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å anse som full godt al ter na tiv til å 
opp fyl le rap por te rings kra vet i rskl. 
§ 3–3 c. Fun ne ne ta ler for at de par te
men tets inn stram ming i form av ikke 
len ger å god kjen ne rap por te ring et ter 
de to vei led nin ge ne med mind re kra
vet i rskl. § 3–3 c opp fyl les, ikke har 
ført til at sel ska pe ne har fore tatt jus te
rin ger for å påse at de res bæ re krafts
rap por te ring opp fyl ler kra vet til mi ni
mums opp lys nin ger. En un der sø kel se 

gjen nom ført av De loit te i 2019 vi ser 
lig nen de funn. Re vi sjons sel ska pet sam
men lig net Norges 50 stør ste fore taks 
bæ re krafts rap por te ring fra 2017 med 
2018. Re sul ta te ne vis te at fore ta ke nes 
rap por te ring var re la tivt uend ret fra 
året før, og at det frem de les ek si ste rer 
bæ re krafts rap por ter med uty de lig el ler 
mang len de in for ma sjon blant an net 

om hvor dan fore ta ke ne vil opp nå sine 
mål2 (Fred rik sen et. al., 2019, s. 26).

Hele mas ter opp ga ven kan las tes ned 
fra: https://bit.ly/3k7H8gD

2 Fredriksen, Ø., Rosenblad, S.C. & Jones, A.R. (2019). 
Grønnvasking eller målbare resultater? Revisjon & Regn-
skap, 7, 26. Hentet fra www.revregn.no/i/2019/7/
rr072019a880 
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Når ma ski ne ne av slø rer 
at le del sen ly ver
En rek ke nye stu di er vi ser 
at maskinlæringsteknikker 
es ti me rer av set nin ger med 
fær re feil enn sel skaps le del
sen og av slø rer regn skaps
ma ni pu la sjon bedre enn 
etab ler te tek nik ker.

Det er man ge sel ska per som må gjø re 
taps av set nin ger og nedskrivinger nå 
om da gen, i kjøl van net av covid 
19ut brud det. Det er van ske li ge vur
de rin ger som åp ner opp for util sik te de 
feil og di rek te ma ni pu la sjon fra le del
sens side. For re vi sor kan det være en 
kre ven de opp ga ve å vur de re an ta gel
se ne bak le del sens vur de rin ger.

Nye maskinlæringsteknikker gir re vi
sor, ana ly ti ke re og and re in ter es sen ter 

bedre verk tøy for å vur de re le del sens 
his to rie og re du se re sann syn lig he ten 
for uopp da ge de feil.

Kort om ma skin læ ring
Ma skin læ ring er al go rit mer som med 
va ri e ren de grad av bru ker in vol ve ring, 
og på uli ke må ter (li ne ær re gre sjon, 
be slut nings trær m.m.), sø ker å finne 
ut hvor dan en funk sjon av X va riab ler 
kan set tes sam men for å pre di ke re Y. 
Det te gjør al go rit men ved å prø ve ut 
tu sen vis av kom bi na sjo ner av X inn til 
den fin ner det som gir la vest feil mar
gin mel lom den es ti mer te Y og den 
fak tis ke Y.

Pro ses sen star ter ved at man tre ner 
al go rit men på et da ta sett som in ne hol
der både X og Y. Der et ter tes ter man 
pre dik sjons ev nen i et nytt da ta sett der 
man kjen ner både X og Y, men bare 

fô rer al go rit men ver di ene av X og lar 
den pre di ke re ver di en av Y.

For skjell på å for kla re og å pre di ke re
Fors ke re star ter som re gel med en teo ri 
om hva de tror sam men hen gen mel
lom X og Y er, før de spe si fi se rer en 
mo dell som de så tes ter på et be stemt 
da ta sett. Maskinlæringsteknikker lar 
mot satt ofte da ta ene vel ge mo del len.

På den må ten er det te gode tek nik ker 
å be nyt te når man mang ler den teo re
tis ke for stå el sen av fe no me net og/el ler 
det er vel dig man ge Xva riab ler til gjen
ge lig. Ut ford rin gen med maskinlæ
ringsalgoritmers måte å lære på er at 
det ofte kan være van ske lig å finne ut 
av den teo re tis ke sam men hen gen mel
lom de spe si fi ka sjo ne ne av va riab le ne 
som (X) al go rit men vel ger.
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Det er for skjell på å pre di ke re om noe 
skjer, og å for kla re hvor for det skjer.

Ma skin læ ring og av set nin ger for tap
Et team av ame ri kans ke fors ke re 
un der søk te hvor vidt maskinlærings
algoritmer kun ne gi bedre es ti mat på 
for sik rings sel ska pers taps av set ning enn 
sel ska pets eget es ti mat rap por tert i 
års regn ska pet.

De fant at maskinlæringsalgoritmer 
es ti mer te taps av set nin ge ne med 
mind re feil (målt mot rea li sert tap) 
enn le del sen selv. Al go rit me ne ba ser te 
pre dik sjo nen på in for ma sjon som er 
åpent til gjen ge lig for re vi sor og and re 
in ter es sen ter: ope ra sjo nel le, fi nan si el le 
og mak ro øko no mis ke va riab ler.

Ana ly ser av hvor for maskinlærings
algoritmene le det til mer treff sik re 
taps av set nin ger fin ner at det ho ved sa
ke lig ikke skyl des at al go rit me ne tar 
hen syn til mer in for ma sjon, men at de 
re du se rer mu lig he ten for le del sens 
bias. Maskinlæringsalgoritmer kan 
alt så være et nyt tig verk tøy for re vi sor i 
eva lue rin gen av le del sens es ti mat – 
spe si elt når le del sens in sen ti ver pe ker 
mot økt ri si ko for regn skaps ma ni pu la
sjon.

Ma skin læ ring og mis lig hets ri si ko
Mis lig he ter fore kom mer sjel dent, og 
kan være svært van ske lig å opp da ge. 
Mislighetsrisikofaktorene i ISA 240 er 
sam ti dig så man ge at det blir fort «å 
rope ulv» hvis man skal re age re hver 
gang det ly ser rødt. Å øke treff sik ker
he ten til da gens ri si ko vur de rings me to
der vil gjø re re vi sors opp ga ver mer 
hånd ter ba re.

Forsk ning vi ser at ma skin læ ring kan 
lede til ve sent lig for bed ring av ri si ko
vur de rin ger ba sert på tra di sjo nel le 
me to der (som måltallsanalyse og 
Dechowme to den).1 Det er in tui tivt 
ap pel le ren de å la da ta ene snakke for 

1 Bertomeu et al. (2019) finner eksempelvis at følgende 
variabler samlet sett var viktige predikatorer på feil (både 
faktiske feil og misligheter) i regnskapet: 1) andelen (%) 
human kapital og immaterielle eiendeler av totalkapita
len, 2) bidask spread i aksjeprisen (mål på informa
sjonsasymmetri), 3) nonaudit fees delt på totale fees, 4) 
hvorvidt revisor har gitt kvalifisert uttalelse om intern
kontrollen, 5) endringer i operasjonelle leasinger, 6) short 
interesse for aksjen og 7) volatiliteten til børskursen. 

seg, og ikke tvin ge ri si ko ana ly sen inn i 
regn skaps teo ri som tro lig er be gren set i 
for stå el sen av dri ver ne bak le de res 
regn skaps ma ni pu la sjon.

Ba sert på til gjen ge li ge fi nan si el le data 
fant fors ker tea met til Bao et al. (2019) 
at maskinlæringsalgoritmen de res for
bed ret treff sik ker he ten med 75 pro sent 
i for hold til tra di sjo nel le me to der.2

Ma skin læ ring og lønn som hets-
analyser
Til slutt har maskinlæringsalgoritmer 
også gjort sitt inn tog i lønn som hets
ana ly ser. Tiår med forsk ning har vist at 
fi nan si el le ana ly ti ke re ikke er spe si elt 
gode på å spå frem ti dig lønn som het.3

Ved å bru ke ame ri kans ke sel skaps data 
helt til ba ke til 1963 (og frem til 2017) 
fant et fors ker team fra Uni ver si ty of 
Il li nois at maskinlæringsalgoritmer 
klart for bed ret pro gno se ne av en rek ke 
lønn som hets tall hele fem år frem i 
tid.4

Me to de ne fors ker ne tok i bruk økte 
klassifiseringsnøyaktigheten på ret nin
gen til lønn som hets må le ne med mel
lom 7,1 til 9,8 pro sent, av hen gig av 
mål tal let (sam men lig net med 50 % 
nøy ak tig het for ran dom walks/ana ly ti
ke re). Al go rit me ne ga vi de re enda 
bedre treff sik ker het på kontantstrøm
estimatene.

At al go rit me ne er så treff sik re hele fem 
år frem i tid, ty der på at de ba ken for
lig gen de år saks for hol de ne til sel ska pers 
lønn som het er mer sta bi le enn man 
kan skje kun ne tro.

Kon klu sjon
I sum vi ser stu di e ne at re vi sor, ana ly ti
ke re og and re kan ha mye å tje ne på å 

2 Treffsikkerheten er her målt i faktiske og økonomiske 
termer gjennom å måle treffsikkerheten blant de selska
pene plukket ut med størst sannsynlighet for misligheter 
(i artikkelen er dette satt som de 1 prosent øverst rangerte 
selskapene etter mislighetsrisiko). Maskinlæringsalgorit
men plukket ut 16 fraud cases, mens benchmarkmodel
len fant 9.

3 Analytikere er ofte ikke bedre enn såkalte random walks
modeller.  Se Bradshaw et al. (2012) – A reexamination 
of analysts’ superiority over timeseries forecasts of annual 
earnings. 

4 Forskerne undersøkte prediksjonen av følgende lønnsom
hetstall: returnonequity (ROE), returnonassets 
(ROA), and returnonnet operating assets (RNOA), cash 
flow from operationstoassets (CFO), and free cash 
flowtoassets (FCF). 

be nyt te maskinlæringsteknikker mer 
ak tivt enn de tro lig gjør i dag.

Re vi sor bør kan skje også øke ri si ko vur
de rin gen av kli en ter som ikke øns ker å 
ta i bruk dis se tek nik ke ne i ste det for å 
sto le på egen (el ler and res) døm me
kraft.

Frem tiden har vært her len ge. På tide å 
ta den i bruk.
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Ma skin læ ring er al go rit mer som med va ri e-
ren de grad av bru ker in vol ve ring sø ker å finne 
ut hvor dan en funk sjon av X va riab ler kan  
set tes sam men for å pre di ke re Y.


