekse er disse? Dette kan tale for højere 
risikovurdering 
 

6. Kompetencer hos dataejer – er det nye eller erfarne folk?  
 

7. Væsentlighedsniveau på de forskellige emneområder ligger oftest på 2- 5 % alt 
efter hvor stor fejlmargin, der kan ”tåles”. På limited assurance vil de fleste 
ligge på 5 % og færre på 2 %.  
 

8. Lavere væsentlighedsniveau på de emneområder, hvor der er vurderet højere 
risiko.  

I EY er der praksis for at fastsætte væsentlighedsniveau pr. emneområde. For hvert 

emneområde anvendes et benchmark, der oftest svinger mellem 2-5 %. Benchmarket 

afhænger af det risikobillede, der er for det pågældende emneområde, og det fastsættes på 

baggrund af revisors professionelle dømmekraft. Det afhænger altså i høj grad af at sætte en 

forventning for, hvornår ”nok er nok” (Becker, 2022).  

 

Christian Møllegaard Larsen, KPMG 

Ifølge Larsen så har det at fastsætte væsentlighedsniveau på mange måder været mere simpelt 

for ISAE 3000 end for almindelig revision, fordi der kun har været to modtagere: Kunden og 

den bevillingsgiver, som efterspurgt erklæringen. Det vil derfor oftest være bevillingsgivers 

væsentligheds sensitivitet, der bliver afgørende for væsentlighedsniveauet. Ofte arbejder 

Larsen med et væsentlighedsniveau, der svarer til mellem 1 % og 5 % af produktionen, da det 
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ofte er det, bevillingsgiver har som det vigtigste benchmark. Hvis der er tale om offentlige 

midler, vil væsentlighedsniveauet derfor ofte være tættere på 1 %, mens der for erklæringer, 

afgivet med en privat bevillingsgiver som modtager, vil anvendes et væsentlighedsniveau 

tættere på 5 % af produktionen.  Larsen understreger dog, at det bliver mere komplekst for 

bæredygtighedsrapporteringer med flere forskellige typer af interessenter. Derudover, er der 

tale om en samlet vurdering, der også afhænger af de identificerede risici samt det generelle 

kontrolmiljø. Ydermere, er der også rapporteringspunkter, der enten er kvalitative eller er en 

beskrivelse af de anvendte beregningsmetoder for opgørelse af eksempelvis nøgletal. Det er 

noget af det, der ifølge Larsen mangler guidance på. Hvordan der skal fastsættes 

væsentlighedsniveau for de rapporteringspunkter, der ikke er numeriske værdier? Derfor 

mener Larsen også, at det kan blive mere komplekst at foretage revision af 

bæredygtighedsrapporter, fordi der ikke kun er kroner og øre, men der samtidig også er 

forhold som menneskerettigheder, sygdom osv., som er sværere at fastsætte 

væsentlighedsniveau og revisionsstrategi for (Larsen, 2022). 

 

Når Larsen har afgivet en ISAE 3000 erklæring, har det ofte været for eksisterende 

revisionskunder, hvorfor der allerede er et indgående kendskab til virksomheden og dens 

aktiviteter, og der er kendskab til finansfunktionens kompetencer. Hvis ikke der er kendskab 

til finansfunktionen, og hvordan denne fungerer, så bliver det meget sværere at fastsætte 

væsentlighedsniveauet, fordi man ikke kender til deres kompetencer og risikoen for fejl.  

Overordnet set vil væsentlighedsniveauet, ifølge Larsen, skulle fastsættes på samme vis 

uanset, om der afgives erklæring med begrænset eller høj grad af sikkerhed, da risikobilledet 

er det samme (Larsen, 2022).  

 

Martin Faarborg, Mads R. Stærdahl, Aida Sasivarevic og Helena Barton, Deloitte 

I Deloitte er der på globalt niveau fastsat en metodik, der foreskriver et benchmark på 5 %. 

Der kan dog vælges at anvende et mindre benchmark for udvalgte emneområder, hvis disse 

vurderes at være af højere risiko. Omvendt, er der konsultationskrav med Deloittes interne 

kvalitetsteam, hvis der anvendes et højere benchmark end 5 %.  

Ifølge Barton, har hun i praksis ikke anvendt et fælles benchmark men har i stedet fastsat 

væsentlighedsniveauet for hvert emneområde baseret på den professionelle dømmekraft, hvor 

følgende forhold har været centrale: 

• Ledelsens egen væsentlighedsbetragtning 

• Strategiske KPI’er som enten ledelsen, interessenter eller revisionsteamet finder 

særligt interessante ud fra en kvalitativ betragtning  

• Kompleksiteten i emneområdet og branchespecifikke risici 

• Generel datakvalitet og kompetencer hos de ansvarlige dataejere (Barton, 2022) 
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Både Barton, Stærdahl og Sasivarevic nævner vigtigheden af at have særligt fokus på de 

rapporteringspunkter, der hænger sammen med ledelsens egne fastsatte KPI’er. Dette gælder 

især, hvis ledelsen eller medarbejdere bliver aflønnet efter performance KPI’er, eller hvis 

virksomhedens finansieringsaftaler er afhængig af opfyldelse af bestemte KPI’er. Disse KPI’er 

vil oftest have større interesse for både ledelsen og for regnskabsbrugere, og netop derfor vil 

det tale for et lavere væsentlighedsniveau for disse, og det kan være i tilfælde som disse, hvor 

revisionsteamet nærmest ender med at give en limited+ erklæring, hvor revisionsteamet er 

inde og forholde sig til kontrolmiljøet for at have tilstrækkelig god mavefornemmelse, når 

væsentlighedsniveauet/tolerancegraden er så lav (Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022; 

Barton, 2022). 

 

Ifølge Stærdahl, kan der opstå en udfordring i, at Deloitte har fastsat en fælles metodik for 

benchmark, fordi ISAE 3000 ikke direkte sætter krav om et specifikt benchmark. Derfor vil 

der være risikere for, at revisionshusene arbejder med markant forskellige 

væsentlighedsniveauer, og at den afledte effekt kan være, at der kan være væsentlig forskel i 

mængden af det udførte arbejde og vidt forskellige holdninger til, hvornår ”nok er nok” 

(Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022).  

 
2.2.3 Identificering af fejl 

Helle Bjerring Becker, tidligere revisor hos EY 

Ifølge Beckers erfaring, var der på hendes teams tre step for håndtering af identificerede fejl i 

forbindelse med afgivelse af erklæring på bæredygtighedsrapporteringer:  

1) Fastsættelse af ”testing threshold” ud fra væsentlighedsniveauet pr. emneområde  

2) Udarbejder ”Summary of differences”  

3) Alle fejl over testing threshold bliver præsenteret for ledelsen og de skulle skrive under 

på i ledelseserklæringen, at de havde set og accepteret disse.  

Så der skete ikke en egentlig aggregering af fejl, men de undersøgte årsagerne til fejlene. Hvis 

de havde fundet mange små fejl, gik de tilbage og så på, hvilken type fejl, der var tale om. I 

nogle tilfælde krævede det en større teststørrelse for at være sikker på, at der ikke var tale om 

en strukturel fejl. Samtidig var der også en større forståelse for, at hvis der var tale om limited 

assurance, så kan noget af det eventuelt tilrettes til næste år, og det var måske ikke alting, det 

var muligt at teste yderligere ift. tidspres og deadlines (Becker, 2022). 

 

Jens Pultz Pedersen, PwC 

Ifølge Pedersen, så vurderer han ligeledes ikke, at det for erklæringer på 

bæredygtighedsrapporteringer er muligt at lave en samlet aggregering af fejl, men han mener 
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i stedet, at det kan gøres pr. emneområde. Pedersen mener, at CSRD hjælper os et 

kvantespring fremad, men vi er stadig ikke i mål i forhold til at have faste rammer for at tale 

væsentlighed på samme vis som for den finansielle revision (Pedersen, 2022). 

 

Martin Faarborg, Mads R. Stærdahl og Aida Sasivarevic, Deloitte 

Rosenfeldt henviser til, at der i den finansielle revision kan være tale om fejl på flere niveauer, 

revisionsmål, regnskabspost eller noteoplysning. Derfor er fejl også forholdsvis simplere at 

forholde sig til, da man skal se på de samlede fejl på de forskellige niveauer. Når man så ser på 

en ISAE 3000 erklæring, så er der for limited assurance ikke krav om at liste fundne fejl på 

revisionsmålsniveau men derimod på emneniveau. Det gør det mere flyvsk, når man skal til at 

aggregere op (Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022). 

 

2.2.4 Opsummering: Samlet overblik over praktisk erfaring 

I nedenstående er erfaringerne opstillet over for hinanden:  

Tabel 4: Overblik over gældende praksis 

Nuværende praksis 
Revisionshus 

Deloitte PwC EY KPMG 

Har udviklet særskilt dokumentationsprogram/  
-skabelon for ISAE 3000 på 
bæredygtighedsrapporteringer 

  X X   

Har udviklet egen metodik med procedurer for 
afgivelse af ISAE 3000 erklæring på 
bæredygtighedsrapporter specifikt  

X X X   

Anvendelse af benchmark i 
væsentlighedsbetragtningen X X X X 

Fastsat egen metodik for anvendt benchmark X X X X 
Intern metodik foreskriver benchmark på:  5% 2% 2-5% 1-5% 
Fastsættelse af væsentlighedsniveau pr. 
emneområde X X X   

Retningslinjer for aggregering af identificerede fejl   X X   

Kilde: Egen fremstilling.  

 

Det er dog vigtigt at understrege, at disse interviews blev afholdt, før det endelige udkast til 

ESRS var udarbejdet. Den praktiske erfaring baserer sig derfor udelukkende på erklæringer 

afgivet på frivillige bæredygtighedsrapporteringer, hvor ledelsen i mindre eller større grad selv 

har kunnet vælge, hvor stor en del af rapporten, der skulle være indbefattet i erklæringen. 

Dette kommer blandt andet også til udtryk i bæredygtighedsrapporteringer, der var nomineret 
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til CSR-prisen 2021, hvor det for langt de fleste kun var afgivet erklæringer på enkelte KPI’er 

i rapporten (Kaspersen, 2022).  

 

Men dette kommer til at ændre sig med CSRD, hvor der er krav om, at der skal afgives 

erklæring på hele bæredygtighedsrapporteringen som beskrevet i afsnit 1.1. Dette kan give 

udfordringer, da der i ESRS nu er hele 84 rapporteringspunkter, som ledelsen skal tage stilling 

til og rapportere om, hvis de er væsentlige for deres virksomhed. Disse rapporteringspunkter 

vil være meget forskellige af karakter, fordi de både kan være vedrøre cross cutting (overordnet 

strategi og politikker), environmental (miljø), social (sociale rettigheder og forpligtelser) og 

governance (ledelse). Netop denne diversitet i rapporteringspunkterne er noget af det, som 

alle de adspurgte informanter har udpeget som værende en af de største udfordringer i forhold 

til at fastsætte væsentlighedsniveau til brug for erklæring på bæredygtighedsrapporteringer 

aflagt efter CSRD. Derfor vil der være særligt fokus på netop denne forskellighed i 

rapporteringspunkterne i nedenstående afsnit, hvor en fælles metodik til fastsættelse af 

væsentlighedsniveau er præsenteret.  

 

2.3 Præsentation af fælles metodik 

I indeværende afsnit vil forslag til en fælles metodik for fastsættelse af væsentlighedsniveau til 

brug for ISAE 3000 erklæringer afgivet på bæredygtighedsrapporteringer aflagt efter CSRD 

baseret på ovenstående inputs blive præsenteret.  

Metodikken forudsætter, at der forud for væsentlighedsbetragtningen er foretaget følgende 

handlinger som en del af planlægningen af erklæringsarbejdet:  
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Tabel 5: Planlægningsfasen 

Planlægning Procedure 
Accept af opgaven samt 
fastsættelse af vilkår  

Evaluér uafhængighedsforhold 

Vurdér evt. risici forbundet med at påtage sig 
erklæringsopgaven 
Ved ny kunde, kontakt tidligere revisor  
Fastsæt aftalevilkår med øverste ledelse 

Kendskab til virksomheden 
og dens omgivelser  

Indhent og dokumentér kendskab til virksomhedens:  
* Formål, vision og mission 
* Organisationsstruktur 
* Anvendt regnskabspraksis samt væsentlige skøn 
* Branche og omgivelser  
* Seneste strategier - herunder især ESG- relaterede strategier 
* Nærtstående parter  
* Virksomhedens omgivelser og påvirkning udefra (outside-in) 
* Virksomhedens påvirkning af sine omgivelser (inside-out) 
* Ledelsens egne identificerede ESG-relaterede risici samt 
politikker og procedurer implementeret for at imødegå disse.  
* Foretag interview med øvrige medarbejdere for at opnå 
indblik i implementeringen af bæredygtighedsstrategier og -
politikker.   

Kendskab til virksomhedens 
kontrolmiljø 

Foretag interviews med ledelsen for at opnå forståelse for det 
interne kontrolmiljø samt procedurer for udarbejdelse af 
bæredygtighedsrapporten. 

Kendskab til ledelsens ESG 
væsentlighedsbetragtning 

Forespørg ledelsen til proces for dennes egen 
væsentlighedsbetragtning og opnå forståelse for:  
* Procedureog metode for vurdering af forskellige 
emneområder  
* Ledelsens argumenter og dokumentation for, at evt. 
rapportingspunkter er vurderet uvæsentlige  
* Ledelsens vurdering af evt. branchespecifikke 
rapporteringspunkter 
* Væsentligste interessenter for virksomheden 
 
Anvend professionel skepsis til at udfordre ledelsens 
argumenter, hvis rapporteringspunkter eller interessenter er 
vurderet uvæsentlige.  

Kilde: Egen fremstilling.  

 

Disse handlinger er nødvendige, da de er forudsætningerne for, at revisor har tilstrækkeligt 

kendskab og viden til at kunne foretage en professionel risikovurdering og 

væsentlighedsbetragtning. Handlingerne i ovenstående model er et sammendrag af pointerne 

fra afsnit 2.2, ”Forberedelse inden arbejdet kan gå i gang” og er samtidig baseret på 

retningslinjerne i ISA 315.   
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Når de indledende analyser er foretaget, kan nedenstående metodik anvendes i forbindelse 

med erklæringsafgivers egen væsentlighedsbetragtning til brug for fastsættelse af strategien 

og omfanget af det udførte arbejde:  

 

Tabel 6: Forslag til metodik for fastsættelse af væsentlighedsniveau 

Væsentlighedsbetragtning Procedure 
1) Identificér 
rapporteringspunkter ift. 
datakrav  

Opdel rapporteringspunkterne anvendt i rapporten alt efter, om 
der er tale om:  
1) Documentable data 
2) Propable data  
3) Forward-looking data 

2) Foretage risikovurdering 
baseret på emneområder 

* Udarbejd risikorettede analyser understøttet af fakta for at 
identificere og vurdere niveauet af ESG-relaterede risici.  
* Foretag mediesøgning for at identificere eventuelle outside-in 
risici relevant for virksomheden og dens aktiviteter.  

3) Fastsættelse af 
væsentlighedsniveau pr. 
emneområde  

Udgangspunktet er 1-5 %, men dette afhænger af 
risikovurderingen for hvert emneområde samt typen af 
rapporteringspunkter i det pågældende emneområde.  
For kvalitative rapporteringspunkter opstilles alternativt en 
følsomhedsanalyse.   

4) Løbende revurdering af 
væsentlighedsniveauer 

Genbesøg risikovurderingen samt væsentlighedsbetragtningen, 
hvis ny viden har væsentlig betydning for den fastlagte 
revisionsstrategi.  

Kilde: Egen fremstilling.  

 

Metodikken vil blive uddybet punkt for punkt i de følgende afsnit.  

 

Punkt 1: Opdeling af væsentlige rapporteringspunkter i forhold til datakrav  

Inden væsentlighedsniveauet fastsættes, så kræver det, at rapporteringspunkterne 

kategoriseres i forhold til type og hvilken form det underliggende data kan forventes at have. 

Her henvises der til Bartel’s beskrivelse af de tre typer data, der oftest vil ligge til grund for en 

bæredygtighedsrapportering, som han præsenterede dem under Accountancy Europe’s 

workshop afholdt 22. juni 2022 (AccountancyEurope, 2022b):  

1) Documentable data  

2) Propable data  

3) Forward-looking data.  

Denne sondring er relevant, fordi delvis pkt. 2 og i særdeleshed pkt. 3 ofte vil være baseret på 

skøn og ledelsens forventninger til fremtiden, hvorfor der kan være tale om kvalitative værdier, 

hvor erklæringsafgiver i højere grad skal teste metoden og ikke en egentlig kvantitativ værdi.  
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Især forward-looking beskrivelser kan være vanskelige at vurdere og afgive erklæring på, og 

det er især disse, revisorer indtil nu har haft svært ved at kunne afgive erklæring på, fordi det 

af flere vurderes ikke at være revisionsdygtigt. At noget ikke er revisionsdygtigt, er ifølge Power 

en holdning og et udtryk for, hvad der på nuværende tidspunkt er legitimeret og accepteret 

som revisionsbevis. Power argumenterer for, at dagens systemer er opbygget efter de krav, der 

er til rapportering og ikke nødvendigvis efter, hvad der giver det mest retvisende billede 

(Power, 1996, s. 298). Det handler altså derfor om, at der bliver opbygget systemer eller 

guidance for, hvad der kan accepteres som gyldigt revisionsbevis.  

 

I samme tråd udtaler Birgitte Mogensen, at man som revisor skal huske på, at 

bæredygtighedsrapporteringer indtil i dag i høj grad er storytelling, det vil sige politikker og 

redegørelser for virksomhedens ESG-strategier. For disse skal revisor blot forholde sig til, om 

disse politikker med videre er etableret i virksomheden og er kendt blandt medarbejdere osv. 

Her er der altså tale om konsistenstjek, som vi allerede kender det fra ledelsesberetninger i 

dag.  

For det andet, vil der være mål og KPI’er, som ledelsen ønsker at opfylde, og det er her, revisor 

skal benytte sine værktøjer fra den finansielle revision ift. at forholde sig til disse. Her mener 

BM, at revisor skal forholde sig til de metoder, som ledelsen har sat op for at nå sine mål. Det 

vil sige, revisor skal bruge sin viden omkring review af budgetter og lign. for at undersøge, 

hvordan ledelsen har opsat budget, forecast og forventninger til fremtidige pengestrømme 

(Mogensen, 2022).  

 

Punkt 2: Risikovurdering 

I denne procedure skal erklæringsafgiver på baggrund af forståelse for virksomheden, dens 

omgivelser og ledelsens væsentlighedsbetragtning foretage en risikovurdering af de 

emneområder, som indgår i bæredygtighedsrapporteringen. Det er her vigtigt, at revisor 

foruden ledelsens dokumentation også foretager egen mediesøgning og indhenter ekstern 

dokumentation, der kan være med at fastslå, om der er eventuelle emneområder, der er særligt 

følsomme for virksomhedens interessenter eller offentligheden i bred forstand.  

 

Hvis det vurderes, at udvalgte emneområder er forbundet med højere risici, fordi der er særligt 

fokus herpå, eller fordi emneområdet er en del af virksomhedens KPI’er, der eksempelvis er 

afgørende for ledelsesaflønningen eller et vilkår i forbindelse med en grøn finansieringsaftale, 

så kan dette tale for et lavere væsentlighedsniveau for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis.  

 

I den finansielle revision ses det ofte, at væsentlighedsniveauet fastsættes forud for 

risikovurderingen i henhold til ISA 315 og planlægning af revisionsstrategien i henhold til ISA 
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330, da disse antages at være afhængige af, hvorvidt regnskabsposten i sin helhed er væsentlig 

eller ej. I denne metodik er risikovurderingen dog rykket op før fastsættelse af 

væsentlighedsniveau, fordi det baseret på de praktiske erfaringer kan være vanskeligt at 

fastsætte ét overordnet væsentlighedsniveau for hele erklæringen, hvorfor det giver mening at 

disaggregere rapporteringspunkterne baseret på deres risikobillede, før der fastsættes 

væsentlighedsniveau til brug for fastlæggelse af revisionsstrategien.  

 

Denne tilgang er drøftet med Brink-Olsen og Grønnegaard, der begge sidder i Deloittes AQRO- 

afdeling (Audit Quality & Risk Office), hvorfor de til dagligt har særligt fokus på at 

kvalitetssikre det udførte revisionsarbejde i Deloitte.  

Brink-Olsen mener godt, at det kan lade sig gøre at bytte rundt på rækkefølgen i de indledende 

planlægningsfaser og henviser til, at alle tre dele indgår i en iterativ proces, der løbende skal 

justeres, hvis revisor bliver gjort bekendt med begivenheder eller forhold, der væsentligt 

ændrer det samlede billede af virksomheden. Brink-Olsen tilføjer, at hun godt kan følge 

tankegangen og se fornuften i at vente med væsentlighedsbetragtningen indtil, at man har helt 

styr på hvilke emneområder, der er væsentlige og for hvem, de er væsentlige ift. følsomhed og 

fejltolerance. Samtidig tilføjer hun, at der her i de indledende år ikke vil være to regnskabsår, 

der er ens, og der kan være sager, der ikke er lige væsentlige fra år til år (hvis der eksempelvis 

har været en medieskandale), og derfor kan der være områder, som kun er væsentlig i få år, og 

som kan gå fra uvæsentlig til væsentlig på et enkelt år. På nogle områder vil der selvfølgelig 

være en ensartethed og gengivelse fra år til år – som fx vurderingen af kønsfordelingen på de 

forskellige ledelsesniveauer. Også Grønnegaard udtaler, at en ændring i rækkefølgen vil hænge 

godt sammen med tankegangen i ESRS, hvor man også skal ind og tage stilling til hvilke 

oplysninger, der giver mening for virksomheden at rapportere. Hvis oplysningerne er helt 

uvæsentlige, så giver det ikke mening at rapportere om dem (Brink-Olsen & Grønnegaard, 

2022).  

 

Punkt 3: Fastsættelse af væsentlighedsniveau pr. emneområde 

Baseret på inddelingen efter datakrav er det nu muligt at foretage en vurdering af, hvad 

væsentlighedsniveauet skal være på det enkelte emneområde eller for det enkelte 

rapporteringspunkt, hvis der vurderes at være en anden risikovurdering her.  

Dette vil ligeledes være afgørende for, om det er meningsfyldt at fastsætte et benchmark for 

væsentlighedsniveau eller ej.  

 

Hvis der er tale om rapporteringspunkter bestående af forward-looking værdier, redegørelse 

for anvendt metode eller lignende kvalitativt rapporteringspunkt, kan det i stedet være mere 

meningsfyldt at sætte et acceptabelt spænd eller følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen skal 
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på samme vis som væsentlighedsniveauet fastsættes efter risikovurderingen for det 

pågældende rapporteringspunkt. Hvis der er tale om forward-looking værdi, der direkte eller 

indirekte er bundet op på et KPI, vil det tale for at mindske følsomhedsgraden.  

 

Baseret på de afholdte interview synes et væsentlighedsniveau som udgangspunkt på 5 % at 

være alment anerkendt. Dette skal dog som sagt justeres alt efter risikobilledet for det enkelte 

emneområde. I denne forbindelse skal det dog også nævnes, at dette er en foreløbig guideline 

indtil der kommer mere praksis og erfaring efter de indledende år.  

 

Punkt 4: Løbende revurdering af væsentlighedsniveauer  

Som nævnt i afsnit 1.5.3 er væsentlighedsbetragtningen en iterativ proces, hvor der i løbet af 

revisionen kan identificeres fejl, som kan have indflydelse på, at risikobilledet og derved også 

væsentlighedsbetragtningen bør revurderes. Hvorvidt en identificeret fejl er væsentlig, 

afhænger på samme vi som i den finansielle revision af, om der er tale om en strukturel eller 

isoleret fejl som beskrevet i afsnit 1.5.2. Identificerede fejl i en bæredygtighedsrapportering 

afviger dog fra den finansielle revision på den måde, at det ikke i samme omfang er muligt at 

aggregere fejl, netop fordi der kan være fastsat forskellige benchmarks og spænd for 

emneområderne.  

 

Generelt for denne metodik kan siges:  

• Risikovurderingen og væsentlighedsbetragtningen er to processer, der er tæt 

forbundet, og de er begge en iterativ proces, der bør genovervejes i takt med, revisionen 

skrider frem 

• Væsentlighedsbetragtningen er meget afgørende for fastsættelse af 

revisionsstrategien, da datakrav kommer til at afspejle de handlinger, der skal udføres 

for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis  

• Metodikken kan virke kompleks sammenlignet med væsentlighedsbetragtningen for 

en finansiel revisionserklæring, men dette afspejler den usikkerhed og manglende 

praktiske erfaring, der indtil nu er på området. 

• Vigtigheden af en velovervejet og grundig planlægning kan ikke undervurderes. At 

sætte et velovervejet væsentlighedsniveau fra starten kan sikre den rette 

revisionsstrategi, som kan være med til at sikre en god proces for indhentning og 

bearbejdning af revisionsbevis i henhold til ISA 330.  
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2.4 Forbedringsmuligheder for fremtidig praksis  

Men én ting er at udvikle en metodik, der kan anvendes til at afgive en ISAE 3000 erklæring. 

En anden ting er, om metodikken vil kunne bruges fremadrettet, hvis der inden for få år 

udvikles en ny standard til brug for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer?  

 

Ifølge Accountancy Europe, vil følgende punkter med fordel kunne implementeres i en ny 

erklæringsstandard til brug for erklæringer afgivet på bæredygtighedsrapporteringer, og hvor 

der er behov for yderligere guidance i forhold til det arbejde, der skal udføres for at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Følgende punkter kræver yderligere guidance ifølge 

rapporten fra Accountancy Europe:  

• Kendskab til virksomheden og dens omgivelser  

• Erklæring på processen mod at udvælge relevant information, som skal indgå i 

bæredygtighedsrapporteringen og væsentlighedsbetragtningen i forbindelse hermed  

• Procedurer der bør foretages  

• Påkrævede tværfaglige kompetencer og ekspertise  

• Overvejelser i forhold til fuldstændigheden af det modtagne materiale  

• Evaluering af ledelsesberetningen, dens neutralitet eller bias 

• Yderligere vejledning i forhold til fastsættelse af væsentlighedsniveau for revisionen 

samt besvigelsesrisici i en CSRD-kontekst  

• Revision af fremtidige værdier (AccountancyEurope, 2022a, s. 7).  

Dette argument understøttes endvidere af forskningen hos Buica et al, der konkluderer, at 

ISAE 3000 er et generelt revisionsværktøj, der ikke i tilstrækkeligt omfang er tilpasset 

erklæringer afgivet på bæredygtighedsrapporteringer, fordi der især mangler guidance i 

forhold til omfanget og typen af handlinger, der skal udføres for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis (Buica, Avram, & Mihai, 2021, s. 708). 

 

For det er netop det, der lige nu arbejdes hen imod i IAASB. Willie Botha, Technical Director 

i IAASB, uddyber i workshoppen Sustainability Assurance under the CSRD: Practical 

implications (AccountancyEurope, 2022b), at IAASB lige nu arbejder på en ny, international 

revisionsstandard til brug for afgivelse af erklæring på bæredygtighedsrapporteringer aflagt 

efter internationale rapporteringsstandarder samt CSRD. Ifølge Botha (2022), er der i takt 

med, at der er blevet afgivet flere og flere erklæringer på bæredygtighedsrapporteringer 

opstået et behov for international guidance på især følgende områder:  

• Hvordan bør revisor som erklæringsafgiver forholde sig til ledelsens forward-looking 

information?  

• Krav om kendskab til virksomheden og dens omgivelser  
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• Procedurer der kan udføres for at opnå revisionsbevis  

• Omfanget af tværfaglige kompetencer og kendskab til subject ESG relaterede 

emneområder, som er nødvendigt for at kunne afgive erklæring  

Fordi ISSA 5000 i skrivende stund stadig er i det indledende stadie, hvor udkast til ordlyden 

endnu ikke er offentliggjort, kan det ikke siges noget om, hvorvidt den foreslåede metodik vil 

være i overensstemmelse med ISSA 5000. Det forventes dog, at ISSA 5000 vil være bygge 

videre på ISAE 3000, ISAE 3402, ISAE 3410, Non-authorative guidance on EER samt 

relevante ISA’er. Samtidig, er formålet med at oprettet en ny revisionsstandard at imødegå 

nogle af de udfordringer, der er ved at anvende ISAE 3000 som erklæringsstandard på en 

bæredygtighedsrapportering. I workshoppen beskriver Botha (2022) de fem væsentligste 

udfordringer ved ISAE 3000, som man ønsker at have særligt fokus på i ISSA 5000:  

 

• Limited vs. Reasonable assurance: begge niveauer af sikkerhed skal rummes i den nye 

standard, og der vil være fokus på beskrive de forskellige krav, der er til hver  

• Passende rapporteringskriterier: der vil i revisionsstandarden blive adresseret hvilke 

rapporteringsstandarder, denne kan anvendes på  

• Scope for erklæringen: det vil blive præciseret, hvad erklæringen skal dække over (om 

det er hele bæredygtighedsrapporten eller blot elementer)  

• Krav til revisionsdokumentation og interne kontroller: det vil blive præciseret, hvad 

der er tilstrækkeligt revisionsdokumentation og hvornår revisor bør teste interne 

kontroller som en del af revisionsbeviset. Herunder præciseres også brugen af 

specialisters arbejde som en del af dokumentationen   

• Fastsættelse af væsentlighedsniveau: hvordan bør revisor fastsætte 

væsentlighedsniveau til brug for revisionsstrategien (AccountancyEurope, 2022b).  

Men en af udfordringerne ved at udarbejde en ny standard er, at det er en kompleks og 

tidskrævende proces, og lige præcis tiden er en afgørende faktor. Man ønsker fra IAASB side 

at udarbejde en fremtidssikret standard, der kan være uafhængig af 

rapporteringsstandarderne, og som samtidig er tilstrækkelig fyldestgørende til, at der kan 

opnås en bedre international forståelse for det forventede kvalitetsniveau i henholdsvis en 

limited og reasonable erklæring. Men med CSRD der træder i kraft for de børsnoterede 

virksomheder fra regnskabsåret 2024, kan det være en udfordring at nå at have den nye 

revisionsstandard klar inden da (Seidenstein, 2022).  

 

Power (1996), som taler ud fra et konstruktivistisk syn på revision som videnskab og 

profession argumenterer for, at revisionsbevis ikke blot er noget, der eksisterer uafhængigt 

”derude”, og hvor så revisors arbejde består i at finde dette bevis. Ifølge Power bør vi i stedet 
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forestille os, at revisionsprocedurer og aktiviteter skaber det egnede revisionsbevis, som 

passer ind i revisionens egen forståelsesramme, som disse samtidig er med til at opretholde 

og styrke.  

Ud fra dette argument, kan alle områder gøres revidérbare, hvis der er fokus på at fastsætte de 

rette revisionshandlinger, der kan være med til at skabe et miljø ”målelige” data (Power, 1996, 

s. 291-93). 

Argumentet om, at nogle ting kan være svære at revidere, fordi vi ikke har metoderne, 

argumenterer Power (1996) imod. Hans teori går i stedet på:  

 

Whereas the commonsense view of ’making things auditable’ would argue that 

techniques are accepted by practitioners because they ‘work’, this essay is concerned 

with how techniques and procedures are perceived to ‘work’ because they are 

institutionally acceptable (Power, 1996, s. 294).  

For at en revisionshandling kan blive vurderet som værende egnet til at opnå revisionsbevis, 

så er det centralt, at denne også er accepteret og legitimeret. Power uddyber, at det dog ikke 

kun er et spørgsmål om, at revisor, som erklæringsafgiver, skal acceptere ESG-metodikkerne 

som værende gyldige, det er samtidig også et spørgsmål om, at standardsættere accepterer og 

anerkender disse som en del af erklæringsarbejdet (Power, 1996, s. 295).  
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Del III: Kompetencekrav til erklæringsafgiver i 

fremtiden 
I denne del af rapporten vil der indledningsvist være fokus på at analysere og diskutere, hvad 

der skal til for, at revisor, som erklæringsafgiver, har rette og tilstrækkelige kompetencer til at 

kunne siges at besidde professionel dømmekraft i forhold til afgivelse af erklæring på 

bæredygtighedsrapporteringer aflagt efter CSRD. Del III vil i høj grad være baseret på 

nedenstående primær og sekundær empiri:  

 
Tabel 7: Datamatrix for Professionsteori og kompetencekløft (PRO-) 

Input 

Professionsteori og 
kompetencekløft 

(PRO-) Bilag 

EXP REQ OTH EDU SR CER IND 
Accountancy Europe, 2022 X X X       X   
Barton, 2022 X X X         Bilag 2 
Bakarich et al, 2022 X X X       X   
Becker, 2022  X X X   X X X Bilag 6 
Faarborg et al, 2022  X X X         Bilag 3 
Brink-Olsen og Grønnegaard, 2022   X X X X X X Bilag 12 
Hansen, 2022  X X X X   X X Bilag 7 
Jørgensen, 2022   X   X X     Bilag 13 
Larsen, 2022     X     X X Bilag 8 
Mogensen, 2022 X X X X   X X Bilag 11 
Pedersen, 2022  X X X X   X   Bilag 5 
Pontoppidan, 2022    X X X X X X Bilag 9 
Stormer, 2022    X X X   X   Bilag 4 
Venter & van Eck, 2021 X X X           

(Egen fremstilling) 

 

3.1 Forventninger til omfanget af det udførte arbejde  

Regnskabsbrugers forventninger  

Selve formålet med bæredygtighedsrapporteringer aflagt efter CSRD blev beskrevet i afsnit 1.1, 

hvor selve formålet med at få erklæring på bæredygtighedsrapporten er at skabe tryghed om, 

at rapporteringspunkter er troværdige. Der er dog den udfordring ifølge Kaspersen, at det ikke 

er alle interessenter, der er lige gode til at læse en revisionspåtegning. Revisionspåtegninger 

er oftest skrevet i et fagligt kompliceret sprog, der kan være ugennemskueligt at forstå, selv for 

læsere med erfaring inden for økonomi og regnskab (Kaspersen, 2022). Det kan især blive en 

udfordring i forhold til at forstå forskellen på det udførte arbejde for henholdsvis høj og 

begrænset grad af sikkerhed, da det ifølge Venter og van Eck ikke er alle investorer, der lægger 

mærke til denne detalje i revisionspåtegningen eller har forståelse for, hvad det betyder for det 
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udførte arbejde. Selv en erklæring med høj grad af sikkerhed betyder ikke, at samtlige bilag er 

gennemgået, og at regnskabet er 100 % fejlfrit. Men det kan nogle gange være den opfattelse, 

regnskabsbruger har (Venter & van Eck, 2021, s. 83f). 

Der kan altså her være tale om en rimelighedskløft imellem det, regnskabsbruger forventer og 

hvad der faktisk er krav til revisors udførte arbejde. For at mindske denne kløft bør 

regnskabsbruger ifølge Kaspersen måske ikke se bæredygtighedsrapporteringen som en 

endegyldig sandhed men snarere som det bedste bud på, hvad der lige nu er af muligheder og 

udfordringer for virksomheden i forhold til de omgivelser, den er en del af (Kaspersen, 2022).  

 
Regnskabsaflæggers forventninger 

Bakarich et al’s studier af i alt 194 virksomheder, der er listet på Wall Street Journals Top-100-

liste over mest bæredygtigt ledede virksomheder og/eller Investor Business Daily’s Top-100-

liste over bedste ESG-virksomheder har vist, at der blandt de 194 virksomheder var 81 

virksomheder, der ikke aflagde bæredygtighedsrapport. Den primære årsag hertil skyldtes, at 

de ikke ville gøre det, før det var lovkrav (Bakarich, Baranek, & O'Brien, 2022). Samtidig var 

konklusionen, at de ledelserne i de adspurgte virksomheder i høj grad foretrak, at ESG- data 

blev gennemgået af andre end det finansielle revisionsteam. Årsagen var et ønske om at sikre, 

at erklæringsafgiver havde tilstrækkeligt kendskab til emneområdet (Bakarich, Baranek, & 

O'Brien, 2022).  

Det er dog ikke alle regnskabsaflæggere, der har forståelse for, hvor omfangsrigt et arbejde det 

er for revisor som erklæringsafgiver at afgive erklæring på en bæredygtighedsrapportering. 

Pedersen har oplevet, at hvis der sidder tidligere revisorer i finansafdelingen, så kan de have 

en forudindtaget holdning om, at begrænset sikkerhed også betyder meget begrænsede 

revisionshandlinger, hvorfor Pedersen har oplevet, at der har været en del modstand i forhold 

til faktisk at få et honorar, der svarer til det udførte arbejde (Pedersen, 2022). Her er der altså 

nærmest tale om en modsat præstations- og rimelighedskløft, fordi forventninger til det 

udførte arbejde er lavere, end hvad der faktisk udføres. For at mindske denne kløft er det 

derfor vigtigt ifølge Faarborg, at der bliver en bedre forståelse hos regnskabsaflæggere og 

regnskabsbrugere for, hvad det kræver at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i forhold 

til at afgive erklæring på en bæredygtighedsrapportering (Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 

2022). 

I forlængelse heraf understreger Accountancy Europe vigtigheden af, at der inden for en 

årrække på 3-5 år sker en overgang fra begrænset til høj grad af sikkerhed, fordi der er for høj 

risiko for, at der sker forskellige fortolkninger af, hvad der er tilstrækkeligt for at afgive en 

erklæring kun med begrænset sikkerhed. Det er altså i alles interesse, at der overgås til høj 

grad af sikkerhed, fordi det giver en bedre forståelse for, hvad der kan forventes af omfanget 
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og kvaliteten i det udførte arbejde, selvom det vil være en vanskeligere og mere 

omkostningstung løsning (AccountancyEurope, Sustainability Assurance under the CSRD - 

Key matters to respond to the upcoming CSRD requirements, 2022a, s. 3).  

 

Erklæringsafgivers forventninger   

Alle informanter fra de fire adspurgte revisionshuse er enige om, at det faktum at gå fra frivillig 

rapportering til rapportering med begrænset grad af sikkerhed vil betyde en betydelig stigning 

i det udførte arbejde. Der er blandt informanterne en fælles forståelse for, at de første år vil 

være en periode, hvor niveauet skal sætte sig, og hvor der skal opbygges retspraksis. Her 

sammenligner Faarborg med implementeringen af IFRS, hvor man i en årrække faktisk lavede 

for meget og ”over-implementerede”, indtil man fandt det rette niveau gennem praksis  

(Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022). Der er altså her tale om en risiko for en 

præstationskløft forårsaget af manglende regulering og klare retningslinjer for udført arbejde.  

Både Barton og Pedersen udtaler, at de på deres team til tider afgiver ”limited assurance +”-

erklæring, da det er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ud fra deres 

professionelle vurdering (Barton, 2022; Pedersen, 2022). Rosenfeldt tilføjer, at der i non-

authorative guiden til ISAE 3000 beskrives, at det udførte arbejde skal ses i forhold til 

kompleksiteten i den afgivne erklæring. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at teste 

kontroller for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i en limited assurance erklæring, 

selvom det reelt set først er et krav for reasonable assurance erklæringer (Faarborg, 

Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022).  

For at minimere de usikkerheder og uklarheder, der kan være i forhold til revisors rolle som 

erklæringsafgiver, der har Accountancy Europe listet følgende punkter, som klarificeres fra 

EU for, at det står klart, hvad der forventes af erklæringsafgiver:  

  

I. K. H. Kehlet 
(20165265)

ESG- revision i praksis:  
Væsentlighedsbetragtning, professionsteori og kompetencekløften

Speciale 
02.01.2023

43 of 68



1) Der skal være en klar definition på den information, der skal afgives erklæring på  

2) Der skal fastsættes fælles, europæiske retningslinjer for, hvor meget arbejde der 

skal til for at afgive en erklæring med begrænset sikkerhed 

3) Der skal lægges en strategi for, hvordan vi på sigt kommer fra begrænset til høj 

grad af sikkerhed 

4) Hvordan erklæringsafgiver skal forholde sig forward-looking informationer 

5) Hvordan der kan etableres et fælles ståsted for alle erklæringsafgivere uagtet faglig 

baggrund 

6) Aftale om hvilke forhold, der skal være på plads, før der kan afgives erklæring  

7) Hvordan vi sikrer, at der er en erklæringsstandard, der passer til 

rapporteringskravene  

8) Informere alle de virksomheder, der vil blive underlagt CSRD 

rapporteringskravene (AccountancyEurope, 2022a, s. 2). 

 
3.2 Er vi i risiko for at skabe en kompetencekløft?  

Netop fordi der i ESRS nu bliver krav om et sted mellem 84 rapporteringspunkter, og at der 

samtidig vil komme en række branchespecifikke rapporteringskrav inden for nær fremtid, så 

vil det betyde, at der er en del nye områder, som erklæringsafgivere skal have kendskab til for 

at kunne sige, at man har tilstrækkelige kompetencer og kendskab til ESG relaterede 

emneområder. Men hvordan sikrer vi så, at revisorer har de tilstrækkelige kompetencer i 

fremtiden?  

 

Som det ser ud lige nu, så er det kun et fåtal af de finansielle revisorer, der også besidder 

kendskab til og erfaringer med afgivelse af erklæring på bæredygtighedsrapportering. I 

spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt HD (R)- studerende ved CBS, så er der blandt de 

123 adspurgte kun 4 %, der har erfaring med udformningen af CSR og/eller udformning af 

ESG-politik for virksomheder, og der er kun 6 %, som har erfaring med at afgive erklæring på 

bæredygtighedsrapporteringer. Ydermere, så mener 56 %, at revisionsbranchen som helhed i 

lav grad er udrustet til at varetage erklæringsarbejdet på bæredygtighedsrapportering. Den 

manglende erfaring til erklæringsarbejdet på bæredygtighedsrapporteringer kommer også til 

udtryk ved, at 62 % ikke ved, om det er udfordrende at sammensætte det rette revisionsteam 

til at løse opgaven, hvor 23 % mener, at det kan være en udfordring.  

Herudover, så føler kun 7 % sig rustet til at kunne verificere en bæredygtighedsrapportering, 

mens 12 % ved ikke og 80 % siger direkte nej. Overordnet set, så kan udfordringen måske ligge 

i, at de adspurgte ikke har det store kendskab til lovgivningen på området. Kun 32 % af de 

adspurgte havde kendskab til CSRD, da de besvarede spørgeskemaundersøgelsen 

(Pontoppidan C. , 2022b).  
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Der er identificeret tre overordnede udfordringer, der kan være med til at skabe en 

kompetencekløft. For det første kan der være en udfordring i, at der rent logistisk ikke er nok 

erfarne revisorer, der har interesse i at blive ESG-revisorer, og at der så i revisionshusene ikke 

er tilstrækkelige kompetencer til rådighed til faktisk at levere alle de erklæringer, som EU 

sætter krav om. Denne udfordring vil blive uddybet i afsnit 3.3,”Udfordring I: Krav til revisors 

kompetencer i fremtiden”. 

 

For det andet, så kan det også diskuteres, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at det er det samme 

revisionsteam, der foretager både den finansielle revision og afgiver erklæring på 

bæredygtighedsrapporteringen. Denne udfordring vil blive uddybet i afsnit 3.4, ”Udfordring 

II: Både finansiel og ESG-revisor samtidig?” 

 

For det tredje, så er det endnu ikke fastlagt, hvem der skal sikre kompetenceniveauet i 

fremtiden. Hvem skal sikre uddannelse af nuværende og kommende revisorer? Er det 

revisionshusene selv, der skal stå for den interne undervisning? Dette vil blive uddybet i afsnit 

3.5, ”Udfordring III: Facilitering af uddannelse for ESG-revisorer”. 

 

3.3 Udfordring I: Krav til revisors kompetencer i fremtiden 

Det er ifølge Jørgensen vigtigt, at vi har fokus på, at der i forhold til CSRD og 

implementeringen i dansk praksis skal være fokus på alle revisorer – dvs. godkendte revisorer 

og yngre revisor-medarbejdere fra både store, mellemstore og små revisionsfirmaer. Det kan 

godt være, at det i første omgang kun vil blive aktuelt for de revisionshuse, der servicerer klasse 

D og C-stor- virksomheder, men CSRD vil med tiden både direkte og indirekte også komme til 

at få betydning for de revisorer, der er ansat i mindre revisionshuse og betjener mindre 

virksomheder, hvorfor det er vigtigt at tænke ind i, hvordan vi sikrer et generelt 

kompetenceniveau i branchen. Derudover, så bliver banker også underlagt lignende 

rapporteringskrav, hvorfor de også begynder at være opmærksomme på deres porteføljer. 

Dette får en afledt effekt på SMV’erne, fordi de skal kunne rapportere over for banker eller for 

de virksomheder, som de er underleverandører til, at de arbejder med 

bæredygtighedsområdet, og det er derfor, at revisorer for SMV’er også skal kunne afgive 

erklæring samt rådgive om bæredygtighed. Den korteste tidshorisont er for de børsnoterede, 

der forventes at skulle aflægge bæredygtighedsrapport med begrænset sikkerhed allerede fra 

1.1.2024. Disse er Jørgensen ikke så bekymrede for, da de allerede rapporterer om ikke-

finansielle data og allerede er i dialog med deres revisor. Jørgensen er mere bekymret for de 

øvrige revisorer, om de når at få opbygget de nødvendige kompetencer, inden efterspørgslen 

for alvor kommer fra virksomhederne (Jørgensen, 2022). 
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Ifølge Accountancy Europe, så besidder revisionsbranchen som helhed med dens erfaring fra 

både finansiel revision og frivillige erklæringer på bæredygtighedsrapporteringer allerede 

kendskab til de systemer, interne processer, etiske principper og kvalitetskontroller, der skal 

til for at kunne afgive erklæring på en bæredygtighedsrapportering. Ydermere, så har 

branchen også allerede kendskab til brug af eksperters og interne revisorers arbejde, som kan 

være med til at styrke revisionsdokumentationen på de områder, hvor revisor måske i mindre 

grad har dybdegående kendskab til emneområdet. Overordnet har revisor allerede en del af 

de nødvendige kompetencer og værktøjer på plads for at kunne påtage sige at være 

erklæringsafgiver (AccountancyEurope, Sustainability Assurance under the CSRD - Key 

matters to respond to the upcoming CSRD requirements, 2022a, s. 10). Denne holdning deles 

med Mogensen og Pedersen, der samtidig tilføjer, at revisor har værktøjerne, der måske bare 

i nogle tilfælde skal anvendes på en anderledes måde eller i en ny kombination i forhold til, 

hvad der kendes til fra den finansielle revision eller andre typer af erklæringer (Mogensen, 

2022; Pedersen, 2022). 

 

Ifølge Stormer afhænger professionel dømmekraft af, at den enkelte revisor har tilstrækkelig 

erfaring og faglighed inden for revisionsfaget. Efter Stormers overbevisning, så vurderer hun 

ikke, at danske revisorer generelt set har tilstrækkelig ESG-faglighed og de rette kompetencer 

til at kunne sige, at de besidder ESG-relateret professionel dømmekraft. Det er kun de 

revisorer og erklæringsafgivere, der har arbejdet med bæredygtighedsrapportering gennem de 

sidste par år og gennem deres erfaring har opbygget en ESG-faglighed, der efter hendes 

overbevisning besidder tilstrækkelig, ESG-relateret professionel dømmekraft (Stormer, 

2022). Hertil tilføjer Hansen, at der med EU- taxonomien på kort tid kom krav om assurance 

og rådgivning herom, hvorfor flere teams er blevet besat af personer, der kom med en 

baggrund uden for revisionsverdenen – eksempelvis ingeniører og miljøkonsulenter. Det har 

dermed bevirket, at der ifølge Hansen på revisionsteamet primært er to profiler: 

 

1) Kendskab til emneområderne: enten i form af dybdegående kendskab til 

forretningskæder, CO2-udledning, forurening, menneskerettigheder etc. 

(konsulenter, ingeniører og lignende) 

2) Kendskab til afgivelse af erklæring, har ”risikobrillerne” og har erfaring ift. brug af 

professionel skepsis og professionel dømmekraft og har evnerne til at kunne stille 

de rette kritiske spørgsmål i forbindelse med afgivelse af erklæringer (revisorer) 
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Hansen tror ikke på, at en hybrid løsning vil fungere i praksis. Det kan godt være, at der 

eksisterer et par individer i praksis, der kan begge dele, men det vil i langt de fleste tilfælde 

ikke være fordelagtigt (Hansen, 2022).  

I den forbindelse påpeger Pedersen, der selv har en baggrund som civilingeniør med 

efterfølgende efteruddannelse på HD (R), at det er mere kompliceret at gøre det den anden vej 

rundt; at læse revision eller lignende økonomisk uddannelse og så efterfølgende gå ud og 

videreuddanne sig i de tekniske ingeniørfag. Det er i praksis nærmest umuligt. Der udbydes 

ikke den type kurser, hvor man kan tage tekniske fag på aftenskole eller deltid, som man ser 

det med HD-uddannelserne. Kombinationen af det tekniske (at kunne tale og sparre med 

teknikerne og dataejerne hos kunden) samtidig med at have forståelsen for, hvad der skal til 

for, at vi kan afgive en erklæring, det har været en styrke for Pedersen personligt (Pedersen, 

2022). 

I samme tråd er Barton af den holdning, at ESG-relaterede emneområder kan blive meget 

komplekse, og det er derfor ikke altid en mulighed ”bare” at tage en finansiel revisor og 

inddrage vedkommende i et ESG-team uden forudgående kendskab. Det kræver erfaring, 

teknisk læsning af standarder og lignende for at kunne se ud over de tal, revisionsteamet bliver 

præsenteret af ledelsen: 

 

Vi skal kunne identificere alt det, der ikke bliver vist, alt det der ikke er med, for at vi kan 

være sikre på, at vi har fået alt det væsentlige med.  

(Barton, 2022) 

 
 
Det handler altså også om, at revisor skal oparbejde professionel dømmekraft og professionel 

skepsis; også når det kommer til erklæring på bæredygtighedsrapportering, og for Becker er 

det først noget, der udvikles over tid i takt med erfaring og tilstrækkeligt kendskab til den 

specifikke kunde, for ikke to kunder er ens (Becker, 2022).  

 
Men det er ikke et krav, at revisor nødvendigvis skal have dybdegående kendskab til ESG 

relaterede emneområder. Der er i revisionsstandarderne åbnet op for, at revisor kan anvende 

specialistviden og eksperter i sin revision, og det gælder også for 

bæredygtighedsrapporteringer. Her fungerer eksperter som underleverandører. Teamet 

omkring revisionen vil derfor bestå af flere fagligheder – om man har inviteret dem ind som 

en fast del af teamet eller hyrer dem ind som ekstern ekspert. Mogensen forventer derfor, at 

man vil se et tættere samarbejde mellem revisorer og ingeniører mv., hvor sidstnævnte i højere 

grad vil blive anvendt som bidragsgivere i stedet for egentlige erklæringsafgivere (Mogensen, 

2022). 
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Brug af revisorudpeget eksperts arbejde 

Men det er ikke nødvendigvis givet, at det behøver at være enten-eller. Der findes også i dag 

eksempler på, hvor revisor anvender specialistviden, når der afgives erklæring.  Her tilføjer 

Grønnegaard og Brink-Olsen, at revisorer nok må erkende, at det er vanskeligt at være 100 % 

specialister på alle områder. Vi må i stedet erkende, at her skal vi kunne omfavne at bruge 

specialister på vores opgaver (Brink-Olsen & Grønnegaard, 2022).  

Kravene til brug af revisorudpeget eksperts arbejde som en del af revisionsdokumentationen 

er beskrevet i ISA 620. Heri beskrives det, at den udpegede ekspert både kan være ekstern og 

intern ved at være ansat i en specialistafdeling i samme revisionshus (ISA 620.6). 

Det kan være vanskeligt helt at præcisere, hvornår der er behov for brug af ekspertviden, men 

Samuelsen et al. kommer med følgende overvejelser, som revisorteamet bør gøre sig ift. om 

der bør inddrages ekspertviden:  

• Har ledelsen selv anvendt ledelsesudpeget ekspert på det givne område?  

• Betydeligheden og kompleksiteten i området  

• De identificerede risici for væsentlige fejl på området 

• Revisorteamets erfaring med brug af eksperter på lignende opgaver  

• Muligheden for at opnå alternative kilder til revisionsbevis (Samuelsen, Davidsen, 

Sudan, & Parker, 2019, s. 56) 

I denne forbindelse argumenterer Power også for, at man med tiden vil kunne opdage, at det 

der før var specialistviden kan udvikle sig til at blive almen viden og alment accepterede 

metoder/nøgletal, hvorfor det på sigt måske ikke er nødvendigt at anvende specialister, når 

ESG-revision på sigt bliver ”new normal”. Samtidig, så er det essentielt, at revisor har 

kompetencerne til at anvende professionel skepsis til at vurdere, om specialisten faktisk 

besidder den rette ekspertviden (Power, 1996, s. 305f). Hvis der anvendes revisorudpeget 

ekspert, så skal revisionsteamet have taget stilling til, om den anvendte ekspert har de 

fornødne kompetencer, færdigheder samt objektivitet til at kunne påtage sig opgaven (ISA 

620.9 og ISA 620.10). Samtidig, så skal revisionsteamet i henhold til ISA 620.12 også være i 

stand til at vurdere det arbejde, som er udført af eksperten. Her fremhæver Samuelsen et al. 

især følgende punkter:  

• Konklusionernes konsistens med andet revisionsbevis  

• Rimeligheden af betydelige forudsætninger og metoder  

• Relevansen og nøjagtigheden af anvendt kildemateriale (2019, s. 57). 
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Det vil altså sige, at selvom der anvendes en ekspert, så kan revisor ikke sige sig fri for at opnå 

tilstrækkelige kompetencer inden for emnefeltet til faktisk at være i stand til at vurdere 

ekspertens arbejde.  

Ifølge Rosenfeldt vil vi opleve, at revisionshusene vælger forskellige kompetencestrategier: De 

mindre huse vil måske i overvejende grad gå ud og på case basis anvende specialistviden i 

deres erklæring, mens Big4 i højere grad forventes at investere i at få kompetencerne in house 

– enten i selve revisionsteamet eller i faglig afdeling, som kan fungere på tværs af forskellige 

revisionsteams. Det at bruge eksterne specialister kan blive dyrt, og det kan måske også være 

med til at udfordre indtjeningen på disse sager. (Faarborg, Rosenfeldt, & Sasivarevic, 2022) 

 

Brug af intern revisors arbejde 

En tredje mulighed i forhold til at bruge andres arbejde er også, at den eksterne revisor som 

erklæringsafgiver i højere grad benytter sig af interne revisorers dybdegående kendskab til 

virksomheden og dennes daglige drift ift. at få kategoriseret og vurderet alle ESG-relaterede 

risici. Ifølge Venter og van Eck, så har interne revisorer indtil nu været undervurderede i 

forhold til ESG-revision (Venter & van Eck, 2021, s. 91). 

Dette understøttes også af Becker, der selv arbejder som intern ESG-revisor hos Novo Nordisk 

og derfor har opbygget et dybdegående kendskab til på den ene side, hvad der sker i finans, og 

på den anden side kan oversætte i forhold til at indhente og bearbejde modtaget materiale fra 

deres dataleverandører rundt om i verden (Becker, 2022) 

Brugen af intern revisors arbejde i den eksterne revision er beskrevet i ISA 610. Det eksterne 

revisionsteam skal inden brug af intern revisors arbejde tage stilling til den interne revisors:  

• Objektivitet  

• Faglige kompetencer  

• Hvorvidt den interne revision er udført med tilstrækkelig faglig omhu 

(ISA 610.15)  

Revisors ansvar er dog uændret, den eksterne revisor har fortsat eneansvaret for 

konklusionen, hvorfor det er vigtigt, at den eksterne revisor gennemgår og forholder sig til 

egnetheden og tilstrækkeligheden af det revisionsbevis, der er frembragt af den interne revisor 

(ISA 610.11, 610.23).  
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3.4 Udfordring II: Både finansiel og ESG-revisor samtidig?  

Bakarich et al’s undersøgelse viste, at der blandt de 194 undersøgte virksomheder, hvor der 

var aflagt ESG-rapportering, var 39 %, der anvendte samme revisionsfirma for både den 

finansielle revision og for ESG-rapporteringen. Til sammenligning anvendte 12 % forskellige 

erklæringsafgivere, hvor begge var fra Big4. Udfordringen er her ifølge Bakarich et al (2022), 

at det kan give komplikationer i forhold til uafhængigheden: Kan revisor føle sig tvunget til at 

være mindre kritisk i forhold til bæredygtighedsrapporteringen i frygt for at miste 

revisionsopgaven?  

 

Larsen mener, at det bør være en anden end den finansielle revisor, der er underskriver 

bæredygtighedsrapporten, fordi der ellers kan være risiko for, at revisors uafhængighed er 

udfordret. Det vil blive mere omkostningstungt at have to revisionsteams for virksomheden, 

men omvendt argumenterer Larsen for, at det vil være bedre for investorer og interessenter 

generelt, da det ifølge Larsen vil sikre en højere kvalitet, fordi man så er sikker på 

uafhængigheden i det udførte revisionsarbejde. Det er altså brugernes omkostninger, man skal 

tage højde for – hvad skaber det bedste slutprodukt (Larsen, 2022).  

 

Hansen vurderer, at det i denne sammenhæng er vigtigt at sondre mellem, om de to 

revisionsteam kommer fra forskellige revisionshuse eller blot to forskellige teams fra samme 

revisionshus, da det giver forskellige muligheder og udfordringer. 

 

Hvis de to teams ikke er fra samme hus:  

• Der kan være risiko for, at de to teams går i hver deres retning, og at der ikke sker 

tilstrækkelig dataudveksling og erfaringsudveksling, hvor der således kan gå data eller 

forståelse tabt, der ellers kunne have været relevant for det andet team at kende til 

• Det vil også være en dyrere løsning for både erklæringsafgivere og regnskabsaflægger, 

fordi begge erklæringsafgivere vil komme til at stille mange af de samme spørgsmål  

• For kunden vil det blive en oplevelse af, at der kører to parallelle forløb, hvor flere af 

de samme spørgsmål kan gå igen.  

• Det kan også blive en udfordring for kundens egne ressourcer, hvis to revisionsteams 

beslaglægger de samme medarbejdere i Finance på samme tid, da årsrapporten og 

bæredygtighedsrapporten skal aflægges samtidig.  

Hvis de to teams er fra samme hus:  

• Her kan der være risiko for, at man ”silo- tænker”, at der kan være en udfordring i at 

få fagligheder til at spille sammen på optimal vis 
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• Det ville derfor ifølge Hansen give mening, at man får skabt nogle medarbejdere/et 

team, som er hybrider mellem forskellige functions for at sikre en god dialog imellem 

dem.  

• Dokumentation af kompetencer bliver nødvendig og skal være på plads, da man ellers 

kan risikere, at teamet ikke har de tilstrækkelige kompetencer. (Hansen, 2022) 

Hertil uddyber Becker, at det efter hendes vurdering vil være en forfærdelig ide, hvis Finans- 

og ESG- revisionsteamet ikke kan være samme team – eller i hvert fald fra samme 

revisionshus, da der i så fald er risiko for, at data kan gå tabt, og at begge teams kommer til at 

spørge om de samme ting i forhold for eksempelvis fordeling af Omsætning, 

Anlægsomkostninger og Operationelle omkostninger til brug for EU Taksonomi-

rapporteringen. Dette ville være en omkostningstung og generelt tungere proces for alle 

parter.  

Samtidig, så påpeger Becker, at professionel dømmekraft også handler om at kende den 

specifikke kunde, fordi kunderne er ikke ens. Der kan også være specifikke KPI’er, som kun er 

relevante for særlige brancher, og derfor er det vigtigt, at revisionsteamet går igen på opgaven 

for at den viden og forståelse ikke går tabt. Netop derfor kan det også være en udfordring for 

den professionelle dømmekraft, hvis man ikke kan videns dele med det finansielle 

revisionsteam (Becker, 2022). 

 

Pontoppidan argumenterer for, at vi på sigt ikke skal tale om finansiel revision og ESG- 

revision som to isolerede fagområder men nærmere skal se det som FESG, fordi begge 

aspekter er relevante for at forstå virksomheden og dens fremtidsmuligheder. FESG er også et 

begreb, Pontoppidan anvender i sin undervisning på CBS, fordi hun ønsker, at de studerende 

skal have en mere holistisk tilgang til ESG og ikke se det som værende adskilt fra den 

finansielle revision – men i højere grad se på, hvordan de to elementer understøtter hinanden 

(Pontoppidan C. , 2022a).  

 

Andre erklæringsafgivere end revisorer 

Det diskuteres også, hvorvidt det overhovedet behøver at være revisor, der afgiver erklæring 

på bæredygtighedsrapporter aflagt efter CSRD, for ordlyden i denne ligger op til, at der kan 

åbnes op for andre erklæringsafgivere end revisorer. Der er forskellige holdninger blandt de 

adspurgte informanter til, hvorvidt ingeniører og øvrige ESG-konsulenter vil have de rette 

kompetencer til at kunne påtage sig en sådan erklæringsopgave.  

Barton mener ud fra sin erfaring, at der er erklæringsafgivere på markedet, der kan udføre det 

samme stykke arbejde som revisorer, men at de blot afgiver en anden type erklæring, fordi 

ISAE 3000 kun kan afgives af revisorer (Barton, 2022). Forskning har også vist, at der ikke er 
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den store kvalitetsmæssige forskel mellem erklæring afgivet af revisor og anden 

erklæringsafgiver. Et argument er faktisk, at revisorer som erklæringsafgivere har vist sig at 

foretage flere rettelser af fejl fra tidligere år i takt med, at der gives erklæring sammenlignet 

med andre erklæringsafgivere (Venter & van Eck, 2021, s. 79). 

 

Det er dog langt fra alle, der er enige i denne holdning. Flere af de adspurgte informanter 

vurderer, at ikke-revisorer i høj grad vil mangle revisorens professionelle dømmekraft og 

skepsis, som er en stor del af erklæringsarbejdet. Mogensen udtaler blandt andet, at der kan 

være en udfordring i, hvis man åbner op for andre erklæringsafgivere end revisorer, fordi de i 

så fald vil skulle ind og give erklæring på informationer, der står i det finansielle regnskab, 

hvor nogle af informationerne kommer ovre fra de finansielle bøger, som denne 

erklæringsafgiver ikke har dagligdags kendskab til. Dette vil ifølge Mogensen derfor kunne 

medføre et fald i kvaliteten og blive omkostningstungt, hvis der skal mere end et team, som 

har hovedansvaret (Mogensen, 2022). 

 

Det er dog ifølge Accountancy Europe essentielt at alle erklæringsafgivere er underlagt de 

samme kvalitetskrav. Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet kvalitet uagtet hvem, der er 

erklæringsafgiver (AccountancyEurope, 2022a, s. 6). 

Det centrale er, at erklæringen har til formål at fungere som kvalitetsstempel, som det er 

beskrevet hos Power:  

 

’Making quality auditable’ is therefore an essential element of this quality impression 

management. Without audit and the certification that follows from audit, quality 

remains to private an affair. It is as if there is no quality without quality assurance. 

[…] Quality is an empty concept without accreditability and hence auditability. In 

this way audit processes have the potential to become constitutive of quality. (Power, 

1996, s. 300)  

Det er ikke nok, at man kan teste og udføre de rette handlinger og derved afgive en erklæring. 

Det kræver også, at omverdenen har tillid til disse evner og opfatter dem som et 

kvalitetsstempel, og det bliver derfor lige pludselig et spørgsmål om, hvilke erklæringsafgivere, 

interessenterne har tillid til kan afgive erklæring og derved give kvalitetsstemple 

bæredygtighedsrapporteringer. Pontoppidan kan også se en tendens i, at jo mere moden en 

virksomhed bliver i sin bæredygtighedsrapportering, jo oftere vil de skifte over til en 

revisorerklæring frem for en erklæring leveret af et andet erklæringsfirma, fordi de ønsker et 

kvalitetsstempel på deres bæredygtighedsrapport (Pontoppidan C. , 2022a).  
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Hertil tilføjer Larsen, at det grundlæggende er sundt med konkurrence, og det er klart, at de 

største konkurrenter her er ingeniører inden for de relevante fagområder som har kendskab 

til emnefeltet, men de vil ifølge Larsen i mindre grad have kendskab til, hvordan man opbygger 

en erklæring og agere offentlighedens tillidsrepræsentant, som revisorer har opnået erfaring 

med og opbygget kompetencerne til gennem de seneste par hundrede år.  Larsen udtaler: 

Det er det, vi kan. Det er at forholde os kritisk til information som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og samtidig gøre andet end bare at se på tallene i sig selv. Der er en risiko 

for, at hvis andre professioner kommer ind over – som aldrig har arbejdet som 

offentlighedens tillidsrepræsentant – så falder tilliden til bæredygtighedserklæringen. 

(Larsen, 2022)  

 
Derfor fungerer revisors erklæring som et kvalitetsstempel, som de fleste kan forholde sig til 

og har tillid til. Hertil tilføjer Grønnegaard og Brink-Olsen, at øvrige erklæringsafgivere ikke 

kan anvende ISAE 3000 standarden, fordi denne er en revisionsstandard. Dette mener 

Grønnegaard dog helt naturligt vil skab uro i markedet og være med til at skubbe 

virksomhederne hen imod revisionserklæring, da det kan være sværere at gennemskue 

kvaliteten og troværdigheden af de øvrige erklæringstyper på markedet, da det heller ikke så 

er sammenligneligt. Derfor tror de på, at erklæringsmarkedet vil regulere sig selv (Brink-Olsen 

& Grønnegaard, 2022). 

 

Overordnet set, så er holdningen blandt de adspurgte informanter, at ingen er tjent med, at 

tingene bliver revideret dobbelt, fordi det er mere omkostningstungt, og man risikerer at miste 

det holistiske overblik, hvis der er vandtætte skodder mellem det finansielle revisionsteam og 

erklæringsteamet for bæredygtighedsrapporteringen.  Derfor bør EU ifølge Larsen også gøre 

op med sig selv, hvor vi skal hen med bæredygtighedsrapporteringen. Lige nu er det finansielle 

årsrapport og bæredygtighedsrapporten adskilt, og derfor giver det mening med adskilte 

revisionsteams. Hvis hensigten er, at bæredygtighedsrapporteringen på sigt skal være en 

integreret del af årsrapporten, så giver det mening, at det er den/ de samme revisorer, der 

skriver under på det hele. Men det vil så også omvendt afskære ingeniører og andre 

erklæringsafgivere end revisorer for at kunne afgive erklæring. Larsen er bekymret for, at hvis 

det bliver mudret for meget sammen, at det kan blive vanskeligere for regnskabsbruger at 

finde frem til det væsentlige (Larsen, 2022).  
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3.5 Udfordring III: Facilitering af uddannelse for ESG-revisorer  

I dette afsnit vil der være fokus på, hvorvidt uddannelse af ESG-revisorer og derved 

minimering af kompetencekløften skal varetages af: revisionshusene, FSR eller af de danske 

universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner.   

 

Ifølge rapporten fra Accountancy Europe bør der foretages væsentlige investeringer i 

uddannelse, hvis det skal sikres, at der i fremtiden er nok revisorer med tilstrækkelige 

kompetencer og erfaring til at kunne afgive erklæring på bæredygtighedsrapporteringer. Dette 

betyder blandt andet, at der skal øget fokus på, hvordan branchen som helhed sikrer den 

nødvendige uddannelse, akkreditering og generel praktisk guidance til erklæringsafgivere. 

Dette betyder helt lavpraktisk, at der ligger et arbejde i fremtiden for at skabe opmærksomhed 

på de lokale myndigheder rundt om i Europa, som kan være med til at sikre, at ovenstående 

rammer er mulige (AccountancyEurope, Sustainability Assurance under the CSRD - Key 

matters to respond to the upcoming CSRD requirements, 2022a, s. 10).  

 

Netop vigtigheden i at inddrage de lokale myndigheder understreges også af Jørgensen, der 

samtidig tilføjer, at flere aktører i branchen heriblandt FSR, de danske universiteter og de 

store revisionshuse i nogen grad afventer Erhvervsstyrelsens vurdering i forhold til, hvem der 

kan påtage sig rollen som erklæringsafgiver i Danmark, og hvad dette i så fald vil få af 

konsekvenser for det nuværende marked for erklæringsudbydere og efterspørgslen efter 

uddannelse. Hvis der åbnes op for, at øvrige erklæringsafgivere end revisorer kan afgive 

erklæring, så vil konkurrencen om opgaverne forventes at stige, og det vil især være de 

revisionshuse, der allerede har investeret midler i at uddanne ESG-revisorer, der kommer til 

at satse på disse opgaver og derfor primært dem, der har interesse i at uddanne deres 

medarbejdere til at kunne afgive erklæring på bæredygtighedsrapporteringer (Jørgensen, 

2022).  

 

Ifølge Stormer, så vil følgende aktører komme til at spille en rolle ift. den fremtidige 

uddannelse af revisorer i forhold til ESG:  

o Universiteter  

o FSR  

o Revisionshusene selv  

o EU  

Revisionshusene er allerede gået i gang med at træne deres medarbejdere, og FSR tilbyder 

også allerede kurser, men ifølge Stormer er der også behov for, at ESG bliver en større del af 

SR-uddannelsen, der netop understøtter, at revisor har de generelle kompetencer til at kunne 

afgive en revisionserklæring (Stormer, 2022).  
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Pontoppidan, der selv underviser på CBS, påpeger også vigtigheden i forholdet mellem 

erfaring, uddannelse og certificering, som historisk er den tredeling, der har været gældende 

for uddannelse i revisionsbranchen. Især erfaring og certificering tager tid, og derfor er 

Pontoppidan også bekymret for, hvordan revisionsbranchen skal nå at få sat et vidensmiljø 

op, der rummer alle tre elementer inden CSRD er implementeret i dansk lovgivning.  

Ifølge Pontoppidan er der i CSRD en forventning om, at erklæringsafgiver som minimum har 

tre års erfaring, men Pontoppidan savner retningslinjer for, hvad der kan tælle med i denne 

erfaring. Da der endnu ikke er klare retningslinjer, og fordi vi hastigt nærmer os 

implementeringsdatoen for D og C-stor i 2024, så kan Pontoppidan forestille sig, at der i de 

første par år vil være en lempeligere tilgang til opgørelsen af denne for de udførende revisorer 

(Pontoppidan C. , 2022a).  

 

Pedersen beskriver også denne fordeling mellem kompetencer opnået gennem uddannelse og 

certificering samt kompetencer opnået gennem erfaring. Han mener, at det i en overgangsfase 

vil være teams som hans eget (et team bestående dels af revisorer, dels af ingeniører og andre 

faggrupper i Risk Advisory), der står for mål for, at det man som revisionshus gør, er det 

rigtige. Pedersen tilføjer endvidere, at vi for fremtiden skal sikre, at alle nye revisorer i deres 

uddannelse får en basis forståelse for ESG. Pedersen oplever selv, at der er flere og flere som 

af egen interesse opsøger ESG-opgaver, men han mener ikke, at der på 

uddannelsesinstitutionerne er tilstrækkelig undervisning til at klæde de studerende på. Derfor 

er han af den opfattelse, at cand.merc.aud- uddannelsen i højere grad skal tilpasses det marked 

og den efterspørgsel efter specifikke kompetencer, som den nyuddannede revisor møder på 

arbejdsmarkedet. Omvendt, for de allerede uddannede revisorer, der vil det efter Pedersens 

vurdering være FSR’s ansvar at facilitere efteruddannelsesmuligheder for især revisorer ansat 

i mindre revisionshuse, da Pedersen tror, at Big4 kommer til selv at facilitere uddannelse for 

deres egne medarbejdere (Pedersen, 2022).  

 

Også Grønnegaard og Brink-Olsen mener, at vi kommer til at se forskellige facilitatorer af 

ESG-efteruddannelse. I den ideelle verden udviklede man et fælles forløb – for eksempelvis 

faciliteret af FSR. I den realistiske verden bliver det nok udført i hver de store internationale 

huse. Hvis FSR skulle facilitere det, så ville det stadig være Big4, der ville komme til at betale 

størstedelen af det, fordi det procentvis er dem, der har flest medarbejdere ansat. Grønnegaard 

tilføjer, at det rent politisk ville være godt, hvis FSR sendte et signal til omverdenen om, at 

revisionsbranchen sætter sig fagligt tungt på denne dagsorden og prioriterer et højt 

vidensniveau blandt faggruppens medlemmer (Brink-Olsen & Grønnegaard, 2022).  
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Overordnet ser Jørgensen følgende mulige udfald: 

1) Der oprettes et bæredygtighedsakademi – altså et akademi, fx tilsvarende SR-

akademiet, med et forløb med undervisning og opgaver, og som ender ud med en form 

for certificering 

2) FSR som foreningen gør ingenting – lader det være op til revisionshusene selv at stå 

for uddannelse af deres medarbejdere 

3) En løsning midt imellem, hvor FSR faciliterer webinarer eller heldagskurser i et 

begrænset omfang 

 

Jørgensen forklarer, at de i FSR arbejder med de opgaver og ydelser, som foreningens 

medlemmer efterspørger. Hvis FSR skal arbejde med et bæredygtighedsakademi, er det fordi, 

at medlemmerne kommer til at bruge det (Jørgensen, 2022). Mulighederne og udfordringerne 

ved at lade ESG bliver en større del af SR-uddannelsen eller oprettelse af en særlig ESG-

certificering vil blive diskuteret i de følgende afsnit.  

 

Mere ESG i SR-uddannelsen eller særskilt ESG- certificering?  

Om ESG bør fylde mere i SR-uddannelsen hænger i høj grad sammen med, hvordan hele 

uddannelsesforløbet for revisorer bliver skruet sammen og hvem, der i sidste ende bliver 

mulige erklæringsafgivere på bæredygtighedsrapporten.  

 

Brink-Olsen argumenterer for, at SR-uddannelsen er en generel uddannelse af revisorer, og 

hun kan have svært ved at gennemskue på nuværende tidspunkt, om ESG-revision på sigt vil 

udvikle sig til et generelt revisionsområde, som alle revisorer vil opleve i deres dagligdag, og 

derfor er hun også varsom med at sige, at bæredygtighedsrapportering skal ind og fylde en 

større del af SR-uddannelsen. Brink-Olsen kan dog godt forestille sig, at revisionsbranchen på 

sigt kan ende i en situation, hvor SMV’er begynde at henvende sig til deres revisorer i forhold 

til ESG-spørgsmål og har brug for erklæring på aftalte handlinger, som de har brug for, fordi 

de er underleverandører til større C-stor og D-virksomheder, der har brug for input til deres 

scope 3, men samtidig er Brink-Olsen også bange for, at vi kan komme til at skyde gråspurve 

med kanoner. Dog er Brink-Olsen ikke afvisende over for, at en løsning kan være, at der 

oprettes en særskilt certificering på samme vis, som der er for banker og finansielle 

institutioner i dag (Brink-Olsen & Grønnegaard, 2022).  

 

Pedersen kan se risikoen for, at andre vil prøve at komme ind på markedet, især fordi Dansk 

Industri vil forsøge at varetage deres medlemmers interesse i, at der ikke opstår monopol- 

lignende forhold, hvor revisorer selv kan bestemme honoraret for deres arbejde. Pedersen kan 

forestille sig, at Dansk Industri vil forsøge at skabe bedre konkurrence for, hvem der kan 
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tilbyde at afgive erklæringer på bæredygtighedsrapporteringer. Men uanset hvordan markedet 

kommer til at se ud, så er Pedersen af den overbevisning, at kompetencekravene til revisor 

også vil få konsekvenser for uddannelsen til statsautoriseret revisor (SR). Ifølge Pedersen er 

der dog på nuværende tidspunkt en udfordring i, at der vil gå et par år, før der er opnået 

tilstrækkeligt retspraksis til at vide, hvornår ”nok er nok”, og at det derfor er usikkert, hvor 

stor en del ESG skal fylde i SR-uddannelsen (Pedersen, 2022). 

 

Larsen udtaler, at SR er fint, men der burde i bund og grund være en specialisering alt efter, 

hvilken type erklæringer, den enkelte revisor skal skrive under på. Larsen mener allerede nu, 

at der er stor forskel på at skrive under på SMV-regnskaber og store børsnoterede selskabers 

regnskaber, og at det kræver indsigt, viden og erfaring at tilpasse sig forskellige niveauer.  

Derfor er Larsen heller ikke afvisende over for, hvis man udviklede en særskilt ESG-

certificering eller form for autorisation, som man kender det for revision af banker og 

investeringsfonde. SR giver kun mening for revisorer. Hvis løsningen derimod ender med at 

være, at flere erklæringsafgivere kan afgive erklæring, vil det ikke give mening, at 

certificeringen implementeres i SR, da den ikke vil kunne være almengyldig. Netop derfor bør 

man også overveje mulighederne for en eventuel særskilt ESG-certificering (Larsen, 2022).  

 

Hvordan det kan lade sig gøre i praksis er Larsen dog usikker på – især hvis man laver en 

certificering, der går på tværs af brancher og ikke kun er åben for revisorer. Hvis man 

udviklede en sådan certificering, så mener Larsen først og fremmest, at det er vigtigt, at der 

stilles de samme krav uagtet faglig baggrund. Dernæst skal der være fokus på, hvordan det 

faglige niveau håndhæves og kvalitet sikres. Objektivt set burde det kunne lade sige gøre – 

selvom der nok ville være meget modstand herfor fra revisionsbranchen (Larsen, 2022).  

 

Mogensen understreger vigtigheden af, at der udvikles et bevis for, at revisorer har 

tilstrækkeligt kendskab til emneområdet for at kunne afgive en ESG-erklæring. Ifølge 

Mogensen ville det ideelle være, at man fastsatte en certificering på europæisk plan, men dette 

er urealistisk, fordi der ikke er enighed om en fælles standard for at være statsautoriseret 

revisor. Der er dog stadig behov for en fælles, anerkendt form for kvalitetsstempel, der viser, 

at man har tilstrækkeligt kendskab til ESG relaterede emneområder og besidder de faglige 

kompetencer til at kunne afgive erklæring med begrænset eller høj grad af sikkerhed. Dette 

kan i en overgangsperiode være baseret på praktisk erfaring indtil punktet, hvor alle har haft 

ESG som en del af grunduddannelsen (Mogensen, 2022). Også Becker understreger, at fordi 

CSRD allerede er gældende fra 2024 for de største virksomheder, er det ikke realistisk at 

kunne have en reel certificering klar inden da, og derfor bliver man i den første fase nødt til at 

have en lempeligere tilgang til, hvordan kompetencekravet er opfyldt (Becker, 2022).   
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3.6 Opsummering  

Baseret på ovenstående, så står revisionsbranchen over for tre overordnede udfordringer, 

nemlig, 1) Krav til revisors kompetencer i fremtiden, 2) Både finansiel og ESG-revisor 

samtidig? og 3) Facilitering af uddannelse for ESG-revisorer.  

 

Ad 1 står det klart, at der vil komme flere krav til revisors kompetencer som ESG-revisor i 

forhold til at kunne afgive erklæring på bæredygtighedsrapporteringer aflagt efter CSRD, fordi 

der i rapporteringskravene i ESRS både skal afgives erklæring på kvalitative og kvantitative 

data inden for forskellige emneområder, der også stiller krav om, at revisor har tilstrækkelig 

forståelse for fagligheden og de tekniske aspekter i sidde emneområder. Der er dog mulighed 

for, at revisor kan benytte sig af eksperters eller interne revisorers arbejde, som det allerede 

kendes fra den finansielle revision, og det forventes, at der i fremtiden vil kunne opleves 

revisionsteams, der består af andre faggrupper end blot revisorer.  

 

Ad 2 kan det udledes, at hvis den overordnede plan for CSRD skal være, at 

bæredygtighedsrapporten på sigt skal blive en integreret del af den finansielle årsrapport 

således, at der på sigt bliver tale om FESG, så vil det give mening, at det er det samme 

revisionsteam, der varetager både den finansielle revision og erklæring på 

bæredygtighedsrapporteringen, da det kan give større indsigt i og forståelse for de risici, der 

har indflydelse på begge erklæringer, og det kan gøre det mindre administrativt tungt for 

regnskabsaflægger.   

 

Ad 3 er udfordringen lige nu, at det ikke er afgjort, hvem der skal varetage uddannelsen i 

revisionsbranchen. Hvis der åbnes op for, at det skal være en almengyldig certificering, der 

kan tilegnes af andre faggrupper, hvordan sikres så professionalismen? Hvis ikke 

udfordringen med kompetencekløften løses, kan en mulig konsekvens være, at det går udover 

det udførte arbejde. Der er risiko for, at der kan blive afgivet limited assurance light- 

erklæringer, fordi der er for få revisorer, der har de rette og tilstrækkelige kompetencer. Det 

er derfor essentielt, at det bliver afgjort, hvem der skal facilitere opgaven i Danmark.  

Uanset, vil revisorer som mulige erklæringsafgivere komme til at spille en central rolle, og 

derfor er det vigtigt, at der i revisionsbranchen fastlægges en plan for, hvordan en udvidelse 

af kompetencekløften kan undgås. Dette indbefatter blandt andet, at revisionsbranchen som 

helhed formår at uddanne sine unge talenter til statsautorisede revisorer, da der ifølge den 

seneste brancheanalyse fra FSR kun er 15 % af de danske cand.merc.aud-uddannede, der går 

videre og bliver statsautorisede revisorer og derved har mulighed for at afgive erklæring på 

bæredygtighedsrapporteringer (FSR, 2022).  
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Del IV: Konklusion 
Formålet med denne rapport har været at undersøge, hvordan revisor, som erklæringsafgiver 

ved hjælp af professionel dømmekraft, kan fastsætte væsentlighedsniveau til brug for afgivelse 

af ISAE 3000 erklæring på bæredygtighedsrapporter aflagt efter Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD). Rapporten er opbygget som et casestudie, idet analysen og 

diskussion i høj grad er baseret på kvalitative interviews samt kvantitative statistikker fra 

dansk praksis med særligt fokus på at analysere den nuværende praksis og kompetenceniveau 

i forhold til ESG-revision.  

I rapportens første del er der redegjort for begreberne forventningskløften og revision som 

profession, hvor forventningskløften defineres af Porter som værende den kløft, der kan opstå 

mellem revisor, regnskabsbruger og regnskabsaflægger, hvis ikke der er den samme forståelse 

eller forventning til omfanget af det udførte erklæringsarbejde. Dernæst, beskrives revision 

som profession hos Power som værende baseret på fire søjler: viden, uddannelse, erfaring og 

kontrol, og at dette system tilsammen skaber et kvalitetsstempel for interessenterne til 

regnskabet. Herudover, er der redegjort for væsentlighedsbetragtningen som beskrevet i ISAE 

3000, da denne er en paraply standard, der kan anvendes til alle erklæringer med sikkerhed, 

der ikke er revision eller review af historisk finansielle tal. Foruden selve ISAE 3000, så er der 

også redegjort for revisionsstandarderne ISA 315 ”Identificering og vurdering af risici for 

væsentlig fejl i regnskabet” og ISA 320 ”Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en 

revision”, da disse ligeledes er anvendt som teoretisk guidance for, hvordan revisor, som 

erklæringsafgiver, bør fastsætte et væsentlighedsniveau til brug for planlægningen af de 

udførte handlinger.  

Dette teoretiske udgangspunkt anvendes i rapportens anden del, hvor der er foretaget en 

komparativ analyse af gældende praksis blandt erfarne revisorer i de fire største revisionshuse 

i Danmark, nemlig Deloitte, PWC, EY og KPMG. Denne analyse har vist, at der blandt de fire 

revisionshuse er forskellige fortolkninger til den teoretiske guidance, og at der som resultat 

heraf har udviklet sig forskellige praksisser for, hvorledes væsentlighedsniveauet fastsættes 

for ISAE 3000 erklæringer i respektive revisionshuse.  

På baggrund af disse erfaringer er der i rapportens anden del præsenteret en ny fælles metodik 

til brug for fastsættelse af væsentlighedsniveau ved afgivelse af ISAE 3000 erklæringer på 

bæredygtighedsrapporteringer aflagt efter CSRD. Denne er bygget op efter et princip om, at 

det er essentielt, at revisor foretager en risikovurdering af de overordnede emneområder forud 

for fastsættelse af væsentlighedsniveau, da det konkluderes, at de tre overordnede 

emneområder i en bæredygtighedsrapportering (E, S og G) er meget heterogene både i forhold 

til dataindhold, rapporteringstype og rapporteringskrav, hvorfor risikobilledet vurderes at 
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kunne være væsentligt forskelligt for hvert emneområde. Derefter kan risikovurderingen for 

hvert emneområde være med til at understøtte revisors professionelle vurdering af, hvorvidt 

væsentlighedsniveauet bør være i den høje eller lave ende af et benchmark på 1-5 % for 

kvantitative benchmark samt give inputs til udarbejdelse af følsomhedsanalyse for kvalitative 

rapporteringspunkter.  

Netop revisors evne til at anvende professionel dømmekraft i forhold til udførelse af ESG-

revision bliver diskuteret i rapportens tredje del. En central del af revisors profession er, at 

revisor besidder professionel dømmekraft og professionel skepsis, som er essentielle for, at 

revisor som erklæringsafgiver ved, hvornår ”nok er nok”. For at revisor kan siges at have 

tilstrækkelig professionel dømmekraft i forbindelse med afgivelse af en erklæring på en 

bæredygtighedsrapport, kræver det, at revisor har forståelse for de ESG relaterede 

emneområder, som den enkelte kunde beskæftiger sig inden for. Dermed ikke sagt, at revisor 

nødvendigvis behøver at være specialist inden for alle de mulige ESG relaterede 

emneområder. Ligesom i den finansielle revision har revisor mulighed for at inddrage 

specialist- og ekspertviden som en del af revisionsdokumentationen. Hvis revisor er valgt som 

erklæringsafgiver på en bæredygtighedsrapport aflagt efter CSRD, vil revisor kunne anvende 

mange af de samme kompetencer og faglige værktøjer, som også anvendes i den finansielle 

revision. Hvilket vil give mening, at revisor gør, da det endegyldige mål med CSRD er, at 

bæredygtighedsrapporteringen skal blive en integreret del af den finansielle årsrapport 

således, at der inden for en årrække ikke vil være tale om finansiel revision og ESG-revision, 

men i højere grad vil være en bevægelse imod en FESG-revision.  

Revisionsbranchen som helhed stadig have fokus på, hvordan det sikres, at der er de rette og 

tilstrækkelige kompetencer til at kunne afgive en erklæring aflagt efter internationale 

revisionsstandarder på en bæredygtighedsrapport. Som ordlyden er nu i ISAE 3000, så kræves 

det af erklæringsafgiver, at denne besidder kendskab og erfaring til afgivelse af standard samt 

viden om de ESG relaterede emneområder. Især sidste del er en smule uklart, og det forventes, 

at der i en kommende ny standard, ISSA 5000 vil blive præciseret, hvilke kompetencer revisor, 

som erklæringsafgiver, skal besidde.  

Men uanset den eksakte ordlyd, er der ikke tvivl om, at revisorer generelt ikke på nuværende 

tidspunkt besidder tilstrækkelige kompetencer i forhold til ESG relaterede emneområder. 

Derfor bør branchen som helhed have fokus på, hvordan vi sikrer et uddannelsesmiljø, som 

kan understøtte de stigende kompetencekrav, så vi ikke i stedet ender i en kompetencekløft, 

hvor der ikke er tilstrækkelige revisorer med de fornødne kompetencer til at kunne afgive 

erklæring på bæredygtighedsrapporteringer aflagt efter CSRD. Det skal understreges, at det 

ikke blot er revisorer, som har interesse og ønske om at afgive bæredygtighedsrapporteringer, 

der skal videreuddannes inden for ESG. I takt med, at CSRD implementeres fuldt ud, vil  
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C-stor og børsnoterede SMV’er også direkte blive underlagt at aflægge 

bæredygtighedsrapportering, hvorpå der er afgivet en erklæring med begrænset sikkerhed, der 

inden for en årrække bliver til en erklæring med høj grad sikkerhed. Der vil endvidere også 

blive en afledt effekt på C-mellem og SMV’er, fordi disse i kraft af at være underleverandører 

til de indbefattede virksomheder vil opleve, at der stilles krav til deres dokumentation og 

rapportering i kraft af, at de er scope 3. Ledelsen for disse virksomheder vil forventes at rette 

henvendelse til deres revisorer for at kunne afgive erklæring, som de skal bruge for at 

tilfredsstille deres kunder, og på den måde vil revisorer i mindre revisionshuse, som servicerer 

SMV’er også kunne opleve, at de skal give en form for erklæring og kunne give rådgivning 

inden for ESG. De vil altså kunne mærke den afledte effekt af CSRD.  
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Del V: Perspektivering 

I det videre arbejde med CSRD er det først og fremmest afgørende at følge med i, hvordan 

Erhvervsstyrelsen vælger, at CSRD skal implementeres i dansk lovgivning. Det er nemlig op 

til Erhvervsstyrelsen at afgøre og definere, hvem der kan og bør være erklæringsafgivere i 

Danmark. Vælger Erhvervsstyrelsen at tolke begrebet ’erklæringsafgiver’ bredt, så kan der 

åbnes op for, at andre professioner end revisorer kan afgive erklæring på 

bæredygtighedsrapporter aflagt efter CSRD i Danmark. Denne afgørelse vil kunne vise sig at 

få stor betydning for det marked, der er for erklæringer lige nu.  

Uanset hvad, vil det være forventeligt, at fokusset på ESG vil blive større i revisionsbranchen, 

og det bliver derfor interessant at følge med i, hvem der kommer til at facilitere uddannelsen 

og for hvem. Hvis endemålet er en mere samlet forståelse af ESG- og finansiel revision, FESG, 

så vil dette på sigt få betydning for alle revisorer. Her bliver det samtidig interessant at se 

nærmere på, om der overhovedet er nok revisorer til at løfte opgaven? Revisorbranchen er i 

forvejen udfordret på talentmasse, og brancheanalyse viser, at der inden for en kort årrække 

vil være mangel på statsautoriserede revisorer, da der lige nu kun cirka er 15 % af de 

uddannede cand.merc.aud.-studerende, der går videre og læser SR og derved på sigt ville 

kunne afgive en revisorerklæring på bæredygtighedsrapporteringer. Dette vil sætte en ny 

dimension på kompetencekløften: Det kan godt være, at revisorerne har de tilstrækkelige 

kompetencer, men der er bare ikke nok revisorer til at afgive alle de erklæringer, som der 

forventes at komme inden for en kort årrække (FSR, 2022).   

Noget af det, der kunne være med til at mindske forventningskløften i forhold til mængden af 

det udførte arbejde kunne være at sætte yderligere fokus på, hvad revisionsprotokollen bør 

indeholde. Netop i en overgangsperiode, hvor der mangler praksis at støtte sig op af og hvor 

de udførte handlinger og procedurer samt dokumentationsarbejdet forventes at udvikle sig 

drastisk fra år til år, så er det endnu mere centralt at få fastlagt, hvordan revisor bør redegøre 

for sine udførte handlinger for at mindske risikoen for en potentiel forventningskløft over for 

regnskabsaflægger og regnskabsbruger. Et muligt studie kunne derfor være, hvordan ISA 700 

kan anvendes i forhold til protokoller i forbindelse med bæredygtighedsrapporteringer.  

Dernæst, så bliver det også væsentligt at følge med i den proces, der foregår i IAASB i forhold 

til udarbejdelsen af det første udkast til den internationale revisionsstandard for 

bæredygtighedsrapporteringer, nemlig ISSA 5000, hvor der indtil nu kun er opstillet 

forventninger til, hvad standarden har af formål og forventninger til indhold (IAASB, 2022). 

Som beskrevet i denne rapport, er den nye standard stadig i den indledende fase, men det 

forventes, at der vil komme et udkast ud i løbet af 2023. Forventeligt vil det her i blive 
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præciseret, hvilke kompetencer erklæringsafgiver skal besidde for at have tilstrækkelig 

professionel dømmekraft og skepsis til at kunne afgive denne type erklæring.  

Samtidig, bliver det interessant at følge med i, om ESRS bliver godkendt i sin seneste ordlyd 

af EU-Kommissionen, da dette vil blive afgørende for omfanget af potentielle emneområder, 

som revisor skal kunne forholde sig til at opnå tilstrækkeligt kendskab til ESG relaterede 

emneområder.  

Antallet af rapporteringspunkter bliver ligeledes afgørende for omfanget og kravene til 

revisors væsentlighedsbetragtning, da denne er essentiel i forhold til at fastsætte omfanget af 

det udførte arbejde for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. I det nuværende udkast, 

lægges der op til 84 rapporteringspunkter fordelt på de tre emneområder Environmental, 

Social og Governance. Når der foreligger et endeligt godkendt til ESRS, så vil det være givtigt 

at foretage et nærmere studie af, hvordan disse rapporteringspunkter eventuelt ville kunne 

disaggregeres på forhånd fra deres type og tilhørende iboende risiko.  
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Bilag  
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