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1 Executive Summary 
 

A financial reporting has to present the correct picture of a company’s financial statement and financial 

results. To secure the correct picture most of the Danish companies are forced to have their financial 

reporting approved by a registered auditor. When the world is changing, the companies are changing 

and along with them their reporting and as an answer to that the auditing is changing to. This means that 

the International Auditing Standards also have to change from time to time, in order to keep being up to 

date with the performed audits and the expectations and queries from the stakeholders.  

It was our main these that the International Auditing Standard ISA 600 is about ready for an update. To 

investigate whether this is correct we initially wished to explain how the current ISA 600 is formed and 

how auditing is practically performed based on this standard.  

In the meantime, of us working on this assignment IAASB has initiated a data collecting process where 

they try to get in touch with the members to find out how to update the standard. This confirms in some 

way our main these that there was a need for an updating.   

We have tried to get some firsthand witnesses on how the current ISA 600 is to work with, in order to 

deduct if the challenges listed in the outreach from IAASB are the only challenges in the current 

standard. We have gathered these firsthand witnesses through interviews with two registered auditors 

working with companies under ISA 600. The result of these interviews was some good input and ideas 

for further processing in our analysis and assessment. 

In our analysis of the standard we have looked into the outreach by IAASB and used the information 

from the interview, this revealed some challenges in the current standard which we have critically looked 

at in order to determine whether these challenges are so serious that they need to be revised in the 

current standard or not. Furthermore, we have added our own thoughts on where there is room for 

improvement in the current standard.  

As a part of our investigation we have investigated how the use of scoping has changed over the last 

years. To do this we used the previously mentioned interviews alongside other references in order to 

create a nuanced insight to this theme.  

Based on the analyzed challenges we have given some realistic and relevant solutions to eliminate 

and/or reduce the elements in the existing standard with room for improvement.  

After the problem handling we can conclude that the current standard is ready for an update. We can 

conclude that this update has to be done as a process that includes the stakeholders from the start and 

that this process is already started but that we have to wait for the result.   
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2 Resumé 
Et regnskab skal præsentere det retvisende billede af et selskabs finansielle stilling og finansielle 

resultater. For at sikre dette retvisende billede er de fleste danske selskaber underlagt revisionspligt, 

hvilket betyder, at en godkendt revisor skal skrive under på regnskabet på baggrund af en passende 

gennemgang heraf. Når verden ændrer sig, ændrer selskabernes regnskaber sig også, og dermed ændrer 

revisionen sig. Dette betyder, at revisionsstandarderne skal opdateres fra tid til anden for at være 

tidssvarende med den revision, som udøves samt med de forventninger og lovgivninger som omverden 

byder revisor.  

Det var vores hovedtese, at den internationale revisionsstandard ISA 600 er ved at trænge til en 

opdatering. For at belyse hvorvidt dette er korrekt, ønskede vi indledningsvist at redegøre for, hvorledes 

den nuværende ISA 600 ser ud, og hvordan revisionen i praksis ser ud med hjemmel i denne standard.  

IAASB har sideløbende med vores udformning af denne opgave været i gang med en 

dataindsamlingsproces, hvor man forsøger at italesætte medlemmerne at IAASB, så de kan finde ud af 

hvordan standarden kan opdatere, så den bliver tidssvarende. Dette bekræftede os i, at behovet for en 

opdatering ikke kun var noget, vi oplevede.  

Vi har ved interview af to statsautoriserede revisorer forsøgt at få førstehåndsberetninger for, hvordan 

den nuværende ISA 600 er at arbejde med og dermed forsøgt at deducere os frem til, hvorvidt IAASB’s 

standard kun indeholder de udfordringer, de selv har listet op i deres diskussionsoplæg. Resultatet heraf 

blev en række gode ideer til videre bearbejdning i vores analyse og vurdering.  

I vores analyse af standarden har IAASB’s diskussionsoplæg samt vores interviews afdækket nogle 

udfordringer, som vi har forholdt os kritisk til. Foruden disse har vi selv tilføjet nogle punkter til listen 

over forbedringsmuligheder til den nuværende ISA 600. 

Som en del af vores undersøgelse har vi undersøgt hvorledes brugen af scoping har udviklet sig over de 

senere år. Til dette har vi anvendt førnævnte interviews samt øvrige kilder til at skabe en nuanceret 

indsigt i denne tematik.  

På baggrund af de analyserede udfordringer har vi fremsat nogle dertilhørende løsningsforslag, som 

vurderes relevante og realistiske for at eliminere og/eller reducere de elementer i den eksisterende ISA 

600, som kunne forbedres.  

Vi kan på baggrund af problembehandlingen konkludere, at ISA 600, som den ser ud i dag, er klar til en 

opdatering og at denne opdatering skal ske snarest som en proces, hvor standardens interessenter 

inddrages fra starten. Vi kan konkludere, at denne proces allerede er i gang, og at vi må afvente det 

endelige resultat.  
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3 Begrebsramme 
Eliminering – Henviser til de i årsregnskabslovens § 120 definerede poster1, som skal elimineres. Ved 

eliminering forstås, at man renser koncernens finansielle resultat for intern samhandel, således at det 

giver et retvisende billede af koncernen som helhed.  

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IFAC International Federation of Accountants 

Applikationsparagrafer er paragraffer brugt i ISA’erne. Disse er markeret som A1, A2 m.v. Disse er 

tilføjelser til standarderne, i form af guidelines til brugen af standarden 

ISA International Standard on Auditing, er et begreb for de internationale revisionsstandarder. Hver 

standard har sit eget nummer f.eks. 700, 600 eller 570 

ISA 260 International standard om revision, kommunikation med den øverste ledelse 

ISA 265 International standard om revision, kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste 

ledelse og den daglige ledelse 

ISA 570 International standard om revision, Going Concern (fortsat drift) 

ISA 600 International standard om revision, særlige overvejelser – revision af koncernregnskaber 

(herunder komponentrevisors arbejde) 

ISA 700 International standard om revision, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et 

regnskab 

IFRS International Financial Reporting Standards 

Koncernrevisor Er den ansvarlige revisor for revisionen af koncernens samlede finansielle stilling. Det er 

koncernrevisors opgave at sikre den optimale revision af koncernen. Dette gøres ved at engagere sig i 

både komponentrevisorer, når dette findes nødvendigt, samt et koncernopgaveteam som kan varetage 

revisionen af moderselskabet og koncerngennemgående elementer. 

Komponentrevisor Engageres af koncernrevisor, når denne finder et behov for assistance til at opnå et 

egnet revisionsbevis for en komponents finansielle stilling. Komponentrevisor rapporterer direkte til 

koncernrevisor og kan alt efter hvad der aftales, afgive en erklæring til koncernrevisor med varierende 

grad af sikkerhed. 

 

 

 

 

                                                           
1 Årsregnskabsloven §120 pkt. 1-3 
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4 Problembaggrund  
Med tiden er det blevet nemmere for virksomheder, at krydse landegrænserne for at udvide deres 

marked samt optimere deres forretning. Vi har derfor, især de senere år, set at mange danske 

virksomheder stifter selskaber i udlandet og/eller opkøber udenlandske selskaber. Selskaberne opnår 

dermed at danne en international koncern med et dansk moderselskab. Denne udvikling har betydet, at 

der for mange virksomheder kræves udarbejdet et koncernregnskab, som viser hele koncernens samlede 

resultater. 

Før april 2009 var der ingen restriktioner eller vejledninger m.v. om hvorledes en koncernrevision skulle 

udføres, hvilket resulterede i, at regnskaber var svære at sammenligne, samt at der til tider kunne opstå 

tvivl om pålideligheden heraf. 

For at imødekomme dette problem indførte IFAC blandt andet ISA 600. Selskaberne hvis regnskabsår 

begyndte fra d. 15. december 2009, blev fra da af underlagt at udføre koncernrevision i henhold til ISA 

600. Såfremt koncerner var underlagt revisionspligt. 

ISA 600 blev således til for at konkretisere revisors ansvar, samt for at standardisere måden at udføre 

koncernrevision på internationalt. 

I 2012 samt 2013 blev der foretaget ændringer til ISA 600, som blev implementeret i versionen udgivet i 

september 2014. Siden 2014 er der dermed ikke foretaget ændringer til denne standard, til trods for 

branchens udvikling. 

 

I 2015 blev der i Danmark indført en ny årsregnskabslov, som træder i kraft for alle virksomheder, hvis 

regnskabsår begynder 1. januar 2016 eller senere. Af denne lov fremgår ændringer som, blandt andet 

har betydning for nogle koncernregnskaber. Årsregnskabsloven reagerer i øvrigt på det stigende antal 

virksomheder, der klassificeres til de store regnskabsklasser og ønsker at øge grænserne for at få flere 

selskaber i de mindre regnskabsklasser.  

I det øvrige af verden sker der, som i Danmark, en markedsmæssig udvikling i måden at udføre revision 

samt udarbejdelse af regnskaber på. Vi ønsker i vores opgave at klarlægge hvilken udvikling der generelt 

sker i Danmark, hvad angår koncernrapportering og koncernrevision. 

Vi ønsker at afdække hvorvidt det er nødvendigt at foretage ændringer til ISA 600, så denne er 

tidssvarende i forhold til den markedsmæssige udvikling for revisionen af koncernregnskaber 

internationalt.  

Såfremt det efter vores overbevisning er relevant at foretage ændringer til ISA 600, ønsker vi, på 

baggrund af vores analyser, at komme med et forslag til ændringer. 

Det bemærkes, at en række internationale revisionsstandarder er blevet opdateret i den senere tid. 

Blandt andre ISA 570 omkring going concern og ISA 700 omkring konklusion og erklæring, er blevet 

opdateret. Vi ønsker derfor, at sammenholde ændringerne i disse standarder, med de ændringer vi 

finder relevante i ISA 600.  

 

  



9 
 

5 Problemformulering 
Hvordan skal den internationale revisionsstandard ISA 600 ændres for at være tidssvarende samt 

indeholde de elementer som kræves af markedet og ønskes af brugerne? 

5.1 Undersøgelsesspørgsmål 
1. Hvad indeholder ISA 600, og hvorfor blev den indført? 

2. Hvilke virksomheder/koncerner revideres ud fra ISA 600? 

3. Hvordan udføres revision ud fra ISA 600, som den ser ud nu? 

4. Hvilken udvikling ses i brugen af scoping i forhold til koncernrevision?  

5. Hvilke ændringer er relevant for ISA 600? 

6. Vurdering af om vores oplæg til ændringerne af ISA 600 er i tråd med den udvikling der har 

været i ændringerne i de øvrige revisionsstandarder. 

 

6 Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi definere opgavens afgrænsning, for at sikre at vi bevarer fokus på opgavens 

problemstilling.  

Opgaven indeholder en teoretisk gennemgang af ISA 600, hvori indholdet af standarden beskrives, 

derudover indgår en forklaring på hvorfor IAASB fandt det nødvendigt at indføre standarden tilbage i 

april 2009. Opgaven indeholder ligeledes en beskrivelse af hvilke virksomheder/koncerner, der revideres 

i henhold til ISA 600, samt en redegørelse af hvordan revisionen udføres i forhold til standardens 

nuværende form. Opgaven indeholder en analyse af brugen af scoping på komponenter i koncerner med 

dansk moderselskab, samt en analyse af hvilke ændringer vi finder relevant til ISA 600. Afslutningsvis 

indeholder opgaven en sammenholdelse af de gamle og opdaterede versioner af ISA 570 og ISA 700, 

samt en perspektivering til om disse ændringer er i tråd med de ændringsforslag vi har til ISA 600.  

Opgaven tager ikke udgangspunkt i nogen specifik virksomhed eller koncern, men vedrører udelukkende 

koncerner med dansk moderselskab. Dermed afgrænses der fra internationale koncerner, hvor 

moderselskabet har hjemsted i et andet land end Danmark.  

Opgaven vil være afgrænset til udelukkende at forholde sig til regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven 

eller IFRS. 

I opgavens undersøgelsesspørgsmål 3 afgrænses der fra at beskrive de dele af revisionen, som er 

sammenfaldende med revision af et almindeligt årsregnskab, aflagt efter årsregnskabsloven. I 

undersøgelsesspørgsmål 3 er det udelukkende forhold, som er særligt kendetegnet ved koncernrevision, 

der vil blive behandlet. Såfremt det for den samlede forståelsens skyld er vurderet relevant, at beskrive 

begreber der indgår i den almindelige revision er dette tilføjet. 

 

I opgavens undersøgelsesspørgsmål 6, som indeholder perspektiveringen til ændringerne i ISA 570 og 

700, afgrænses der fra at perspektivere til yderligere standarder end ISA 570 og ISA 700. Afgrænsningen 

skyldes ønsket om at holde fokus på problemstillingen, samt en professionel vurdering af udbyttet set i 

forhold til de begrænsede ressourcer. 
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Af bilag 7 og 8 fremgår skematiske oversigt over ændringerne mellem de gamle og ajourførte udgaver af 

ISA 570 og ISA 700. I selve opgaven afgrænses der fra at beskrive samtlige ændringer i ISA 570 og ISA 

700, udelukkende ændringer som ses relevant i forhold til problemformuleringen vil blive behandlet i 

opgaven. 

 

7 Metodevalg 
Metode betyder per definition ”(…) læren om de fremgangsmåder, du kan benytte, når du skal indsamle, 

bearbejde og sammenfatte information, så resultatet bliver viden.”2 Derfor vil vi jf. nedenstående 

forklare hvilke fremgangsmåder vi anvender for at nå frem til resultatet i denne videns produktion. 

Ved et HD(R) afgangsprojekt, er formålet at generere samfundsvidenskabelig viden. Vi ønsker at 

inddrage omkring de aspekter af den internationale revisionsstandard ISA 600 som er relevante at 

opdatere for at sikre en tidssvarende revisionsstandard. Dette betragter vi som opfyldelse af formålet 

ved er HD(R) afgangsprojekt.  

Til brug for denne hovedopgave anvender vi en række empiriske kilder, som alle fremgår af vores 

kildehenvisning. Til denne opgave har det været nødvendigt for os at tilegne os en del ny viden inden for 

problemstillingens temafelt. Denne proces har krævet gennemgang af en række empiri som vi ikke altid 

har fundet lige brugbar som referenceramme og argumentation i projektet.  

Vi har primært anvendt sekundære kvalitative data, men også primære kvalitative data og sekundære 

kvalitative data er anvendt som belæg i vores problembehandling.  

Kvantitative data, bygger på tal og statistik til forskel for kvalitative data som bygger på alt andet end tal 

og statistik3. Eksempelvis er en resultatopgørelse kvantitativ data, mens en ledelsesberetning er 

kvalitativ data til trods for at de informerer om samme finansielle stilling.  

Den begrænsede mængde sekundære kvantitative data som vi har anvendt relaterer sig til en statistisk 

som FSR har offentliggjort i en brancheanalyse af revisionsbranchens 2015 resultater. Statistikkens 

reliabilitet vurderes at være tilstrækkelig til at kunne danne grundlag for vores argumentation og 

anvendes som belæg for ændringen i brugen af scoping som værktøj for at forbedre profitabiliteten i 

revisionsbranchen.  

Vores sekundære kvalitative data stammer fra artikler vi har fundet anvendelige til belysning af 

problemet og dets løsning. Disse artikler stammer hovedsagligt fra FSR som i skrivende stund viser 

interesse for den samme problemstilling som danner grundlag for vores undersøgelse. Desuden har 

IAASB udsendt nogle publikationer i forbindelse med klarhedsprojektet og deres nye diskussionsoplæg til 

en faglig diskussion omkring hvorvidt blandt andre ISA 600 er forældet. Denne procesdata er og 

inddraget i datagrundlaget for denne hovedopgave da denne kan forklare omkring IAASB’s 

igangværende forskningsaktivitet for at gøre lignende vurdering som vi ønsker at gøre jf. vores 

undersøgelsesspørgsmål 5 ”Hvilke ændringer er relevant for ISA 600”  

                                                           
2 Den Skind Virkelighed side 1, 2. afsnit, 4. linje. 
3 Den Skind Virkelighed side 137. 
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Som tidligere nævnt stammer vores sekundære kvalitative data hovedsagligt fra artikler fra FSR – danske 

revisorer, men omfatter også lovsamlinger og internationale revisionsstandarder. Disse kilder vurderes 

som værende af høj reliabilitet og validitet, idet der tale om kilder fra offentlige myndigheder og 

undervisningspensum fra vores studie på HD(R). 

De primære kvalitative data stammer fra de semistrukturerede interviews som blev gennemført med to 

statsautoriserede revisorer fra to af de fire største revisionsfirmaer i Danmark. Til disse interview 

udarbejdede vi en interviewguide som blev fremsendt til respondenterne umiddelbart inden interview 

for at disse kunne forberede sig på interviewets tematikker. De fleste af spørgsmålene i disse interviews 

befandt sig inden for det kritisk teoretiske paradigme, idet de forsøgte at belyse problematikkerne ved 

den nuværende revisionsstandard og hvorledes denne kunne forbedres4.  

Svarene vi fik fra de to statsautoriserede revisorer, har vi anvendt i en induktiv vurderingsproces, hvor vi 

har forsøgt at forklare den generelle oplevelse af scopingens udvikling i praksis, på baggrund af 

enkeltstående personers oplevelse. I denne proces har vi naturligvis forholdt os kildekritisk til de udsagn 

vores respondenter er kommet med således at respondenternes baggrund og agenda kunne tages med i 

overvejelserne når deres udsagn blev anvendt til analyseformål. Dette vil blive gennemgået videre under 

vores behandling af kildekritik.  

 

7.1 Kildekritik  
Vi vurderer at vores forskningsprojekts datagrundlag i høj grad afhænger af fem kilder. De fem vigtigste 

kilder er efter vores mening de internationale revisionsstandarder, FSR – danske revisorer og vores to 

interviewrespondenter samt diskussionsoplægget fra IAASB.  

For at starte med den første er de internationale revisionsstandarder, og især ISA 600, 

omdrejningspunktet for hele problemfeltet. Vi har anvendt standarderne fra IAASB, oversat af FSR – 

danske revisorer, idet vi vurderer en høj datavaliditet ved denne kilde.  

FSR – danske revisorer en velkendt og anerkendt organisation med en række specialister som kreerer de 

publikationer og faglige nyhedsartikler som kan tilgås i sit fulde af medlemmerne. FSR – danske 

revisorers interesse er at fremme revisionsbranchen hvilket kan skabe en nervøsitet for at dette må 

præge synspunkter og vinklinger af publikationer og øvrigt materiale produceret af dem. Vi betragter 

dog FSR som en troværdig og objektiv kilde som vi ikke ser nogle problemer med at referere til. Dette 

underbygges blandt andet af at offentlighedens interesse for erhvervslivet kræver at virksomheder og 

revisorer gør sit bedste for ikke at ende i en gabestok som fjolser eller skurke. For at imødekomme 

denne opmærksomhed har FSR – danske revisorer fokus på at troværdigheden til dem som forening og 

derigennem medlemmerne sikres gennem levering af nyheder publikationer og øvrige materialer af 

konsistent høj kvalitativ standard.5  

  

                                                           
4 Spørgeskema undersøgelser side 44 
5 http://www.fsr.dk/Om%20os 
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De to interviewrespondenter er vore to andre vigtige kilder som adskiller sig markant i karakter fra FSR 

som er en sekundær kilde. Disse to statsautoriserede revisorer har vi selv opsøgt og fået lov til at 

interviewe omkring deres syn på brugen af scoping, samt opdateringsforslag til ISA 600. Der er med 

andre ord tale om primære førstehånds beretninger idet begge de statsautoriserede revisorer arbejder 

med internationale koncerner til dagligt. Ved nærmere undersøgelse viser det sig dog at yderligere en 

opdeling af de to respondenter er nødsaget til at blive gjort, i forhold til reliabiliteten af den ene af de to 

statsautoriserede revisorer. Som følge af kundeporteføljesammensætningen hos den ene af de to 

respondenter opleves et specielt dedikeret reguleringsgrundlag for denne type kunde hvilket gør at 

denne respondents udtalelser i forhold til egne ikke vurderes som valid information i forhold til at der 

ønskes et bredt perspektiv i besvarelsen af undersøgelses spørgsmål 4. Respondenten har ved 

uddybende spørgsmål, muliggjort af vores delvist strukturerede interviewguide, gjort opmærksom på at 

han heller ikke oplever en øget brug af scoping i sin omverden. Vi forholder os kritisk til respondenternes 

udmelding taget FSR – danske revisors statistik og den anden respondents udtalelser i mente. 

IAASB’s diskusionsoplæg er brugt som den primære kilde i forhold til undersøgelsesspørgsmål 5, som 

omhandlinger ændringsforslag til ISA 600. Da det er IAASB der er ansvarlig for udgivelse og opdatering af 

de internationale revisionsstandarder, og på baggrund heraf repræsentere revisorer verden over, 

vurderes datavaliditeten for denne kilde som værende høj. 
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8 Disposition  
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9 Problembehandling 

9.1 Hvad er en koncern 
En koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber. En koncern 

kan bestå af to eller flere aktie-, interessent-, kommanditaktie- eller anpartsselskaber, hvoraf det ene 

selskab (moderselskabet) har bestemmende indflydelse over et eller flere andre selskaber, kaldet 

datterselskaber. Ved bestemmende indflydelse forstås som hovedregel, at selskabet ejer halvdelen af 

stemmerettighederne i datterselskabet6.  Såfremt moderselskabet ikke ejer halvdelen eller derover af 

stemmerettighederne gælder der jf. selskabsloven § 7, stk. 3 visse undtagelser. 

Når stemmerettighederne opgøres skal både de direkte- og indirekte stemmerettigheder medregnes. De 

direkte stemmerettigheder er dem, moderselskabet selv besidder, hvorimod de indirekte besiddes af 

moderselskabet via en anden dattervirksomhed. 

 

Eksempel på koncernstruktur 

 

9.2 Koncernregnskab7 
Som det fremgår af årsregnskabslovens § 109, skal koncerner som hovedregel udarbejde 

koncernregnskab, såfremt de har moderselskab i Danmark.  

En modervirksomhed kan fritages for udarbejdelse af koncernregnskab, såfremt koncernen som helhed 

ikke overskrider to ud af følgende tre forudsætninger på balancetidspunktet, i to på hinanden følgende 

regnskabsår: 

 Balancesum på 44 mio. kr. 

 Nettoomsætning på 89 mio. kr.  

 Gennemsnitlige antal deltidsbeskæftigede på 50 medarbejdere 

  

                                                           
6 Selskabslovens § 7, stk. 2 
7http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Revision%20af%20datt
erselskaber%20-%20kapitalandele.ashx 

Holdingselskab
(Dansk moderselskab)

Britisk 
holdingselskab

Britisk 
datterselskab

Tysk 
datterselskab

Amerikansk 
Holdingselskab

Amerikansk 
datterselskab

Norsk 
datterselskab
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Koncernregnskabet er et supplerende regnskab, som udarbejdes i tillæg til moderselskabets regnskab. 

Hvert af selskaberne i koncernen skal selvstændigt udarbejde regnskab, som skal opfylde specifikke krav. 

I balancen gælder det at følgende poster skal specificeres, da de ved udarbejdelsen af 

koncernregnskabet elimineres: 

9.2.1 Omsætnings- / finansielle anlægsaktiver 

 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

9.2.2 Gæld 

 Gæld til tilknyttede virksomheder. Dette omfatter både datterselskaber og moderselskabet samt 

moderselskabets andre datterselskaber 

For resultatopgørelsen gælder det at selskabet skal specificere følgende poster: 

 Indtægt af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

 Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder, disse specificeret i noterne 

 Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder, disse specificeret i noterne 

Derudover findes en række notekrav, som specificeres i årsregnskabslovens § 97 og 72. 

Formålet med koncernregnskabet er, at vise resultaterne fra samtlige virksomheder i koncernen, som var 

de en virksomhed. Det er med andre ord derfor, man i forbindelse med koncernregnskabet eliminerer de 

poster, som vedrører transaktioner mellem selskaberne. 

Koncernregnskabet skal udarbejdes efter de samme regler som moderselskabets regnskab. Derudover 

skal de anvendte regnskabsprincipper i hele koncernen være ens. 

 

9.3 Hvad indeholder ISA 600, og hvorfor blev den indført? 

Tilbage i tid var der ingen direktiver for, hvorledes en koncernrevision skulle udføres, hvilket resulterede i 

en alsidig måde at udføre koncernrevision på. Da det skabte en vis utroværdighed og mangel på 

sammenlignelighed, fandt man frem til, at der skulle opbygges standarder og vejledninger til udførslen af 

revision i internationalt perspektiv.  

I april 2009 blev ISA 600 indført, som en del af IAASB’s klarhedsprojekt, med virkning for regnskaber med 

start fra 15. december 2009. Standarden blev udarbejdet i samarbejde med adskillige revisorer verden 

over, som bidrog med deres input til, hvorledes revisionen kan udføres på bedste vis.  

I ISA 600 blev der nedfældet en fordeling af hvordan koncernrevision skal udføres, herunder en 

beskrivelse af både komponentrevisors og koncernrevisors arbejde.  

I 2012 samt 2013 blev der foretaget ændringer til ISA 600, som blev implementeret i versionen udsendt 

september 2014. Ændringerne havde til hensigt at beskrive de forventninger, IAASB havde til udførelsen 

af koncernrevisionen som helhed og herunder til vurdering af risici, kommunikation mellem parterne og 

review af udførte revisionshandlinger.  
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Siden versionen fra september 2014 er denne standard ikke opdateret, og med et marked i konstant 

udvikling, finder vi det aktuelt at vurdere, hvorvidt standarden bør opdateres og forbedres. 

ISA 600 omhandler de særlige overvejelser, der kræves for at gennemføre en tilstrækkelig revision af en 

koncern. Især ligger fokus på revisioner, hvor inddragelsen af komponentrevisorer er en nødvendighed.  

Formålet med ISA 600 er at hjælpe koncernrevisor med at opfylde kravene i ISA 220, selvom de 

udliciterer revisionen af koncernkomponenter til en komponentrevisor. Ansvaret for den samlede 

revision ligger i sidste ende hos koncernrevisor8. 

Standarden tager desuden stilling til den forøgelse af risici, koncernopgaveteamet oplever som følge af 

interageren med komponentrevisor, idet den fastlægger koncernrevisors pligt til forståelse af 

komponentrevisor9.  

Koncernrevisor ønsker ved inddragelse af en komponentrevisor at blive bistået i revision af specifikke 

komponenter eller arbejdshandlinger, men dette kræver, at komponentrevisor giver koncernrevisor et 

tilstrækkeligt revisionsbevis gennem sit arbejde og erklæring.  

Risikoen for fejl forøges i takt med, at antallet af parter i revisionen stiger og derved øges kravene til den 

interne kommunikation. Disse krav ønsker IAASB at artikulere gennem ISA 600.   

Ved anvendelse af ISA 220 er det koncernrevisorsopgave at vurdere, om komponentrevisors erklæring 

samt de underliggende arbejdspapirer og revisionsbeviser kan fungere som tilstrækkeligt revisionsbevis 

for koncernregnskabet og koncernrevisionen. Såfremt koncernrevisor ikke finder dokumentationen 

tilstrækkelig, kan koncernopgaveteamet lade sig involvere i detailrevisionen af væsentlige komponenters 

finansielle stilling. Finder koncernrevisor stadig ikke, at det er muligt at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, 

skal de om muligt, undlade at erklære sig og afstå revisionsopgaven, eller modificere sin erklæring i 

henhold hertil.  

Ved enhver revision er der en grad af risiko, som ønskes minimeret til et uvæsentligt niveau. ISA 600 

bekendtgør, at ansvaret for risikovurderingen, og deraf følgende handlinger ligger hos koncernrevisor. 

Ligeledes gælder det, at koncernrevisor er ansvarlig for fastsættelsen af et væsentlighedsniveau for 

koncernrevisionen samlet set. Væsentlighedsniveauet kan efterfølgende fordeles på de enkelte 

komponenter, under hensyntagen til betydningen for koncernen. Foruden koncernrevisors ansvar for 

den samlede revision, bestemmer ISA 600 også komponentrevisors rolle og ansvar.  

  

                                                           
8 ISA 600 pkt. 11 
9 ISA 600 pkt. 19 og 20  
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9.3.1 Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at ISA 600 blev indført som en del af IAASB’s 

klarhedsprojekt tilbage i april 2009. Den internationale revisionsstandard kan hjælpe koncernrevisor med 

at opfylde kravene i ISA 220 og fokuserer især på de særlige overvejelser som følger af at inddrage en 

komponentrevisor i revisionen. For at muliggøre inddragelsen af en komponentrevisor tydeliggør ISA 600 

i en række forhold hvem der er ansvarlig for at disse forhold varetages på bedst mulig vis.  

 

9.4 Hvilke virksomheder/koncerner revideres ud fra ISA 600 
Grundlæggende er det International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som udgiver 

standarder og vejledninger om revision og andre erklæringsopgaver med varierende grad af sikkerhed.  

IAASB har til formål at udforme og udgive disse vejledninger og standarder, for at skabe en ensartethed 

mellem internationale og nationale standarder for revision og andre erklæringer med sikkerhed. Det er 

IAASB’s ønske at deres vejledninger er af en sådan standard, at det styrker offentlighedens tillid til de 

afgivne erklæringer på verdensplan. 

IAASB er en underorganisation af IFAC (International Federation of Accountants), som er den 

internationale sammenslutning af revisorer. For Danmarks vedkommende er vi repræsenteret gennem 

FSR Danske Revisorer.  

IFAC er sammensat af over 175 medlemmer og er repræsenteret i mere end 130 lande, som tilsammen 

repræsentere næsten 3 millioner revisorer.10 

IFAC’s medlemmer er oplistet på deres hjemmeside 11. Det er disse medlemmer der er underlagt at 

udføre koncernrevision i henhold til ISA 600. 

 

IAASB udgiver ISA’erne på engelsk, hvorefter FSR – danske revisorer oversætter dem til dansk, til brug for 

de danske revisorer.  

Alle internationale revisionsstandarder er oversat og forefindes på FSR – danske revisorers hjemmeside 

samt hos Karnov. 

Som det vil blive uddybet i næste undersøgelsesspørgsmål, har ISA 600 standarden fokus på de særlige 

problemstillinger, der kan opleves ved en koncernrevision hvori der indgår en komponentrevisor. 

Komponentrevisorer kan inddrages i en revision af forskellige årsager, men typisk som følge af stor 

geografisk afstand, lokal lovgivning eller nationale markedsforhold.  

I Danmark er de fleste virksomheder underlagt revisionspligt. Dette betyder, at de skal have deres 

regnskab gennemgået og erklæret om af en godkendt revisor. Da alle godkendte danske revisorer er 

underlagt de regler, som udstikkes af FSR – danske revisorer betragter vi kunderne til medlemmerne af 

FSR – danske revisorer som genstand for revision efter ISA 600 i de tilfælde, hvor den gør sig anvendelig.  

                                                           
10 http://www.ifac.org/about-ifac/membership 
11 http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members 
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9.4.1 Delkonklusion 
De internationale revisionsstander udgives af det International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) og gælder for IFAC’s medlemmer. Gennem FSR – danske revisorer er Danmark repræsenteret i 

IFAC og derfor er FSR – danske revisorer formidler af internationale standarder på dansk. De fleste 

danske virksomheder er underlagt revisionspligt for gennemgang af deres finansielle stilling, hvilket skal 

foretages af en godkendt revisor. De godkendte revisorer er underlagt de reguleringer som udgives af 

FSR – danske revisorer og derfor betragtes de internationale revisionsstandarder, herunder ISA 600, som 

anvendelige i samtlige revisionsengagementer som udføres af et medlem af FSR – danske revisorer. 

 

9.5 Hvordan udføres revisionen med udgangspunkt i den nuværende ISA 600 
Fremgangsmåden for en koncernrevision er langt hen af vejen den samme, som ved udførslen af revision 

for en enkelt virksomhed.  

Trinene i en koncernrevision kan illustreres således: 

 

Som det er oplyst i vores afgrænsning vil vi behandle opgaven med udgangspunkt i moderselskabet og 

revisionen af moderselskabets regnskab, herunder koncernregnskabet.  

 

9.5.1 Indledning og definition 
En koncern består som tidligere nævnt af en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige 

enheder, disse selvstændige enheder kaldes komponenter. Alle komponenterne i koncernen indgår i et 

samlet koncernregnskab, der revideres af koncernrevisoren. 

Der kan opstå forskellige situationer, hvor det er fordelagtigt for koncernrevisoren at anvende andre 

revisorer til at revidere nogle komponenter i koncernen, disse kaldes komponentrevisorer.  Behovet for 

komponentrevisorer kan eksempelvis opstå som følge af en stor geografisk afstand, lokal lovgivning eller 

nationale markedsforhold, som afviger fra det, vi finder i moderselskabets hjemland. 

Det er koncernrevisoren, der har det fulde ansvar for udførelsen af revisionen og selve erklæringen på 

koncernregnskabets overholdelse af det retvisende billede.   

 

9.5.2 Kunde- og opgaveaccept 
Inden man som revisor kan påtage sig en revisionsopgave for en kunde skal, der foretages en 

kundeaccept. Kundeaccepten foretages hvert år, uanset om der er tale om en ny eller eksisterende 

kunde, idet forholdene løbende kan ændre sig.  

Indledning 
og 

definition

Kundeaccept 
og 

opgaveaccept

Planlægning 
og 

risikovurdering
Udførelse Rapportering

Regnskabs-
afslutning
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Når revisor foretager kundeaccepten, skal de f.eks. forholde sig til, hvorvidt de har kapaciteten og 

kompetencerne til at betjene kunden. Ligeledes skal revisor forholde sig til, hvorvidt det at påtage sig 

opgaven kan ske uden væsentlig risiko.  

 

Såfremt der er tale om en ny klient, vil revisor forsøge at få så mange relevante informationer om 

kunden som muligt, inden de påtager sig opgaven. Revisor vil som udgangspunkt kræve adgang til 

tidligere regnskaber og regnskabsmæssige specifikationer samt rette henvendelse til tidligere revisor og 

bede denne be- eller afkræfte forhold som den tiltrædende revisor skal være særligt opmærksom på i 

forbindelse med at han påtager sig opgaven. 

Endeligt skal revisor identificere de ultimative ejere og sikre at eksempelvis honoraret ikke overstiger et 

omfang der medfører et afhængighedsforhold. 

9.5.3 Planlægning og risikovurdering 

9.5.3.1 Forståelse af virksomheden/koncernen 

Inden man som revisor påtager sig en revisionsopgave, er det vigtigt at forstå koncernen til fulde. Dette 

kræver både et internt og et eksternt overblik over koncernen.   

For at opnå det fulde overblik kræver det en viden om følgende forhold: 

Interne forhold 

 Ejerskab 

 Koncernstruktur 

 Ledelsesstruktur 

 Branche 

 Produkter og services 

 Internt kontrolmiljø 

 Regnskabsår for komponenterne i koncernen 

 Strategier og målsætninger 

 Konsolideringsprocessen 

 

Eksterne forhold  

 Særlovgivning 

 Markedsmæssige vilkår 

 Nationallovgivning for komponenterne 

 Brancheforhold 

 Generelle økonomiske tendenser 
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9.5.3.1.1 Forståelse af komponentrevisor 

En koncernrevision er som oftest langt mere omfattende og kompliceret end almindelig revision, hvilket 

skyldes, at der tit er behov for udenlandske komponentrevisorer.  

Når en koncernrevisor ønsker at benytte en komponentrevisor til at udføre revisionen af en eller flere af 

koncernens komponenter, skal koncernrevisoren opnå en forståelse af følgende forhold: 

 Hvorvidt komponentrevisoren har de nødvendige faglige kompetencer til at påtage sig opgaven 

 Hvorvidt koncernrevisoren har mulighed for at involvere sig i komponentrevisorens arbejde i et 

sådan omfang, at de kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

 Hvorvidt komponentrevisoren er underlagt en begrebsramme, hvor der føres tilsyn med 

revisorerne 

 Hvorvidt komponentrevisoren er bekendt med og har til hensigt at overholde de etiske regler, 

som vurderes relevant i forhold til koncernrevision, herunder er uafhængighed særdeles vigtigt. 

Det er vigtigt at forstå, at det er koncernrevisors ansvar at alle revisorer, herunder både 

komponentrevisorer samt koncernopgaveteamet, er uafhængige. 

Det er ligeledes koncernrevisors ansvar, at komponentrevisorerne har de fornødne faglige kompetencer. 

Komponentrevisors kompetencer skal blandt andet bestå i forståelse af revisionsstandarderne, den 

regnskabsmæssige begrebsramme samt andre særlige færdigheder, som er påkrævet for at kunne 

udføre opgaven, herunder branchespecifik viden. 

For at sikre at komponentrevisorerne besidder de nødvendige kompetencer, kan man med fordel 

indhente CV for revisorer i opgaveteamet samt udtalelser fra tidligere referencer. Derudover kan 

koncernrevisor udbede sig resultaterne af den seneste eksterne kvalitetskontrol.12Endvidere vil et besøg 

hos komponentrevisor ofte være anvendt. 

 

9.5.3.2 Væsentlighedsniveau 

Koncernrevisoren skal fastsætte en overordnet strategi for revisionen, herunder fastsætte et 

væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed. 

 

9.5.3.2.1 Væsentlighedsniveau for komponenter 

Når koncernrevisor har fastsat væsentlighedsniveauet for koncernen som helhed, skal der fastsættes et 

væsentlighedsniveau for komponenterne, som komponentrevisoren skal revidere ud fra. Fastsættelsen 

af hver komponents væsentlighedsniveau kan ske på to måder:13 

 Komponentvæsentlighed 

 Lokalt væsentlighedsniveau 

                                                           
12 ISA 600 afsnit 19 
13 Revision i praksis s. 468 



21 
 

9.5.3.2.2 Komponentvæsentlighed 

Ved komponentvæsentlighed er det koncernrevisoren, der udregner væsentlighedsniveauet for hver 

komponent, som komponentrevisoren skal revidere efter. Når koncernrevisoren skal fastsætte 

komponentvæsentligheden, beror dette på en faglig vurdering, som kræver et godt kendskab til de 

enkelte komponenter. I koncernrevisors vurdering kan blandt andet indgå overvejelser omkring 

størrelsen på komponenten set i relation til koncernen samlet set, hvilket omfang der måtte være af 

forventede fejl, om der foretages mange regnskabsmæssige skøn samt af hvilken art.  

For at imødekomme sandsynligheden for, at summen af ikke korrigerede og uopdagede fejl overstiger 

koncernens samlede væsentlighedsniveau, er det vigtigt, at komponentvæsentligheden sættes lavere 

end væsentligheden for koncernen.  

Beregningen af hver komponents væsentlighedsniveau fastsættes ikke nødvendigvis som en 

procentandel af det samlede væsentlighedsniveau for koncernen. Det samlede væsentlighedsniveau for 

komponenterne kan i praksis derfor godt overstige koncernvæsentlighedsniveauet.   

 

9.5.3.2.3 Lokalt væsentlighedsniveau 

Såfremt koncernrevisor ønsker, at der for komponenterne benyttes lokalt væsentlighedsniveau, 

fastsættes dette af komponentrevisor, som rapporterer op til koncernrevisoren. 

Det er vigtigt, at det lokale væsentlighedsniveau ikke overstiger væsentlighedsniveauet for 

koncernregnskabet som helhed. 

Det er koncernrevisors opgave at gennemgå og godkende det lokale væsentlighedsniveau, inden 

arbejdet udføres. 
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9.5.3.3 Scoping  

Der findes fem forskellige former for erklæringer en revisor kan give på et regnskab: 

 

 
 

Ovenstående figur er udarbejdet med udgangspunkt i data direkte fra FSR14. 

Det er koncernrevisorens ansvar, at vurdere hvilken type arbejde, der skal udføres vedrørende hver af 

komponenternes finansielle information. Denne vurdering kaldes scoping. 

Når koncernrevisor skal vurdere hvilke handlinger, der skal udføres for hver komponent, skal de vurdere 

hvor betydelig komponenten er.  

9.5.3.4 Betydelige komponenter 

En komponent kan være betydelig af flere årsager. En komponent der er betydelig grundet sin egen 

finansielle betydning for koncernen samlet set, skal have revideret sin finansielle information af 

koncernrevisoren eller en komponentrevisor. Revisionen skal foretages ud fra komponentvæsentlighed. 

Hvis en komponent er af en særlig art, eller andre særlige omstændigheder gør, at der er sandsynlighed 

for at den udgør en betydelig risiko for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, skal denne 

ligeledes betegnes som betydelig.15  

  

                                                           
14 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR_Faktaark_Banker-januar-2014.ashx 
15 ISA 600 side 10, afsnit 26 og 27 

Ingen grad af sikkerhed Moderat grad af sikkerhed Høj grad af sikkerhed 
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Såfremt en komponent er betydelig grundet sandsynlighed for væsentlig fejlinformation skal 

koncernrevisoren, eller komponentrevisoren på vegne heraf, udføre en eller flere af følgende handlinger: 

 Revision af den finansielle situation for komponenten, dette skal ske ved anvendelse af 

komponentvæsentlighed 

 Revision af balanceposter, grupperinger af posteringer eller andre oplysninger, der relaterer sig 

til risikoen for væsentlig fejlinformation 

 Udføre udvalgte handlinger, der relaterer sig til risikoen for væsentlig fejlinformation 

Hvis der er tale om en international koncern, vil det normalt være god revisionsskik, at koncernrevisoren 

besøger de udenlandske komponentrevisorer. Her vil de drøfte forhold vedrørende rapporteringen samt 

gennemgå dele af revisionsdokumentationen. Det er ikke nødvendigt at besøge alle væsentlige 

komponenter hvert år, men at dette med fordel kan ske på rotationsbasis. 

 

9.5.3.5 Ikke betydelige komponenter 

Såfremt koncernrevisor klassificerer en komponent som værende ikke betydelig, skal koncernrevisoren 

udføre analytiske handlinger på koncernniveau.16 

Når koncernrevisor vurderer, at der er tale om en ikke betydelig komponent, er der flere faktorer, der 

påvirker hvilke yderligere handlinger, der skal foretages på komponenten. Nogle af overvejelserne kan 

bero på, hvorvidt der er sket betydelige ændringer for komponenten, om komponenterne anvender de 

samme systemer og processer samt om komponenten er nystiftet eller overtaget for nylig17. 

 

9.5.3.6 Øvrige overvejelser vedrørende scoping 

Som koncernrevisor kan man minimere risikoen for uopdagede fejlinformationer hos komponenterne 

ved at udskifte komponentrevisorerne med løbende mellemrum. 

For koncerner er der intet krav om, hvor stor en andel af den finansielle situation der skal revideres. I 

praksis skal koncernrevisor dog kontrollere, at der er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis, hvilket normalt 

medfører, at der på 70-90 % af det udvalgte benchmark udføres revision, review, udvidet gennemgang 

eller aftalte arbejdshandlinger. 

Såfremt koncernens ledelse anmoder om, at der udføres revision på alle eller næsten alle komponenter, 

behøver koncernrevisor ikke gøre sig de store tanker angående scoping. Det er stadig et krav, at 

koncernrevisor sikrer sig, at der gennem det udførte arbejde er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis i 

forhold til at erklære sig på koncernregnskabet. 

  

                                                           
16 ISA 600 s. 10, afsnit 28 
17 Revision i praksis, Karnov Group 2012, udgave 1, 1. oplag, S. Sudan, M. Samuelsen, H. Parker & C.M. Davidsen 
side 471, afsnit 3 
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9.5.3.7 Lokal revision 

På trods af koncernrevisors definition af hvilken type arbejde, der skal udføres for hver komponent, vil 

der være tilfælde, hvor komponenternes lokale lovgivning bevirker, at der skal udføres yderligere 

handlinger. 

I de tilfælde hvor den lokale lovgivning kræver, at der udføres revision på en komponent, og hvor 

koncernrevisor ligeledes kræver revision, skal koncernrevisoren overveje, hvorvidt der skal anvendes 

komponent eller lokalt væsentlighedsniveau.18 

Der findes to typiske scenarier: 

 Revision af komponenten med udgangspunkt i komponentvæsentlighed, som fastsættes af 

koncernrevisoren. Efter komponentrevisoren har rapporteret til koncernrevisoren, udføres de 

handlinger, som er krævet i henhold til den lokale lovgivning, ud fra det lokale 

væsentlighedsniveau.  

 Revision af komponenten med udgangspunkt i det lokale væsentlighedsniveau, hvorefter 

komponentrevisor rapporterer til koncernrevisor. Denne metodik benyttes oftest, da det er den 

mest rationelle i forhold til effektivisering. 

 

9.5.3.8 Revision centralt 

I større koncerner vil der som oftest være revisionsområder, hvor det giver mening at udføre revisionen 

central. Dette kan f.eks. være: 

 Interne kontroller (koncernkontroller) 

 Test af IT-systemer, såfremt disse er ensartede i hele koncernen 

 Købsprisallokeringer i forbindelse med virksomhedsovertagelser 

 Treasury, herunder styringen af koncernmellemværender og koncernens finansielle instrumenter 

 Nedskrivningstest på koncernintern goodwill 

 Afstemning af koncerninterne poster og mellemværender 

 Kontrol af elimineringer 

 Kontrol af evt. intern revision 

Områderne kan med fordel revideres centralt, da behandlingen som udgangspunkt skal foretages 

ensartet i alle komponenterne. 

  

                                                           
18 Revision i praksis, Karnov Group 2012, udgave 1, 1. oplag, S. Sudan, M. Samuelsen, H. Parker & C.M. Davidsen 
side 476, afsnit 1 
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9.5.3.9 Opsummering 

Det er vigtigt at koncernrevisor forstår den koncern som skal revideres og det er deres pligt at sætte sig 

ind i for eksempel koncernstruktur, interne kontrolmiljø, konsolideringsprocessen, lovgivning og 

brancheforhold. 

I de tilfælde hvor koncernrevisor ser sig nødsaget til engagere en komponentrevisor til at revidere en 

eller flere komponenters finansielle stilling, er det vigtigt at koncernrevisor vurderer hvorvidt 

komponentrevisor kan magte opgaven og varetage denne uden at ændre væsentligt ved risikoprofilen af 

koncernrevisionen.  

Der er to måder at fastsætte væsentlighedsniveauet på ved koncernrevisionen og den underligende 

komponentrevision. Komponentvæsentlighed bygger på koncernrevisors faglige vurdering og kræver et 

indgående kendskab til koncernen. Den anden metode som er lokalt væsentlighedsniveau, fastsættes af 

komponentrevisor men skal alligevel godkendes af koncernrevisor. 

Koncernrevisor har fem forskellige typer af erklæringer med divergerende grad af sikkerhed, disse 

erklæringer applikeres for de enkelte komponenter, på baggrund af det udførte arbejde. En komponent 

kan vurderes som betydelig af to årsager, enten fordi den er af finansiel væsentlighed for koncernens 

samlede finansielle stilling eller for fordi der opleves en sandsynlighed for væsentlige fejlinformationer i 

komponenten. I disse tilfælde skal komponenten revideres og derved erklæres om med høj grad af 

sikkerhed. Komponenter som ikke vurderes betydelige skal blot gennemgås analytisk og har derfor en 

lavere grad af sikkerhed.  For komponenter der blot gennemgås analytisk i forhold til koncernrevisionen, 

kan der jf. lokal lovgivning være krav om at komponentens finansielle stilling revideres lokalt.  

Nogle elementer i koncernrevisionen kan med fordel indbefatte temaer, som ellers skulle gennemgås på 

komponentniveau, men som kan gennemgås på koncernniveau ud fra en antagelse om at alle 

komponenter har samme processer. Det kunne for eksempel være kontrol af koncerninterne 

mellemværender eller test af det interne kontrolmiljø.  

 

9.5.4 Udførelse   
Et koncernregnskab skal aflægges efter de samme regnskabsregler som et almindeligt regnskab. Det er 

koncernrevisorsopgave at sikre, at moderselskabet samt komponenterne overholder dette. 

 

9.5.4.1 Rapporteringspakke 

En rapporteringspakke kan være udformet på forskellig vis alt efter størrelsen på den aktuelle koncern. I 

store koncerner ser man tit, at der er etableret et integreret ERP system. ERP betyder Enterprise 

Ressource Planning, som oftest sammenlignes med et bogholderiprogram. Forskellen på et almindeligt 

bogføringsprogram og et ERP-system er, at det i højere grad knytter arbejdsprocesserne sammen både i 

virksomhederne alene og i koncernen som helhed. Der er således tale om et softwareprogram, som kan 

kombinere forskellige funktioner i virksomheden, f.eks. lagerstyring, indkøb og ordre behandling, salg 

samt det ordinære økonomisystem. 

Nogle ERP-systemer fungerer således at komponenterne kan indtaste i systemet lokalt, hvorefter alle 

data automatisk overføres til det team, der står for den videre konsolidering.  
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Såfremt der benyttes et sådan system, vil koncernrevisor som udgangspunkt gøre brug af IT-revision, for 

at sikre at der sker korrekt og fuldstændig overførsel af data mellem de forskellige moduler. 

Blandt de mest anvendte ERP systemer er: 

 Microsoft Dynamics AX (Axapta) 

 Microsoft Dynamics NAV (Navision) 

 SAP 

 Oracle  

 IBM Cognos 

For mindre koncerner udarbejdes der oftest en 

excel model, som udsendes til komponenterne. 

Når komponenterne modtager 

rapporteringsarket, skal dette udfyldes med de 

givne data og derefter returneres til 

koncernrevisoren. Da der er tale om en manuel 

proces, er denne omfattet af en række risici for 

fejl, der kan opstå så snart processerne ikke 

foregår automatisk i et ERP-program.  

 
http://elbek-vejrup.dk/erp-system/ 

Det er vigtigt, at koncernrevisor gennemgår excel modellen, inden den udsendes til komponenterne, for 

at sikre, at den er ajourført til den gældende rapporteringspligt. 

Uanset rapporteringsformen skal koncernrevisor sikre, at rapporteringspakken indeholder de relevante 

oplysninger, og at disse er behandlet korrekt. Da det er rapporteringspakken, som danner grundlag for 

det endelige koncernregnskab, er det meget vigtigt, at koncernrevisor har fokus på dette. 

 

9.5.4.2 Regnskabsmanual 

Regnskabsmanualen er et dokument, hvori koncernens regnskabspraksis defineres. Jo større koncerner 

der er tale om, jo større regnskabsmanual vil de typisk have. I regnskabsmanualen fastlægges og 

uddybes koncernens regnskabsprincipper, hvorved de bliver mere anvendelige for relevante 

regnskabsmedarbejdere. 

I mindre koncerner kan man opleve, at de ikke har nedskrevne manualer for deres regnskabspraksis. I 

disse tilfælde vil det eneste sted de er beskrevet være i årsrapportens afsnit om anvendt 

regnskabspraksis. 

Det er vigtigt at regnskabsmanualen er i overensstemmelse med den relevante regnskabspraksis, som i 

Danmark typisk vil være årsregnskabsloven eller IFRS. 

  

http://elbek-vejrup.dk/erp-system/
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9.5.4.3 Koncernrevisionsinstruks 

For at kommunikere sine krav til komponentrevisorernes arbejde, udsender koncernrevisor et 

dokument, også kaldet en koncernrevisionsinstruks eller på engelsk kaldet en group audit instruction.  

Det er vigtigt at revisionsinstruksen udsendes i rette tid, da det af den fremgår, hvilke arbejdsopgaver 

komponentrevisor skal udføre, hvad arbejdet skal bruges til, og hvordan resultatet af de disse handlinger 

skal formidles til koncernrevisor. Det er derfor vigtigt, at alle komponentrevisorerne modtager denne 

inden påbegyndelsen af deres arbejde. 

I koncernrevisionsinstruksen beder koncernrevisor komponentrevisorerne om at bekræfte samarbejdet. 

De informerer komponentrevisor om de etiske krav der er forbundet med revisionsopgaven, herunder 

især komponentrevisors krav om uafhængighed. Det er ligeledes i koncernrevisionsinstruksen, at den 

fastsatte komponentvæsentlighed, som beskrevet tidligere, skal kommunikeres ud til 

komponentrevisorerne. 

 

Koncernrevisor skal i revisionsinstruksen tydeligt identificere, hvilke betydelige risici der ses for væsentlig 

fejlinformation, som kan skyldes besvigelser eller fejl, som kan være relevante for komponentrevisors 

arbejde. Ligeledes skal komponentrevisorerne, indenfor den af koncernrevisor fastsatte tidsfrist, 

informere om betydelige risici for væsentlig fejlinformation som de finder, samt hvad deres reaktion på 

sådanne risici har været.  

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at koncernrevisor i revisionsinstruksen udarbejder en liste med 

nærtstående parter samt andre eventuelle nærtstående parter. Det er dernæst komponentrevisorernes 

ansvar, inden for den af koncernrevisor givne frist, at rapportere såfremt de finder øvrige nærtstående 

parter. Såfremt det vurderes væsentligt, skal koncernrevisor afslutningsvis rapportere den endelige liste 

over nærtstående parter ud til samtlige komponentrevisorer. 

Af bilag 5 fremgår et eksempel på en koncernrevisionsinstruks taget fra ”Revision i praksis”. 

 

9.5.4.4 Konsolideringsprocessen 

På baggrund af de indledende vurderinger omkring risikoen for væsentlige fejlinformationer i 

koncernregnskabet, skal koncernrevisor udføre de nødvendige revisionshandlinger for at afdække denne 

risiko. Derudover skal koncernrevisor udføre de relevante revisionshandlinger vedrørende 

konsolideringsprocessen. 

En af de centrale arbejdshandlinger i konsolideringsprocessen er, at koncernrevisor sikrer sig, at de 

modtagne finansielle oplysninger, som komponentrevisoren erklærer sig på, er de samme, der er blevet 

indarbejdet i koncernregnskabet. Dette gøres ved at kontrollere posterne i den modtagne balance med 

det, der er indregnet. Derudover er det koncernrevisors ansvar at sørge for, at der er sket korrekt 

omregning fra lokal valuta, til den valuta koncernregnskabet aflægges i. 

Såfremt der er behov for ændringer mellem de modtagne finansielle oplysninger fra 

komponentrevisorerne og det, der skal indregnes i koncernregnskabet, skal disse reguleringer foretages 

ved hjælp af reklassifikation og efterposteringer. 

Det er koncernrevisors ansvar at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af disse reguleringer. 
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9.5.4.5 Gennemgang af modtagen rapportering 

På baggrund af den revisionsinstruks som koncernrevisor sender ud til komponentrevisorerne, modtager 

de en rapporteringspakke for hver komponent. Koncernrevisor skal nu gennemgå 

rapporteringspakkerne, som må antages at være drøftet med den lokale ledelse.  

Kort efter at koncernrevisor modtager rapporteringspakkerne fra komponentrevisorerne, skal der 

fremsendes en bekræftelse til komponentrevisorerne som underskrives og bekræfter, at de har 

modtaget koncernrevisionsinstruksen, samt at de er uafhængige og har de fornødne kvalifikationer.  

 

Ved statusrevision skal komponentrevisor rapportere følgende til koncernrevisor: 

 Auditors report 

 Group Completion Highligt Memorandum 

 Summary of Audit Misstatements 

 Group Reporting Package 

Group Completion Highlight Memorandum 

Indeholder som oftest en rapportering, hvori resultatet af revisionen af områder med høj risiko for 

fejlinformationer indgår. Derudover vil andre forhold, som kan have interesse for koncernrevisor også 

indgå f.eks. brud på love eller øvrige reguleringer. Det er ligeledes i ”Group Completion Highlight 

Memorandum”, at komponentrevisorerne beskriver, såfremt der har været modifikationer til 

revisionserklæringen, samt hvis der er ikkekorrigerede fejl. Ud fra de ikke korrigerede fejl på 

komponenterne laver koncernrevisor en liste med de samlede revisionsdifferencer på koncernniveau. 

Det er ud fra denne liste, at koncernrevisor godkender de samlede fejl, såfremt han ikke vurderer, der er 

behov for korrektioner hertil. 

Koncernrevisor vil have særligt fokus på de erklæringer, komponentrevisorerne afgiver, herunder om der 

er forbehold eller supplerende oplysninger. Forbehold omkring væsentlige fejlinformationer håndteres 

af koncernrevisor gennem ovenstående gennemgang af revisionsdifferencerne. Såfremt der afgives en 

erklæring med forhold eller manglende konklusion om manglende revisionsbevis, kan dette give 

anledning til overvejelser omkring, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Som det gør sig gældende ved revision af et almindeligt selskab i Danmark, skal revisor revidere 

efterfølgende begivenheder. Komponentrevisorerne skal revidere efterfølgende begivenheder mellem 

statusdagen og dagen for aflæggelse af koncernregnskabet, og rapportere eventuelle forhold, som kan 

påvirke koncernregnskabet, til koncernrevisor. 
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9.5.4.6 Afsluttende arbejde og konklusion 

De afsluttende handlinger og konklusionen i en koncernrevision ligner i sin art og udførelse en hvilken 

som helst anden revision. Der er dog enkelte særlige forhold ved en koncernrevision som, tillægges de 

øvrige handlinger.  

Koncernrevisor skal, på højde med en almindelig revision, forholde sig til de begivenheder som ligger 

efter statusdagen for på denne måde at afklare, hvorvidt nogle efterfølgende begivenheder kan have så 

væsentlig en indflydelse på koncernens finansielle stilling. Desuden skal koncernrevisor forholde sig til, 

hvorvidt koncernen er goning concern, altså om koncernrevisor vurderer, at koncernen kan fortsætte sin 

drift de kommende 12 måneder.  

Det er koncernrevisors opgave at udføre en afsluttende regnskabsanalyse for at vurdere om regnskabet 

afspejler den koncern, som revisionen har afdækket, altså for at sikre det retvisende billede. Således kan 

eventuelle afvigelser fra de forventede værdier opfanges og undersøges, inden der konkluderes på 

revisionen.  

Regnskabet skal udarbejdes inden for en begrebsramme som eksempelvis kan være IFRS. Det er 

koncernrevisors pligt at vurdere, hvorvidt regnskabet overholder den begrebsramme, som jævnfør 

regnskabet anvendes. På baggrund heraf kan koncernrevisor også vurdere, hvorledes noteoplysningerne 

i regnskabet revideres optimalt.  

Når et selskab aflægger regnskab, skal det være retvisende men ikke fejlfrit. Derfor vurderes samtlige fejl 

ud fra en væsentlighedsbetragtning, som giver mulighed for kun at rette de fejl, som påvirker 

regnskabslæsers oplevede finansielle stilling i virksomheden. Dette betyder, at nogle uvæsentlige fejl kan 

indgå i regnskabet, og disse har koncernrevisor til opgave at gennemgå og vurdere de uvæsentlige ikke-

korrigerede fejl i koncernregnskabet.  

Koncernopgaveteamet har til opgave at vurdere det opnåede revisionsbevis, således at enten 

koncernopgaveteamet selv eller komponentrevisor kan udføre yderligere revisionshandlinger der, hvor 

det vurderes nødvendigt.  

 

9.5.4.7 Opsummering  

Koncernrevisor er ansvarlig for revisionen af koncernens konsoliderede finansielle stilling, som bygger på 

den finansielle rapportering som komponenterne leverer til moderselskabet. Disse rapporteringer 

danner grundlag for en konsolidering. På baggrund af dette skal koncernrevisor også gennemgå 

rapporteringspakken, for at kontrollere at denne overholder gældende lovgivning.  

I større koncerner findes ofte en regnskabsmanual, som vejleder komponenterne i hvordan de sikrer 

overholdelse af koncernens regnskabspraksis. Disse retningslinjer er dog ikke altid nedskrevne i mindre 

koncerner hvor ved man som revisor må ty til regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis hvis man 

ønsker information.  
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En koncernrevisionsinstruks er koncernrevisors kommunikationsværktøj til komponentrevisor forud for 

et nært forestående revisionsengagement. I koncernrevsionsinstruksen vil koncernrevisor give en 

artikuleret forventningsbekendtgørelse, som skal danne grundlag for komponentrevisors arbejde og 

kommunikation retur til koncernrevisor. Koncernrevisionsinstruksen kan blandt andet indeholde 

informationer om betydelige risici identificeret af koncernrevisor samt de nærtstående parter, som er 

identificeret på koncernniveau. Begge er dele er noget komponentrevisor forventes at udbygge efter 

behov.  

I konsolideringsprocessen har koncernrevisor mulighed for at kontrollere at de finansielle informationer 

leveret af komponenterne til revision af komponentrevisor stemmer til det, som er leveret til 

moderselskab og derved sikre en fuldstændighed i rapporteringen.  

Når komponentrevisor har udført de handlinger som blev kommunikeret i koncernrevisionsinstruksen 

afgives en erklæring for dette. I øvrigt udfyldes der et Group Completion Highligt Memorandum som skal 

informere om resultatet af det udførte arbejde.  

Sidste step i udførelsesfasen er at tage stilling til de afsluttende ting såsom going concern, om 

begrebsrammen er opfyldt og vurdering af egnetheden af revisionsbeviset som er opnået.  

 

9.5.5 Rapportering 
Nedenfor beskrives de særlige regler, som gør sig gældende i forbindelse med koncernrapporteringen. 

Som det gør sig gældende i den øvrige del af opgaven, har vi afgrænset os fra at beskæftige os med de 

normale krav til rapportering og revision. Vi fokuserer i vores opgave i overvejende grad på de forhold, 

der adskiller koncernrevision fra almindelig revision. 

 

9.5.5.1 Tavshedspligt 

Revisorer er underlagt tavshedspligt i forhold til klienternes oplysninger. Det samme gør sig gældende 

for komponentrevisorer, dog med den undtagelse at lovgivningen siger, at tavshedspligten ikke gælder 

over for koncernrevisor. Det skal dog siges, at koncernrevisor har tavshedspligt over for 

komponentrevisorerne. 

I lande udenfor EU/EØS er revisorer ikke omfattet af 8. direktivs krav om tavshedspligt. Det kan derfor 

være et problem, hvis man er dansk komponentrevisor og skal rapportere til en koncernrevisor uden for 

EU/EØS. Komponentrevisor må i en sådan situation overveje den lokale lovgivning for koncernrevisor, 

inden de rapporterer fortrolige oplysninger op til koncernrevisor.19 

 

  

                                                           
19 Revision i praksis, Karnov Group 2012, udgave 1, 1. oplag, S. Sudan, M. Samuelsen, H. Parker & C.M. Davidsen 
side 499, afsnit 2 
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9.5.5.2 Management letter 

Som revisor kan man være underlagt krav om kommunikation og rapportering overfor regnskabsbrugere, 

den daglige ledelse, den øverste ledelse eller parter uden for virksomheden. Kravet om rapportering til 

ovenstående parter kan være fastsat i ISA’erne, lovgivning eller øvrig regulering. I forbindelse med 

koncernrevision kan koncernrevisor blandt andet rapportere til koncernledelsen gennem et 

management letter.  

 

Såfremt koncernrevisor konkluderer, at der er mangler i de interne kontroller, skal koncernrevisor, jf. ISA 

265, kommunikere disse forhold til koncernledelsen. Koncernrevisor skal rapportere mangler i de 

koncerninterne kontroller, mangler som koncernrevisor bliver opmærksom på i komponenternes interne 

kontroller, samt mangler som komponentrevisor gør opmærksom på i revisionsprotokollatet.20 

 

9.5.5.3 Rapportering om besvigelser 

ISA 240 indeholder vejledninger og krav til hvordan revisor skal forholde sig såfremt de har identificeret 

eller er blevet gjort opmærksom på at der sker besvigelser i koncernen. Hvis koncernrevisor har 

formodning om at der sker besvigelser i koncernen skal dette rapporteres til det passende 

ledelsesniveau i koncernen. Såfremt den daglige ledelse er impliceret i besvigelserne, skal dette 

rapporteres til den øverste ledelse. I yderste tilfælde skal besvigelserne rapporteres til kapitalejerne.21 

 

9.5.5.4 Revisionsprotokollat 

For både almindelige regnskaber og koncernregnskaber gælder det at revisor, såfremt der udføres 

revision, afgiver et revisionsprotokollat til den øverste ledelse. For koncernregnskaber afgives 

revisionsprotokollatet til bestyrelsen i moderselskabet.  

Revisor kan afgive fire typer af protokollater: 

 Tiltrædelsesprotokollat 

 Revisionsprotokollat vedrørende revision i årets løb 

 Revisionsprotokollat vedrørende revision af koncernregnskabet 

 Fratrædelsesprotokollat – revisionsprotokollat vedrørende revisors fratrædelse 

 

  

                                                           
20 Revision i praksis, Karnov Group 2012, udgave 1, 1. oplag, S. Sudan, M. Samuelsen, H. Parker & C.M. Davidsen 
side 499, afsnit 3 
21 Revision i praksis, Karnov Group 2012, udgave 1, 1. oplag, S. Sudan, M. Samuelsen, H. Parker & C.M. Davidsen 
side 500, afsnit 1 
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Revisionsprotokollat vedrørende revision af koncernregnskabet 

Som det er beskrevet i ovenstående afsnit, er revisionsprotokollatet et fortroligt dokument, som afgives 

til den øverste ledelse. Det er i modsætning til regnskabet ikke et dokument, som offentliggøres. 

Offentlige myndigheder, så som SKAT og Erhvervsstyrelsen, kan dog på anfordring kræve at få udleveret 

revisionsprotokollatet.  

Det er den revisor, som er valgt til at udføre revisionen af koncernregnskabet, som ligeledes skal 

underskrive revisionsprotokollatet. Så snart koncernrevisor har underskrevet protokollatet, skal dette 

forelægges den øverste ledelse, hvorefter alle medlemmer af den øverste ledelse skal underskrive. 

I revisionsprotokollatet skal revisor kort og præcist gengive de væsentligste kommentarer og 

konklusioner. I protokollatet skal revisor, på de væsentlige forhold, informere om, hvilket område deres 

bemærkning vedrører, hvilke observationer de har gjort, og hvad konklusionen er samt eventuelle 

anbefalinger til ledelsen. 

 

Nedenfor følger en række generelle krav til revisionsprotokollatet, som det fremgår af revisorlovens § 

20:  

 Redegørelse fra revisor om arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen 

herpå 

 Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller 

mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol 

 forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens 

stillingtagen til årsregnskabet m.v. 

 hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed 

 hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om22 

 

Derudover stilles der, af ISA 260 og ISA 265, en række generelle krav til revisors skriftlige rapportering til 

den øverste ledelse: 

 Betydelige resultater fra revisionen af koncernregnskabet 

 Betydelige mangler i de interne kontroller, som revisor enten selv er blevet opmærksom på, eller 

er blevet informeret om via en komponentrevisor 

 Kommunikation om revisors uafhængighed 

 Yderligere forhold, såfremt der er andet som det vurderes skal være den øverste ledelse 

bekendt23 

  

                                                           
22 Revisiorloven § 20 
23 Jf. ISA 260 afsnit 16, 17 & 3 samt ISA 265 afsnit 9 



33 
 

Udover de forhold som er oplistet af to ovennævnte punktopstillinger, er der en række specifikke krav 

som udelukkende gør sig gældende for revisionsprotokollater for koncernregnskaber (inkl. 

moderselskabets regnskab): 

 En oversigt over scoping af komponenter, altså hvilke handlinger der er udført vedrørende hver 

komponents finansielle information 

 Oversigt over koncernrevisors planlagte involvering i arbejdet udført på komponenterne  

 Såfremt der er tilfælde, hvor koncernrevisor vurderer, at der er betænkelighed ved kvaliteten af 

komponentrevisors arbejde, skal dette nævnes 

 Såfremt koncernrevisor har haft begrænset adgang til informationer, skal dette nævnes 

 Besvigelser eller mistanke om besvigelser, som resulterer i en væsentlig fejl i koncernregnskabet. 

Besvigelserne kan involvere: 

o Den daglige koncernledelse 

o Komponenternes daglige ledelse 

o Medarbejder 

o Betydningsfulde personer i koncernkontrollerne 

o Andre medarbejdere 

Udover de ovenstående punkter skal revisor altid oplyse om øvrige forhold som er relevante for den 

øverste ledelse.24 

 

9.5.5.5 Revisionspåtegning 

Når koncernrevisor reviderer et koncernregnskab, skal der indgå en påtegning på regnskabet, som 

omfatter alle de lovpligtige dele. Teoretisk set er det tilladt, at koncernregnskabet og moderselskabets 

regnskab er opdelt i hver sit regnskab. I praksis ses det dog som oftest, at koncernregnskab og 

moderselskabets regnskab indgår i samme dokument. 

 

  

                                                           
24 Revision i praksis, Karnov Group 2012, udgave 1, 1. oplag, S. Sudan, M. Samuelsen, H. Parker & C.M. Davidsen 
side 500, afsnit 2 
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En revisionserklæring skal jf. erklæringsbekendtgørelsen som minimum indeholde følgende: 

1. En identifikation af det reviderede regnskab og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er 

anvendt i forbindelse med udarbejdelsen heraf. 

2. En omtale af ledelsens ansvar for udarbejdelsen af koncernregnskabet samt evt. 

moderselskabets regnskab. Det er ledelsens ansvar, at de interne kontroller er tilstrækkelige til 

udarbejdelsen af regnskabet uden væsentlige fejlinformationer, uanset om disse skyldes 

besvigelser eller fejl.  Derudover er det ledelsens ansvar, at koncernregnskabet giver et 

retvisende billede, i henhold til de internationale standarder om revision, samt yderligere 

oplysningskrav som måtte være i henhold til dansk lov (årsregnskabsloven). 

3. En omtale af revisors ansvar for revisionen samt en omtale af den udførte revision. 

 I ovennævnte punkt skal oplyses om revisionens formål og karakter samt om de 

revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen. Såfremt revisionen omfatter andet 

end blot regnskabet, skal dette oplyses særskilt. 

4. Forbehold såfremt påtegningen skal indeholde dette, alternativt oplysning om, at påtegningen er 

uden forbehold. 

 Såfremt påtegningen ikke har givet anledning til forbehold, skal revisor tydeligt og 

fremhævet angive ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”. 

5. En konklusion vedrørende den udførte revision. 

 I konklusionen skal oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 

lovgivningens og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. For et koncernregnskab 

vil man i konklusionen skulle skrive, at revisionen er udført i henhold til de internationale 

standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk lovgivning. 

 

Derudover skal det oplyses, om regnskabet giver et retvisende billede af koncernens 

aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den 

anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre tilsvarende, generelle 

kvalitetskrav. 

  

Koncernrevisor kan afgive forskellige konklusioner på koncernregnskabet: 

 Uden forbehold 

 Med forbehold  

 Afkræftende konklusion 

Hvis revisor giver en afkræftende konklusion, altså ikke mener, at det er muligt at 

udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit.  

 

En afkræftende konklusion indeholder oplysning om, at regnskabet ikke opfylder 

kravet om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte 

regnskabsmæssige begrebsramme, eller ikke opfylder tilsvarende, generelle 

kvalitetskrav. 
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6. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, såfremt det er relevant. 

7. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, såfremt det er relevant. 

8. Såfremt regnskabet indeholder en ledelsesberetning, skal revisors erklæring indeholde en 

udtalelse om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen, baseret på den udførte 

revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, har givet anledning til 

bemærkninger. 

 Såfremt der er uoverenstemmelse mellem ledelsesberetningen og koncernregnskabet, og 

dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige, skal revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen indeholde oplysninger herom. I afsnittet skal nøje beskrives, hvor 

revisor oplever at uoverensstemmelserne er. Såfremt revisor bliver opmærksom på 

væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en 

beskrivelse heraf. Alle disse oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit kaldet ”Udtalelse 

om ledelsesberetningen”.25 

 

9.5.5.6 Opsummering 

Revisor har tavshedspligt men kan samtidigt have til opgave at rapportere direkte til virksomheden 

ledelse som følge af diverse direktiver, til dette kan et management letter gøre sig anvendeligt. 

Koncernrevisor skal ved identifikation af besvigelser rette henvendelse til passende ledelseslag i 

organisationen.  

Koncernrevisor skal udforme et revisionsprotokollat til den øverste ledelse. Dette dokument er fortroligt 

og fremvises kun til den øverste ledelse eller offentlige myndigheder såfremt det rekvireres. 

Revisionsprotokollatet skal kommunikere de væsentlige observationer, som revisionen har medført samt 

de væsentligste kommentarer, konklusioner og anbefalinger til ledelsen.   

Når koncernrevisor har opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne offentliggøre sin 

erklæring til det reviderede regnskab, skal koncernrevisor udforme en revisionspåtegning til regnskabet. 

Revisionspåtegningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af hvilket regnskab der er blevet 

revideret. Derpå følger redegørelse for ledelsens og revisors ansvar for regnskabet, så regnskabslæser 

ikke er i tvivl om hvem der er ansvarlig for hvad. Efter kommunikation af ansvarsfordelingen vil revisor 

give en konklusion for regnskabet med eller uden forbehold. Er der forbehold til regnskabet eller blot 

dele heraf vil koncernrevisor vise dette her. Ved mindre vigtige informationer vil koncernrevisor blot 

tilføje en supplerende oplysning til regnskabet, for at gøre regnskabslæser opmærksom på dette. Sidst 

men ikke mindst skal koncernrevisor i revisionsprotokollatet redegøre for sin gennemgang af 

ledelsesberetningen i regnskabet.  

  

                                                           
25 Erklæringsbekendtgørelsen § 5 
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9.5.6 Regnskabsafslutning og dokumentation 
Koncernrevisor skal overholde en række krav til deres revisionsdokumentation. Udover at koncernrevisor 

som revisor for moderselskab, skal overholde en række krav til dokumentation, skal de overholde en 

række ekstra krav i forbindelse med selve koncernrevisionen.  

Kravene til dokumentationen er blandt andet: 

 En oversigt over samtlige komponenter som koncernrevisor vurderer, er betydelige. Oversigten 

skal indeholde en analyse af komponenterne, samt en forklaring på den type arbejde/erklæring 

der er udarbejdet vedrørende komponenternes finansielle information. 

 Derudover skal koncernrevisor beskrive, hvilke handlinger de har udført på komponenterne. I 

beskrivelsen skal indgå arten af arbejdet, hvornår handlingerne har fundet sted, samt hvilket 

omfang koncernrevisor har været involveret i komponentrevisorernes arbejde. 

 Skriftlig kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisorerne, herunder de krav 

som koncernrevisor har stillet til komponentrevisorerne, blandt andet gennem 

koncernrevisionsinstruksen. 

I forbindelse med revisionen af komponenterne udfærdiger komponentrevisorerne en række 

arbejdspapirer som dokumentation for de revisionshandlinger, de udfører.  

Arbejdspapirerne, som er revisionsdokumentation, kan have mange forskellige former og vidt forskelligt 

indhold. Arten af revisionsdokumentation afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse og 

kompleksitet, hvilken type revisionshandlinger der skal udføres, og hvilken risiko der er for 

fejlinformationer.26 

Arbejdspapirerne kan blandt andet indeholde: 

 Analyser af posteringer og saldi sammenholdt med tidligere år 

 Analyser af relevante nøgletal 

 Informationer om virksomhedens organisationsstruktur 

 Indgående aftaler og andre juridiske dokumenter, herunder f.eks. ansættelseskontrakter 

 Anlægskartotek over materielle anlæg, værdipapirer m.v. 

 Kontrol af lønninger til lønningsbureauer og offentlige myndigheder 

 Kontrol af afgifter og skatter til de offentlige myndigheder 

 Kontrol af tilstedeværelse og værdiansættelse af varelagre, maskiner eller andre 

produktionsanlæg 

 Afstemning af likvide beholdninger og gæld til pengeinstitutter og realkreditinstitutter 

Såfremt der er tale om en komponentrevisor, som har hjemsted i EU, EØS eller andre lande som EU har 

indgået samarbejde med, er det et krav, at komponentrevisor opbevarer opgavedokumentationen 

forsvarligt. Opbevaringsperioden for revisionsdokumentationen vil normalt ikke være kortere end fem år 

fra datoen, hvor komponentrevisor har afgivet erklæringen27. 

                                                           
26 ISA 230 Revisionsdokumentation, A2 
27 ISA 230 Revisionsdokumentation, A23 
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Hvis der er tale om en komponentrevisor udenfor EU, EØS eller andre lande som EU har indgået 

samarbejde med, skal koncernrevisor opbevare et eksemplar af revisionsdokumentationen samt alle 

underliggende arbejdspapirer. Koncernrevisor kan komme ud over dette krav, hvis der er indgået aftale 

med komponentrevisor om fyldestgørende ubegrænset adgang til materialet. 

Hvis koncernrevisor er forhindret i at opbevarer revisionsdokumentation, som det er givet ovenfor, skal 

arbejdspapirerne indeholde en forklaring på den hindring. 

For visse tredjelande har Erhvervsstyrelsen indgået en aftale om, at myndighederne i de respektive lande 

på anfordring skal indhente dokumentationen til. For disse lande bortfalder kravet om, at koncernrevisor 

skal indhente og opbevare revisionsdokumentationen. 

De tredje lande som Erhvervsstyrelse har indgået aftale om udlevering af materiale med kan findes på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

 

9.5.6.1 Opsummering  

Koncernrevisor er underlagt en række dokumentationskrav og skal således både dokumentere sin 

kommunikation med komponentrevisor, en liste over samtlige komponenter og det arbejde der er udført 

for at opnå et egnet revisionsbevis for deres finansielle stillinger. Komponentrevisor er ligeledes 

underlagt en række dokumentationskrav, som skal dokumenter de analyser, kontroller og observationer 

som komponentrevisor har gjort sig i forbindelse med sin revision eller analytiske gennemgang af 

komponentens finansielle stilling.  

Det er komponentrevisors ansvar at opbevare egen revisionsdokumentation, såfremt komponentrevisor 

har hjemsted i et EU/EØS-land, eller et land disse har indgået en samarbejdsaftale med. 

Opbevaringstiden er som oftest fem år, og skal under alle omstændigheder foregå på forsvarlig vis.    

I visse situationer har Erhvervsstyrelsen i Danmark indgået en samarbejdsaftale med 3. parts lande som 

gør at det respektive lands myndighed kan rekvirere revisionsdokumentationen hos komponentrevisor, 

hvis koncernrevisor beder Erhvervsstyrelsen om hjælp til at fremskaffe dokumentationen. 
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9.5.7 Delkonklusion 
Koncernrevisor skal hvert år acceptere revisionsengagementet på bagrund af en forudgående opnået 

forståelse af koncernen. Herefter skal koncernrevisor vurdere behovet for komponentrevisorer og 

fastsætte et væsentlighedsniveau ud fra enten komponentvæsentlighedsmetoden eller lokalt 

væsentlighedsniveaumetoden.  

Det er vigtigt at vurdere hvilke af koncernens komponenter der væsentlige og hvilke der er uvæsentlige. 

Dette kan gøres ved at vurdere om en komponent er af selvstændig finansiel væsentlighed for 

koncernens samlede finansielle stilling, eller om der ved komponenten er risiko for væsentlig 

fejlinformationer. Ikke væsentlige komponenter kan alt andet lige overgå til erklæringer med lavere grad 

af sikkerhed, hvilket kaldes scoping.  

I revisionens udførende fase er det koncernrevisors opgave at sikre at denne sker på bedst mulig måde. 

Dette sikres i første omgang ved at sende en koncernrevisionsinstruks ud til komponentrevisorerne, som 

de skal efterleve i deres revision eller analytiske gennemgang af komponenterne. Når komponentrevisor 

har afsluttet sit arbejde overdrages væsentlig information til koncernrevisor, som samler dette fra 

komponentrevisorerne, gør sine vurderinger omkring going koncern mv. og aflægger rapport til den 

daglige ledelse eller via et management letter eller til den øverste ledelse, via revisionsprotokollatet. 

Koncernrevisor og komponentrevisor er underlagt en række dokumentationskrav samt nogle 

opbevaringskrav, så dokumentationen kan findes inden for de følgende år.  
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9.6 Hvilken udvikling ses i brugen af scoping i forhold til koncernrevision? 
I den indledende fase af vores opgave havde vi en formodning om, at brugen af scoping ville være 

stigende. Dette var vores tese, eftersom vi i Danmark oplever, at de danske selskaber i højere grad 

overgår til en erklæring med en lavere grad af sikkerhed. 

Nedenfor ses et diagram, som viser den procentvise ændring i revisors opgaver fra 2012 til 2014 på det 

danske marked. 

Udvikling omregnet til procent 2012 2014 

Revisionsvirksomhed 41,0% 34,3% 

Regnskabsanalyse 2,4% 2,8% 

Udarbejdelse af regnskaber 19,0% 19,7% 

Bogføring 12,0% 11,2% 

Lønregnskaber 1,5% 1,2% 

Andre regnskabstjenester 6,6% 6,5% 

Skatterådgivning, inklusiv selvangivelse og selskabsskat 11,3% 12,4% 

Tjenester ifm. konkurs og bestyrelse af konkursboer 0,5% 0,4% 

Andre serviceydelser i.a.n. 5,7% 11,1% 
For yderligere se bilag 5 

Som det fremgår af ovenstående skema, er der sket en procentnedgang i revisionsvirksomhedernes 

ydelse af revision på 6,7 % fra 2012 til 2014. Dette kan relateres til, at de mindre virksomheder i 

regnskabsklasse B siden 2006 har kunnet fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende år ikke 

overstiger 2 af følgende 3 grænser: 

 En balancesum på 4 mio. kr. 

 En nettoomsætning på 8 mio. kr. 

 Gennemsnitligt antal ansatte på 12 

Den 1. januar 2013 blev erklæringstypen udvidet gennemgang indført, som en mulighed for de mindre 

virksomheder i regnskabsklasse B. Denne erklæring kunne virksomheder under ovenstående grænse 

vælge i stedet for revision28, derudover er det som tidligere muligt at vælge en review eller assistance 

erklæring. 29 

Udvidet gennemgang er en erklæring med en lavere grad af sikkerhed end revision, som dermed 

betyder, at der som oftest skal udføres færre handlinger.  

Overgangen mod en erklæring med lavere grad af sikkerhed sker for at nedbringe mængden af 

handlinger for mindre kunder. En revisionsopgave kan være en omkostningstung affære for de mindre 

kunder, og man ønsker dermed at lette den administrative og økonomiske byrde for kunderne. 

                                                           
28 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekend
tgoerelser/Erklbek_april%202013 
29 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
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Den 1. juni 2015 blev der foretaget ændringer til årsregnskabsloven med virkning for regnskabsår der 

begynder fra 1. januar 2016 og frem. En af ændringerne i den nye årsregnskabslov, var blandt andet en 

ændringer i regnskabsklassernes beløbsgrænser.  

Af nedenstående skema ses regnskabsklasserne opstillet, som de ser ud efter den nye årsregnskabslov.  

                  

    Oversigt over regnskabsklasser efter den nye årsregnskabslov   
           

  

Regnskabsklasse D 

 

Børsnoterede & 
statslige 

virksomheder.  
Ingen grænser  

 

 Børsnoterede & 
statslige 

virksomheder.  
Ingen grænser  

 

Børsnoterede & 
statslige 

virksomheder.  
Ingen grænser     

  

Regnskabsklasse C stor 
 

> 156  > 313  > 250 
  

  
Regnskabsklasse C mellem 

 
44 - 156 mio.  89 - 313 mio.  50 - 250 

  

  
Regnskabsklasse B 

 
< 44 mio.  < 89 mio.  < 50 

  

  
Regnskabsklasse B Micro  < 2,7 mio.  < 5,4 mio.  < 10    

  Regnskabsklasse A  1)  1)   1)   

    Balancesum   Nettoomsætning   Antal ansatte   
 30 
 1) Regnskabsklasse A omfatter: 

 Alle virksomheder med personligt ansvar 

 Interessentskaber og kommanditselskaber (såfremt alle ansvarlige deltagere ikke er kapitalselskaber) 

 Små virksomheder med begrænset ansvar f.eks. s.m.b.a 

 Ingen aktie- og anpartsselskaber uanset størrelse 

     

 

Det skal dog til ovenstående pointeres at fra 1. januar 2014, var det ikke længere muligt at stifte nye 

selskaber med begrænset ansvar, hvilket omfatter s.m.b.a, a.m.b.a & f.m.b.a.31 

 

  

                                                           
30 http://www.regnskabsportal.dk/v-menu/regnskabsklasser.asp 
31 https://erhvervsstyrelsen.dk/amba-smba-fmba 
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9.6.1 Revisionspligt 
For virksomheder i regnskabsklasse A, er der ingen revisionspligt og ej heller pligt til udarbejdelse og 

indsendelse af et årsregnskab. 

For virksomheder i regnskabsklasse B, er der som nævnt ovenfor, som udgangspunkt revisionspligt, men 

for virksomheder under ovenstående grænse kan revisionen fravælges.  

For virksomheder i regnskabsklasse C mellem, C stor og D, er der altid revisionspligt, samt pligt til 

udarbejdelse af årsregnskab. 

Af revisionsbekendtgørelse nr. 1392 af 15. december 201432, fremgår desuden, at der er revisionspligt 

for: 

 Finansielle virksomheder 

 Finansielle holdingvirksomheder  

 Forsikringsholdingselskaber 

 Enkelte selskaber i en koncern, hvor moderselskabet er:  

o en finansiel virksomhed 

o en finansiel holdingvirksomhed 

o en forsikringsholdingvirksomhed 

Vi kan altså af ovenstående konkludere, at visse danske virksomheder har muligheden for at fravælge 

revision, hvorimod andre til enhver tid vil være tvunget til at udføre revision.  

Det skal dertil siges at ovenstående udelukkende er baseret ud fra dansk lovgivning, hvorimod vi er 

bekendt med at de generelle regler i EU er anderledes. I direktivet fra EU om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber33, blev begrebet mikrovirksomheder, små virksomheder og 

store virksomheder defineret. Af EU direktivet fremgår følgende beløbsgrænser: 

Mikrovirksomheder 

 Færre end 10 ansatte 

 En omsætning der ikke overstiger 0,7 mio. euro (svarer til den danske grænse på 5,4 mio. DKK) 

 En balancesum under 0,35 mio. euro (svarer til den danske grænse på 2,7 mio. DKK) 

Små virksomheder 

 Færre end 50 ansatte 

 En omsætning der ikke overstiger 8 mio. euro  

(medlemsstaterne i EU kan vælge en højere grænse end den fastsatte, dog maks 12 mio. euro) 

 En balancesum under 4 mio. euro 

  

                                                           
32http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/revision/Lovgivning/Revisionsbekendtgrelse%20nr%201392%2
0af%2015%20december%202014.ashx 
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3Al26001 
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Store virksomheder 

 Mindst 250 ansatte 

 En omsætning på 40 mio. euro 

 En balancesum på 20 mio. euro 

Ifølge EU hører mere end 90 % af virksomhederne i EU til i kategorien små virksomheder. Af direktivet 

fremgår, at der ikke er noget EU-krav om revision af små virksomheder.  

Beløbsgrænsen hvorunder revision kan fravælges er velkendt, da den er i overensstemmelse med de 

grænser vi har jf. dansk lovgivning. Den markante forskel ligger dog i, at EU's grænser er opgjort i euro, 

hvor de i Danmark er i danske kroner. I praksis vil det sige at man jf. EU's krav kan have en omsætning 

om balancesum, der er syv gange højere, end i Danmark, uden at være underlagt revisionspligt. 

Vi har altså af ovenstående fundet ud af at visse virksomheder jf. dansk lovgivning er underlagt 

revisionspligt, samt at visse virksomheder kan fravælge revision. Ligeledes kan visse virksomheder jf. EU's 

krav fravælge revision.  

Vi ønsker med vores indledende viden om revisionspligt, fravalg af revision samt den udvikling der 

opleves i revisors ydelser på det danske marked, at finde ud af hvordan udviklingen i erklæringstyperne 

er for komponenter i en koncern med dansk moderselskab er.  

 

9.6.2 Interview Deloitte & PwC 
For at skabe klarhed over emnet har vi interviewet to statsautoriseret revisorer fra henholdsvis Deloitte 

og PwC. Begge revisorer arbejder til dagligt i nogle af Danmarks største revisionsfirmaer, og beskæftiger 

sig begge udelukkende med koncern og koncernrevision.  

Begge revisorer arbejder til daglig med internationale koncerner, og vurderes på baggrund heraf, at have 

en god indsigt i, hvilke ændringer der ses i brugen af scoping på komponenter.  

I vores interview med den statsautoriserede revisor fra Deloitte blev det klart, at han ikke i samme grad 

oplever den udvikling på komponenternes erklæringer, som vi ser i erklæringer for de almindelige 

selskaber afgivet i Danmark.  

Han fortæller, at han udelukkende beskæftiger sig med meget store koncerner, og at man som 

koncernrevisor derfor som oftest ønsker, at der altid skal udføres revision på komponenterne.  

Vi blev i forbindelse med vores interview gjort bekendt med, at koncernrevisor som oftest sender en 

standard template til komponentrevisorerne, som koncernrevisor beder dem erklære sig på. I templaten 

er der erklæringer med varierende grad af sikkerhed, herunder revision, review, aftalte 

arbejdshandlinger samt en sidste erklæringstype hvor der afgives en erklæring med høj grad af 

sikkerhed, dog udelukkende på særligt udvalgte områder.  

Han fortæller at for den type klienter han beskæftiger sig med, er der et ønske om en erklæring med høj 

grad af sikkerhed svarende til revision. Erklæringen har været en del af standard proceduren i gennem en 

længere årrække, og han fortæller at på de klienter han beskæftiger sig med, har erklæringen for 

komponenterne været med samme grad af sikkerhed hver år.  
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I forbindelse med vores interview med den statsautoriserede revisor fra PwC fik vi oplyst, at der ligeledes 
arbejdes med standard erklæringer, som udsendes til komponenterne.  

En erklæring med høj grad af sikkerhed (revisions efter ISA 600), hvor komponentrevisorerne giver en 
fuld påtegning på komponentens regnskab. Den eneste ting de ikke udtaler sig som, er klassifikationen.  
 
Derudover arbejdes der også med følgende erklæringer, review erklæring, aftalte arbejdshandlinger 
samt en fjerde erklæringstype, som ikke fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, men som er målrettet 
revisionen af et specifikt område.  
 
I forbindelse med interviewet bliver vi informeret om, at det er hans erfaring som koncernrevisor, at der 
generelt er et ønske om udførelse af så få handlinger på komponenterne som muligt. Dermed overgår 
komponenterne i højere grad til erklæringer med lavere grad af sikkerhed.  
 
Derudover er det hans erfaring at koncernrevisor i højere grad tilstræber at udføre handlinger centralt, i 
det omfang det er muligt. Ved at udføre handlinger centralt opnås der fordele for både koncernrevisor 
og klienten. Ved at udføre så mange handlinger som muligt centralt kan man spare omkostninger for 
klienterne, da det som oftest vil være tidsbesparende kun at have en til at teste f.eks. interne kontroller 
for hele koncernen. Derudover kan koncernrevisor opnå en høj grad af sikkerhed samt et stærkt 
revisionsbevis, for de handlinger de selv udfører centralt. 

Han fortæller at PwC såfremt det er muligt, ønsker at det er PwC’s afdelinger i de respektive lande som 
fungerer som komponentrevisorer, i de tilfælde hvor PwC i Danmark er koncernrevisor.  

Dette forhold vurderer vi kan spille ind i overvejelserne omkring scoping af komponenter, da det må 
formodes at PwC har nogle overordnede firmapolitikker og standarder, som alle medlemslande skal 
efterleve. Derudover må det formodes at der er større tilgængelighed i forhold til 
revisionsdokumentationen, som er udarbejdet af komponentrevisorerne.  Samlet set vurderes det, at 
PwC som koncernrevisor kan skabe sig en større overbevisning om koncernregnskabet, jo flere 
handlinger der udføres centralt og af andre PwC afdelinger end ellers. 
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9.6.3 Overvejelser omkring scoping af komponenter 

Der er flere aspekter, der spiller ind, når man skal se på om der sker en udvikling i brugen af scoping på 
komponenter. Nogle af aspekterne kan være: 

 Er komponentrevisorerne fra samme firma som koncernrevisor, blot en anden afdeling/land 

 Benytter hele koncernen samme ERP system/samme it systemer 

 Kan flere dele af revisionen mere effektivt udføres centralt 

 Er der allerede revisionspligt for komponenterne ifølge lokal lovgivning 

Vi har tidligere i afsnittet beskrevet, at der er en række virksomheder, som efter dansk lovgivning skal 
revideres, det gør sig ligeledes gældende i de fleste andre lande. Det må derfor konkluderes at en 
væsentlig faktor må være, om det er et krav jf. lokal lovgivning at der skal udføres revision af en 
komponent.  

Såfremt der i forvejen skal udføres revision lokalt, vil man som udgangspunkt altid have revision på 
komponenten i forhold til koncernregnskabet, da arbejdet allerede er udført.  
 
Den 1. januar 2013 blev erklæringstypen ”udvidet gennemgang” som tidligere nævnt tilføjet i den danske 
erklæringsbekendtgørelse. Som det fremgår af nedenstående graf var der allerede i 2014 10 % af de 
aflagte årsregnskabet, som var overgået til denne nye erklæringstype, med lavere grad af sikkerhed. 

34 

Det kan dermed konkluderes at de danske selskaber tager vel imod erklæringer med lavere grad af 
sikkerhed, hvilket eventuelt kan henledes til at de oftest kan spare penge på revisionshonoraret.  

  

                                                           
34 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2016-
nyheder/Virksomheder%20tager%20godt%20imod%20revisorers%20ydelser 
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På baggrund af vores interview, samt vores generelle viden er det vores vurdering at der internationalt 
såvel som nationalt sker en udvikling i graden af sikkerhed på de afgivne erklæringer.  
Det er vores vurdering at der på de koncerner hvor det er muligt, sker en udvikling i brugen af scoping på 
komponenterne, så de overgår til en erklæring med en lavere grad af sikkerhed.  

På visse typer af klienter vil man koncernrevisor altid kræve en erklæring fra komponentrevisorerne med 
en høj grad af sikkerhed. Dette vil for eksempel være tilfældet på komponenter, som har offentlighedens 
interesse eller hvor der efter koncernrevisors vurdering kan være høj risiko for væsentlige 
fejlinformationer.  

Derudover er der som omtalt virksomheder, hvor det er et krav at der udføres revision.  

 

9.6.4 Delkonklusion  
Siden 2006 har det været en mulighed for mindre virksomheder at fravælge revision. Senest den 1. 

januar 2013 blev der tilføjet en ny erklæringstype ”udvidet gennemgang”, som er et alternativ til de 

virksomheder, som ønsker at overgå til en erklæring med lavere grad af sikkerhed end revision. 

Siden muligheden for at fravælge revision blev indført, har flere virksomheder i højere grad taget de nye 

løsninger til sig. Som det fremgår af figuren i afsnit 9.6.3 er der allerede i 2014 10 % af de aflagte 

regnskaber, som indeholder en review erklæring, dette til trods for at det kun er et år efter erklæringen 

blev indført. 

Vi er blevet bekendt med at EU’s krav til revision, er mere lempelige, end dem vi har implementeret i 

dansk lovgivning. Hvilket i høj grad taler for, at flere udenlandske komponenter vil overgå til en erklæring 

med lavere grad af sikkerhed. I vores interview med en statsautoriseret revisor fra PwC, blev vores tese 

bekræftet, om at scopingen på udenlandske komponenter i koncerner med dansk moderselskab er 

stigende.  

Vi har erfaret, at der er en række virksomheder, som er underlagt revisionspligt i henhold til lokal 

lovgivning. I Danmark er det f.eks. større virksomheder i regnskabsklasse B, virksomheder i 

regnskabsklasse C og D samt finansielle virksomheder, finansielle holdingselskaber og 

forsikringsholdingselskaber.  

I vores interview med en statsautoriseret fra Deloitte, blev disse informationer bekræftet eftersom det 

kan konkluderes, at han i modsætning til revisoren fra PwC, ikke oplever nogen udvikling i brugen af 

scoping på komponenter.  

Af undersøgelsesspørgsmål 4 kan det dermed konkluderes, at der generelt ses en udvikling i markedet i 

retning af en stigning i brugen af scoping. Det vil sige at komponenterne overgår til erklæringer med 

lavere grad af sikkerhed, hvis det er muligt. Der skal dog tages højde for, at visse virksomheder er af en 

speciel karakter, eller allerede er underlagt revisionspligt i henhold til lokallovgivning, og at der dermed 

er visse komponenter, hvor der ikke opleves en udvikling i brugen af scoping f.eks, hvis det ikke er tilladt 

eller muligt i henhold til lokal lovgivning.  
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9.7 Hvilke ændringer er relevant for ISA 600? 
Med henvisning til vores redegørelse for hvad der gav anledning til indførelsen af ISA 600, kan det 

konkluderes at ISA 600 over tid har været genstand for opdateringer på linje med andre standarder, som 

i samme periode har været justeret for at imødekomme udfordringer og reducere misforståelser af 

standarderne.  

Vores hovedtese er, at det opleves som et problem for revisorerne at ISA 600 måske er forældet. Denne 

tese har givet anledning til ovenstående redegørelse for den nuværende ISA 600’s tilblivelse og 

opbygning, samt hvorledes revision efter den nuværende ISA 600 ser ud i praksis.  

Derpå ønsker vi at gå i dybden med, hvorvidt den eksisterende ISA 600 er klar til en opdatering, som 

følge af udviklingen i samtiden og IAASB’s klarhedsprojekt.  

IAASB arbejder løbende med at forbedre de internationale revisionsstandarder for at sikre høj kvalitet i 

revisionen og den deraf følgende regnskabskvalitet. Dette sker som følge af, at offentligheden og 

regnskabsbruger generelt i stigende grad interesserer sig for pålideligheden af virksomhedens finansielle 

stilling. Som reaktion på dette iværksatte IAASB i 2004 et klarhedsprojekt med de formål at højne 

kvaliteten af regnskaber på globalt plan og sikre en øget ensartethed i processerne omkring revisioner 

generelt. Tankegange som ligeledes har påvirket de relevante standarder ved en koncernrevision, 

herunder ISA 600.  

Klarhedsprojektet endte 27. februar 2009, da man fik godkendt udestående handlinger af Public Interest 

Oversight Board.35 Efterfølgende havde IAASB ansvaret for en monitorering af de implementerede ISA’er 

og kommunikation med brugerne af standarderne. IAASB har således brugt de seneste år på at indhente 

data fra medlemmerne omkring uhensigtsmæssigheder i de nuværende standarder. Disse informationer 

er blevet analyseret og anvendt i en vurdering af, hvorvidt der er plads til forbedring i de nuværende 

ISA’er. Som følge heraf blev fem ISA’er opdateret i januar 2015, og en ny standard blev tilføjet36. Blandt 

andet blev ISA 700 opdateret, og sikrer derved at de forventede handlinger, der gøres for at overholde 

revisors ansvar for stillingtagen til regnskabet, er opdaterede.  

Det er af høj prioritet for IAASB at inddrage sine medlemmer i opdateringsprocessen af ISA’erne, da det i 

sagens natur er dem, der skal bruge standarderne i det daglige arbejde. Derfor indsamler IAASB i 

perioden frem til 16. maj 2016 informationer og kommentarer fra revisorer verden over angående deres 

tanker og forbedringsforslag til standarden. 

Til september 2016 skal der holdes møder mellem IAASB og CAG, hvor de indsamlede kommentarer og 

analyser af disse skal gennemgås. 

Processen kan ses af nedenstående illustration37. 

                                                           
35 http://www.iaasb.org/clarity-center 
36 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Reporting-on-AFS-New-%26-Revised-Stds-Combined_1.pdf 
37 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf  
side 3 nederst 
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IAASB har i den indledende fase ”Outreach” sendt et diskussionsoplæg ud til medlemmerne, med det 

formål at kunne anspore dem på de ændringer, som IAASB allerede har fundet nødvendige eller anser 

som mulige forbedringspunkter.  

De foreslåede ændringer kan inddeles i følgende kategorier:  

 Accept og fortsættelse af koncernrevisionsengagement  

 Kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor  

 Brugen af komponentrevisors arbejde i koncernrevisionen 

 Identifikation og vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation  

 Afledte handlinger som følge af risiko for væsentlige fejlinformationer  

 Review og evaluering af komponentrevisors arbejde  

Ovenstående punkter er IAASB’s egne emner til debat, og de gør opmærksomme på, at respondenterne i 

deres svar er velkommen til at komme med tilføjelser samt forholde sig kritisk til, om der er nogle af de 

fremsatte forslag, der ikke er nødvendige at gennemføre. Denne respons svarer i hovedtræk til den 

vurdering, vi ønsker at gøre for dette projekt.  

Da vi indledningsvis gennemgik ISA 600 bemærkede vi, at der er tematikker, som ISA 600 ikke tager 

stilling til i sin nuværende form. Disse tematikker kunne i vores øjne forbedre ISA’ens 

informationsniveau, og vi ønsker derfor at reflektere over disse.  

IAASB betragter det som koncernrevisors opgave at skabe overblik over den koncern, revisionen skal 

udføres for. Det er i den forbindelse også koncernrevisor der skal vurdere, hvorvidt den enkelte 

komponent er væsentlig. Vurderingen af hvorvidt en komponent er væsentlig vil, som tidligere nævnt, 

være en professionel vurdering af, hvorvidt komponenten er af individuel finansiel væsentlighed for det 

konsoliderede koncernregnskab. Alternativt vurderes det, om en komponent er væsentlig som følge af 

risikoen for væsentlige fejlinformationer. Vurderingen af om en komponent er væsentlig kræver altså et 

indgående kendskab til den koncern, som skal være genstand for den forestående koncernrevision. 

At opnå et indgående kendskab til en koncern kan dog være svært i nogle tilfælde. Dette kan både ske 

som følge af komplekse og/eller skiftende organisationsstrukturer, eller som følge af anvendelsen af et 

shared service center. ISA 600 kan med fordel udbygges med applikationsmateriale til, hvorledes dette 

håndteres af koncernrevisor. Resultatet heraf kan blive en mere effektiv opstartsfase af 

koncernrevisionen, hvor planlægningen kan overstås hurtigere, som følge af klare retningslinjer for 

responsen til oplevede udfordringer.  
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Som koncernrevisor har man jf. ISA 600, paragraf 11 ansvaret for revisionens udførsel, og det er derfor 

koncernrevisors pligt at engagere sig i alle relevante aspekter af revisionen. Dette indbefatter, at 

koncernrevisor efter behov skal lade sig inddrage i komponentrevisors arbejde, for at sikre overholdelse 

af samtlige krav og standarder. ISA 600 beskriver dog ikke hvordan dette ansvar skal forvaltes i praksis, 

og dette kan give anledning til unødig fortolkning fra koncernrevisors side. Vi vil derfor foreslå, at IAASB, i 

nogle applikationsparagraffer, specificerer hvorledes koncernrevisor kan leve op til forventningerne til 

inddragelsen.  

 

9.7.1 Accept og fortsættelse af koncernrevisionsengagement  
Accept og fortsættelse af koncernrevisionsengagementet er en vital del af en revisors arbejde, idet 

grundstenene til deres fremtidige omsætning støbes i denne proces. Hvis en koncernrevisor påtager sig 

et engagement på et uoplyst grundlag, kan det betyde store udfordringer for selve revisionens udførelse. 

Et eksempel på dette kunne være en ringe forståelse af kompleksiteten i virksomhedens 

organisationsstruktur, hvilket resulterer i en planlægning af arbejdstiden, der bygger mere på en simpel 

opbygning, end den der faktisk er at finde. Koncernrevisor underskriver ved accept af 

koncernrevisionsengagementet en kontrakt, som typisk indeholder et tilbud fra koncernrevisor til 

kunden. Er organisationsstrukturen ikke forstået til fulde, vil de ekstra revisionshandlinger som 

medfølger for at få revisionen i mål, koste enten koncernrevisor, komponentrevisor eller kunden dyrt. I 

de fleste tilfælde er kunden villig til at betale en smule af ekstraomkostningerne, idet det er kunden, som 

er afsender og derved ansvarlig for at få kommunikeret organisationsstrukturen til koncernrevisor. Man 

kan ikke forvente som koncernrevisor, at dette vil være tilfældet i samtlige situationer og gælde samtlige 

ekstraomkostninger, hvorved koncernrevisor står alene med komponentrevisor om at dele 

omkostningerne og indregne dem på revisionsengagementet hvilket, typisk vil medføre en 

underdækning på engagementet.  

Der opleves i nogle tilfælde en tvivl om, hvorledes man sikrer overholdelse af ISA 600, paragraf 12, som 

omhandler forståelse af koncernen og dens omgivelser. Det er som tidligere nævnt koncernrevisors 

ansvar at opnå forståelse af koncernen. Derudover har komponentrevisor også et indirekte ansvar for at 

biddrage til den kollektive produktion af kendskab til koncernen, dens komponenter, komponenternes 

omgivelser og derved koncernens omgivelser. Der udtrykkes især tvivl i forhold til komponentrevisors 

ansvar i processen, dette mener vi fremgår indirekte, idet ansvaret i den nuværende standard er placeret 

hos koncernrevisor.  Vi vil derfor foreslå, at man uddyber applikationsmaterialet i A10-A12 eller tilføjer 

enkelte applikationsparagraffer for at minimere usikkerheden hos brugerne af standarden.  
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Vi kunne forestille os en formulering hen af: 

”I biddrag til koncernopgaveteamets opnåelse af forståelse af koncernen er det komponentrevisors pligt 

at:  

 Kommunikere rettidigt og tilstrækkeligt med koncernrevisor og komponenternes daglige ledelse.  

 Bistå koncernrevisor i dataindsamlingsprocessen, ved at udbede komponenterne om 

informationer, som kan bibringe koncernrevisor og komponentrevisor selv, et forbedret 

kendskab til komponenternes aktivitet og den omverden hvori aktiviteten finder sted.  

 Opnå kendskab til komponenternes interne afhængighed af koncernforbundne parter, uanset 

om det gælder fælles servicecentre eller hele selskaber inden for koncernen.  

 Skabe overblik over komponenternes interne kontrolmiljø og derved biddrage til forståelse af 

koncernens interne kontrolmiljø.  

 Informere koncernrevisor om, hvorvidt de agter at udføre arbejde for denne, selvom 

koncernrevisor og komponentrevisor ikke hører til det samme firma eller netværk.  

 Bringe koncernopgaveteamet de bedste forudsætninger, for at kunne inddrages i revisionen af 

komponenternes finansielle stilling. 

Formålet med uddybelsen vil være at gøre standardens applikationsfelt mere tydeligt. Derved kan 

koncernrevisor eller komponentrevisor nemt tilgå en klart formuleret forventningsbekendtgørelse.  

I ISQC1 fremgår en række krav til accepten og fortsættelsen af et revisionsengagement, der sammen 

med ISA 220’s applikationsparagraf A8 gør sig anvendelig i kravspecifikationen til koncernrevisors 

vurdering af kompetencer og kapabilitet i forhold til at engagere sig med kunden. IAASB’s forslag er at 

styrke ISA 600’s reference til ISQC 1, så det tydeligt fremgår hvor kravene til koncernopgaveteamet er 

beskrevet. Dette mener vi at IAASB med fordel kan gøre for hele ISA 600. Som en generel tendens 

fremgår det af IAASB’s diskussionsoplæg samt vores egne interviews, at standardens brugere efterlyser 

nogle konkrete og håndgribelige tiltag som IAASB vil anbefale i situationer, hvor der kan være tvivl om 

hvorledes ISA’en skal applikeres. Det er af samme grund IAASB har indført de applikationsparagraffer, 

som er bagerst i de internationale revisionsstandarder.   

I forbindelse med acceptfasen er det revisors pligt, at forstå den organisation som skal revideres til fulde. 

Dette besværliggøres i stigende grad af virksomhedernes organisationsstruktur jf. ovenstående 

eksempel, da tendensen for disse går mod højere kompleksitet end tidligere. Et eksempel herpå kan 

være virksomheder som opretter shared service centre, som i visse tilfælde kan vurderes som 

selvstændige juridiske enheder og i andre tilfælde kun betragtes som en afdeling under en juridisk 

enhed. Som reaktion herpå har IAASB modtaget ønske om uddybning af, hvorledes dette skal behandles. 

At ISA 600 skulle tage konkret stilling til, hvordan man skal forstår en kompleks organisationsstruktur 

mener vi ikke er hensigtsmæssig, idet dette vil bevirke at IAASB bliver nødsaget til at opdatere ISA’en 

hyppigere som følge af nye og hidtil usete organisationsløsninger.  

Flere interessenter har efterlyst nogle konkrete retningslinjer for hvorledes begrebet ”af individuel 

finansiel væsentlighed” defineres. Denne formulering kan ligeledes præciseres med mere eksplicitte 

referencer til de principper, krav og applikationsparagraffer i ISA 315 og ISA 330 som gør sig anvendeligt 

for vurdering af komponentrisiko.  
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Desuden kunne man også med fordel tydeliggøre hvad der menes med ”Af finansiel væsentlighed for 

gruppen”, således at koncernrevisor kan få nogle værktøjer til at vurdere hvorvidt en komponent falder 

ind under denne kategori.  

 

9.7.2 Kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor  
Fra flere sider er der ytret holdning om at kommunikationen mellem koncernrevisor og 

komponentrevisor kan forbedres. Det er kan i den forbindelse konstateres at ISA 600’s paragraf 40 og 41 

med fordel kan opdateres.  

Den nuværende ISA tager ikke direkte stilling til, om det er afsenders eller modtagers pligt, at forstå 

budskabet i kommunikationen. Normalt siger man, at det er afsender som skal målrette 

kommunikationen til modtageren, hvilket også antages at gælde for kommunikationen mellem 

revisionsparterne. Det er således vigtigt, at man undgår standardiserede kommunikationer fra 

koncernrevisor til flere, og typisk vidt forskellige, komponentrevisorer. 

Ved vores interview med den statsautoriserede revisor fra Deloitte, fik vi forklaret at de fire store danske 

revisionsfirmaer har udviklet deres egne revisionserklærings templates som naturligvis overholder 

kravene i ISA 600. Koncernrevisor kræver at komponentrevisorerne underskriver disse erklæringer, for at 

koncernrevisor vil anvende komponentrevisors arbejde. Denne standardisering af den eksterne 

kommunikation mellem parterne ser vi både fordele og ulemper ved. For hvis denne standard ikke gør 

sig anvendelig i enkelte tilfælde, som følge af specielle forhold må den tilrettes. Problemet kan derved 

opstå, hvis tilretningerne ikke er i tråd med kravene i ISA 600. Udfordringen ligger således i at sikre 

relevant og tilstrækkelig komponentrevision og deraf afledt komponentrevisionserklæring.  

I vores interview med statsautoriseret revisor fra PwC spurgte vi indtil hvorvidt han mente, at det ville 

være en fordel hvis IAASB indførte en dedikeret standard til komponentrevisorerne. Dette mente han 

ikke var nødvendigt for PwC. Vi anvendte her vores semistrukturerede interviewopbygning til at bede 

ham uddybe hvorfor han ikke vurderede at dette var relevant for PwC. Han forklarede således at når PwC 

interagerer i en revision ønsker de så vidt det er muligt, at inddrage PWC revisorer fra andre afdelinger 

eller andre lande. Han fortsatte med at forklare, at hvis de brugte et andet PwC selskab som 

komponentrevisor, vidste de til fulde hvordan arbejdet ville blive udført og havde på forhånd en indsigt i 

de formuleringer, som er brugt i de interne arbejdspapirer hos komponentrevisor, idet disse er magen til 

koncernrevisors. Denne indsigt skaber en sikkerhed der er vigtigt som koncernrevisor.  

Vores forslag er at paragraf 40 og 41 bliver opdateret, således at det eksplicit fremgår at der forventes en 

tilstrækkelig og rettidig tovejskommunikation mellem revisorerne, uanset om disse er koncernforbundne 

eller ej. Dette vil kunne styrke ISA’ens informationsniveau så læseren ikke er i tvivl om 

applikationsmulighederne i de situationer hvor begge revisionsparter er koncernforbundne, men i lige så 

høj grad gøre ikke koncernforbundne revisionsparter i en koncernrevision opmærksom på de paragraffer 

i ISA’en der gør sig anvendelige.  
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9.7.3 Brugen af komponentrevisors arbejde i koncernrevisionen 
Eftersom koncernstrukturer med tiden er blevet mere og mere komplekse, oplever flere interessenter til 

ISA 600, det som en udfordring at koncernopgaveteamet har fået sværere ved at fastslå, hvorvidt det er 

passende at anvende en komponentrevisor.  

Udfordringerne i vurderingen heraf kan blandt andet opstå, som følge af forskelle i krav til uafhængighed 

og etik der bevirker, at koncernrevisor kan vurderer komponentrevisor for nærtstående til komponenten 

og derved ikke finde komponentrevisorsarbejde pålideligt. En anden udfordring kunne være sproglige 

eller kulturelle udfordringer, som bevirker at komponentrevisors arbejde ikke kan inddrages som 

dokumentation i et dansk koncernregnskab. Et eksempel herpå kunne være, en dansk koncern med et 

arabisk datterselskab der ikke kan leverer regnskabsmateriale på andet end arabisk. Dette eksempel 

vurderes dog, som værende af lav risiko idet globaliseringens påvirkning på it-systemers standardisering 

menes, at have gjort datatilgængeligheden bedre på et globalt anerkendt sprog og som minimum 

engelsk. 

Vurderingen af hvorvidt koncernrevisor kan anvende komponentrevisors arbejde i sin revision af 

koncernen samlede finansielle stilling, skal være begrundet og dokumenteret. Komponentrevisors 

arbejde bygger i alle tilfælde på de aftaler, som koncernrevisor har gjort med kunden og derefter 

komponentrevisor, dette er i hvert fald koncernrevisors forventning ved interagereren med en 

komponentrevisor. Det er vigtigt at denne vurdering er gjort nøgtern og ikke lider under tidspres eller 

øvrige forstyrrende elementer, idet dette kan bringe koncernrevisionens kvalitet i fare. 

Vi mener derfor at IAASB med fordel kan give håndgribelige krav til hvorledes vurderingen af 

komponentrevisor og dennes arbejde bør foretages.  

Vi kunne forestille os en formulering hen af: 

”Koncernopgaveteamet skal ved vurderingen af komponentrevisors arbejde tage udgangspunkt i 

kommunikationen beskrevet i ISA 600 41 og kontrollere om komponentrevisor har:  

 Overholdt etiske retningslinjer  

 Overholdt koncernopgaveteamets krav 

 Beskrevet erklæringens omfang i forhold til komponentens finansielle stilling  

 Forholdt sig til komponentens overholdelse af gælde love og reguleringer  

 Oplistet de ikke-korrigerede fejl som fremgår af komponentens finansielle information 

 Forholdt sig til ledelsens neutralitet  

 Vurderet komponentens interne kontrolmiljø  

 Afgivet en rimelig konklusion på baggrund af det opnåede revisionsbevis 

 Behov for assistance fra koncernopgaveteamet for at opnå et tilstrækkelig revisionsbevis 

Dette vil give koncernrevisor en bedre mulighed for at vurdere egnetheden af komponentrevisors bidrag 

til revisionen af koncernen i sin helhed. Kravene til komponentrevisor bør gå mere i dybden med hvad 

IAASB forventes af naturen, timingen og mængden af komponentrevisors arbejde. Det er desuden af høj 

prioritet for den videre behandling af arbejdet udført af komponentrevisor, at denne er bevidst om 

hvorvidt arbejdet skal anvendes til koncernrevisionsmateriale eller hvorvidt der blot er tale om en 

supportopgave, som kan give en øget indsigt, men ikke har til formål at kunne applikeres som 

revisionsbevis i koncernrevisionen.  
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Der vigtigt at forstå om vurderingen af komponentrevisors arbejde hænger uløseligt sammen med 

kommunikationen mellem koncernrevisor og komponentrevisor. Dette kommer især til udtryk gennem 

det beslutningsgrundlag der bydes koncernrevisor ved en god og åben kommunikation, kontra hvorledes 

denne påvirkes af en lukket og/eller mangelfuld kommunikation. 

 
 

9.7.4 Identifikation og vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation  
I sit diskussionsoplag nævner IAASB at have fået input fra interessenter, som giver udtryk for mangler i 

ISA 600 i forhold til identifikationen og vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation. Dette 

skyldes at flere mener, at de generelle formuleringer i ISA’en betyder, at den enkelte bruger skal tolke 

standarden for at finde frem til konkrete arbejdshandlinger og/eller arbejdsprocesser. Dette finder flere 

interessenter ikke hensigtsmæssigt, da det giver en forskelligartethed i revisionerne.  

Et eksempel på ovenstående kunne være det som den statsautoriserede revisor fra Deloitte fremsatte 

under vores interview af ham. Han fortalte at når væsentlighedsniveauet skal allokeres ned fra 

koncernvæsentlighedsniveauet og til komponentniveauet, tolker de store revisions hus forskelligt i 

standarden. Derfor er der afvigelser i revisionsopgavens omfang. Han efterlyste derfor, på linje med 

andre brugere af ISA 600, en mere specifik standard. Dette problem er han ikke ene om at opleve, hvilket 

har medført at IAASB i sit diskussionsoplæg, har medtaget det som et punkt, der kan forbedres.38  

I diskussionsoplægget fra IAASB blev interessenternes holdning jf. ovenstående eksempel fra den 

statsautoriserede revisor fra Deloitte nævnt. I den forbindelse informerede IAASB om at man ønskede en 

principiel standard, da dette sikrer en bredere applikationsmulighed. IAASB’s tanke er, at en ISA i sig selv 

skal kunne bruges i samtlige situationer, hvorfor denne formuleres meget generelt og ikke anvender 

konkrete eksempler. I tillæg til en ISA udarbejder IAASB også en række applikationsparagraffer, hvilke 

har til formål at håndgribeliggøre de upræcise formuleringer som ISA’erne byder på.  

Vi mener at en tilføjelse til applikationsmaterialet vil være på sin plads, men ønsker samtidigt at gøre 

opmærksom på de udfordringer det medfører. Udfordringen vil være at denne uddybelse af 

væsentligheden også skal holdes meget generel, for ikke at forældes for hurtigt. Fra flere kilder er det 

blevet os berettet, at tendensen i organisationsstrukturer går mod højere grad af kompleksitet. Dette 

bevirker at IAASB med jævne mellemrum må tage stilling til, hvorledes væsentlighed fordeles efter nye 

strukturer og opdatere ISA’ens applikationsparagraffer der vedrører allokering af væsentlighed. 

  

                                                           
38 Pkt 255 
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Vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation skal foretages af både koncernrevisor og 

komponentrevisor, idet denne revisionshandling menes at være en naturlig del af enhver revision. Som 

offentlighedens tillidsrepræsentant er det af højeste prioritet, at revisor er dette vurderingsansvar 

bevidst. Konsekvensen af en fejlagtig eller manglende vurdering af risiko for væsentlige fejlinformationer 

vil alt andet lige medføre, at flere regnskaber godkendes trods fejlinformationer af divergerende 

gradueringer. Hvilket i sidste ende vil føre til at regnskabslæsere får informationer, som risikerer ikke at 

være korrekte. Hvis dette bliver en realitet, svækkes den enkelte revisors gode navn og rygte, men det 

skal hertil nævnes at sådanne skandaler sagtens kan få vidtrækkende konsekvenser for både revisors 

arbejdsgivers renomme samt påvirke tilliden til revisionsbranchen generelt. Dette har naturligvis ikke 

nogens interesseret, hvorfor alle revisionsfirmaer anvender en risikobaseret tilgang til revisionen af og 

erklæringen om den finansielle stilling.  

For at reducere risikoen for væsentlige fejlinformationer og de deraf afledte konsekvenser, vil vi foreslå 

at koncernrevisor og til dels også komponentrevisor sikrer sig en indgående forståelse for de 

lovgivninger, som et selskabs komponenter er underlagt. Der kan være adskillige særlovgivninger og 

lokale regnskabslove, som skal tages i mente når finansielle informationer fra komponenter verden over 

samles i Danmark, for at aflægge et koncernregnskab. Komponentrevisor har i sagens natur ikke ansvaret 

for at forstå hele koncernens juridiske omverden, men blot være ekspert i de gældende lovgivninger, 

som påvirker egne revisionshandlinger.  

En yderligere dimension kunne være, at komponentrevisor gjorde sig bekendte med hvorledes andre 

komponenter overordnet set er reguleret. Dette kan medføre en forbedret kvalitet af revisionen på 

globalt plan, i stedet for at 8 komponentrevisorer med sammenfaldende juridiske omverden gør tingene 

ens. Dette er et punkt hvor komponentrevisor kan bistå koncernrevisor, idet det er dem, som skal 

forholde sig til hele koncernens juridiske omverden.  

 

9.7.5 Afledte handlinger som følge af risiko for væsentlige fejlinformationer  
Det er blevet bemærket, at når man baserer revisionen på vurderingen af væsentlige komponenter kan 

det medføre at flere uvæsentlige komponenters fejlinformation tilsammen kan være væsentlig på 

koncernniveau. De uvæsentlige komponenter gennemgås analytisk og scopes på den måde væk fra 

reelle revisioner. Der ses i praksis to typer af væsentlige komponenter, finansielt væsentlige 

komponenter og komponenter med risiko for væsentlige fejlinformationer. I dette tilfælde vil vi 

fokuseres på sidstnævnte komponenttype. Revisionen af disse væsentlige komponenter bør rettes mod 

de finansielle informationer, der indeholder risiko for væsentlige fejlinformationer.  Der er tvivl om 

hvorvidt de revisionen af de enkelte finansielle informationer i alle tilfælde skal overholde samtlige krav i 

alle ISA’er eller blot anvende det der gør sig relevant i belysningen af de finansielle informationer. IAASB 

foreslår derfor i diskussionsoplægget at man gennem applikationsmaterialet skaber klarhed i forståelsen 

af ISA’ens formuleringer af de afledte arbejdshandlinger.  
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Denne præcisering skal for så vidt både kunne forklare, hvad der forventes til de analytiske handlinger, 

samt skelner mellem arbejde udført, til brug for koncernrevisionen kontra til brug for support.  

Flere interessenter finder det udfordrende at ISA 600 ikke forholder sig til, hvor meget koncernrevisor 

skal inddrages i komponentrevisors arbejde, og mener at et konkret minimum af inddragelse, ville styrke 

ISA’ens applikationsmulighed. IAASB mener dog, at dette vil gå på kompromis med den grundlægende 

tanke at ISA’erne er principielle og generelle standarder, som kan applikeres på flere forskelligartede 

situationer. Konkretiseringen af standarderne sker som tidligere nævnt gennem applikationsmaterialet 

og dette vil vi også anbefale sker i dette tilfælde for at sikre en klarhed i inddragelsen af koncernrevisor. 

Vi finder dog en kvantitativ minimumsinddragelse for rigid en løsning på koncernrevisors inddragelse i 

komponentrevisors arbejde. Vi ønsker dog at henvise til de nuværende applikationsparagraffer A54 og 

A55 som vi finder særdeles konkrete og håndgribelige i deres formuleringer om koncernrevisors 

inddragelse i komponentrevisors arbejde og risikovurdering. Med applikationsparagraf A55’s liste over 

mulige inddragelsesmetoder, vurderer vi at koncernrevisor og komponentrevisor i fællesskab, vil være i 

stand til på tilfredsstillende vis, at vurdere hvorledes koncernrevisors skal inddrages, for at sikre et 

optimalt revisionsbevis. Hvor meget tid det så kræver at koncernrevisor lader sig inddrage for at opnå 

omtalte revisionsbevis, betragter vi ikke som sagens kerne. 

IAASB forelægger i sit diskussionsoplæg, at der er modtaget kommentarer om at risici identificeret af 

komponentrevisor ikke bliver taget hånd om af koncernrevisor. Komponentrevisor vil ikke have den 

fornødne indsigt i koncernen, til at vurdere hvorvidt risikoen er gennemgående for gruppen, og dette er 

heller ikke forventet. Det er forventet at koncernrevisor følger op på identificeret risici på 

komponentniveau, hvilket allerede fremgår eksplicit af den nuværende ISA 600 jf. dennes punkt 30 og 

tilhørende applikationsparagraffer. Vi mener ikke ISA 600’s punkt 30 kan formuleres klarere og mener 

således ikke det er standardens skyld hvis eskalering af vurderede risici ikke udføres korrekt i det daglige.  

 

9.7.6 Review og evaluering af komponentrevisors arbejde  
Når komponentrevisor har afsluttet sit arbejde og skal overdrage til koncernrevisor, er det vigtig at 

koncernrevisor opnår en indgående forståelse af det arbejde, som ligger forud for overdragelsen. Som 

følge heraf er koncernrevisor tvunget til, at prioritere en gennemgang af komponentrevisors 

arbejdspapirer i de situationer, hvor det vurderes nødvendigt. Dette har til formål at sikre en 

hensigtsmæssig behandling af komponentrevisors arbejde.  

Vi vil derfor foreslå en uddybende tekst i enten ISA 600, 42(b) eller den dertilhørende 

applikationsparagraf A61, for at tydeliggøre kravene til gennemgangen og vurderingen af hvorvidt denne 

gennemgang er nødvendig.  

Vi kunne forestille os formulering som tilføjelse til applikationsparagraffen A61: 

”Koncernrevisor skal gennemgå komponentrevisors revisionsdokumentation, i de tilfælde hvor det 

vurderes relevant, i forhold til at sikre korrekt håndtering af de forhold som medvirker en betydelig risici 

for væsentlige fejlinformationer i koncernregnskabet. Desuden skal koncernrevisor, jf. A62, sikre at 

komponentrevisor øger revisionshandlingerne, i de tilfælde hvor et egnet revisionsbevis ikke er opnået i 

en sådan grad at koncernrevisionskonklusionen kan baseres derpå”   
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Desuden vurderer vi, at man med fordel kunne præcisere, at den omtalte vurdering af nødvendigheden 

for koncernrevisors gennemgang af komponentrevisors arbejde bør dokumenteres på behørig vis og 

således at kravene i ISA 230 paragraf 8 overholdes.  

Flere interessenter har udtrykt et ønske om klarere retningslinjer for hvorledes man skal forholde sig til 

de situationer hvor koncernopgaveteamet indgår i totalrevisionen som komponentrevisor for enkelte 

entiteter i koncernen. Dette er et ubeskrevet aspekt i den nuværende ISA 600. Vi anser dette som 

værende et mindre relevant emne for opdatering, idet revisionen af komponenten skal leve op til samme 

retningslinjer uanet hvem der udfører den, så længe kravet om uafhængighed er opfyldt. Da vi antager at 

koncernopgaveteamet kun udfører komponentrevision hvor det findes hensigtsmæssigt, ser vi ikke dette 

som et problem i den nuværende ISA 600 og vil derfor ikke foreslå ændringer til denne.  
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9.7.7 IAASB’s diskussionsoplæg 
1. Problem: Interessenter oplever sommetider følgende praktiske udfordringer, som ikke er 

behandlet i den nuværende ISA 60039:  

 Identificere komponenter 

 Fastsætte behovet for inddragelse af koncernrevisor i komponentrevisors arbejde 

 Anvende ISA’en til forhold omkring shared service centre  

 Forventninger til konsolidering på regional- eller segmentniveau.  

2. Problem: IAASB mener det er nødvendigt at tydeliggøre linket mellem ISA 600 og øvrige 

standarder. Især når det gælder risici for fejlinformationer og håndtering af disse risici.  

Løsningsforslag: IAASB foreslå selv at man kan:40  

 Fremhæve håndteringen af væsentlige risici for fejlinformation 

 Fremhæve behovet for tovejskommunikation mellem koncern- og komponentrevisor.  

 Forstærke behovet for brug af professionel skepsis  

3. Problem: IAASB flager behov for en standard henvendt direkte til komponentrevisorer.  

4. For at forbedre ISA 600’s vejledning i relation til engagementsbekræftelse og –fortsættelse 

foreslår IAASB at kravene i ISA 600 opdateres således at revisorerne før opdager:  

 Hvis det er signifikant komplekst eller umulig at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis  

o Og tydeliggøre i ISA’en hvad der skal gøres i disse situationer 

 Tydeliggøre A10-A12 eller skabe ny applikationsparagraf for at sikre forståelse af koncernen 

jf. ISA 600 paragraf 12 

 Forstærke linket mellem ISA 600 og ISQC 1  

 Tydeliggøre hvad revisor kan gøre i situationer hvor de oplever udforinger med at tilgå 

relevant materiale som følge af eksempelvis krig, epidemier eller som følge af 

personfølsomme oplysninger.  

  

                                                           
39 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 56 – Pkt. 194  
40 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 57 – Pkt. 198  
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5. Problem: ISA 600 paragraf 40 og 41 er ikke specifikke nok og dette medfører problemer i forhold 

til kommunikationens egnethed for det overordnede formål. Flere koncernrevisorer prioriterer 

ikke tiden til at målrette kommunikationen til samtlige komponenter og derved standardiseres 

kommunikationen med risiko for irrelevans og mangler. Kravene i ISA 6000 paragraf 48 giver ikke 

mulighed for koncernopgaveteamet at tage direkte kontakt til komponentrevisor. 41 

Løsning: 

 Flere efterspørger et feedbackloop  

 Tydeliggør behovet for tovejskommunikation 

 Fremhæv nødvendigheden af forståelse for naturen, timingen, udstrækningen af 

kommunikationen med komponentrevisor.  

 Igen foreslås separat standard til komponentrevisorer  

 Tydeligere definition af begrebet ”timely” – Det bemærkes at der i ISA 260 (paragrafA40 og 

paragrafA41) er en formulering man kan bruge som base til en formulering i ISA 600.  

 Tilføjelse af applikationsmateriale som fremhæver vigtigheden af at kravene i ISA 230 

overholdes  

6. Brugen af komponentrevisors arbejde kan volde problemer fordi denne er lokaliseret et land 

hvor:  

 Lovgivning og regulatoriske krav ikke er magen til koncernrevisors.  

 Det offentlige styre er markant anderledes  

 Forskellige krav til uafhængighed eller etiske normer 

 Sproglige barrierer eller kulturelle forskelle 

Løsning:  

 Tydeliggør at det er koncernrevisors ansvar at forholde sig til egnetheden af 

komponentrevisors arbejde og at denne vurdering skal dokumenteres.  

 Forbedre formuleringen i paragraf A33  

 Udbygge applikationsmaterialet med konkrete eksempler på udfordringer med at bruge 

komponentrevisors arbejde på grund af uopfyldte etiske krav, manglende kompetencer eller 

kapabilitet.  

7. IAASB fremsætter en overvejelse for om man bør indskrive et kvantitativt minimum for 

inddragelse af koncernrevisor i komponentrevisorsarbejde. Men vurdere samtidigt at dette kan 

true den risikobaserede tilgang som præger standerne generelt42.  

8. Problem: ISA 600 forholder sig i øjeblikket ikke til de situationer hvor koncernopgaveteamet 

udfører revision på et komponentniveau.  

  

                                                           
41 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 63 – Pkt. 219 
42 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 68 Pkt. 235 



58 
 

9. Problem: Det opleves udfordringer med at identificere og vurdere risici for væsentlige 

fejlinformationer når: 

 Revisionen skal gennemføres under hensyntagen til flere lovgivninger.  

 Hovedparten af revisionen skal udføres ud fra fremmed lovgivning som følge af 

organisationsstruktur eller primære aktiviteter.  

 Komplekse organisationsstrukturer43  

 Organisationsstrukturen udvikler sig på en sådan måde at det kan være svært at identificere 

afdelinger som egentlige komponenter. De giver selv et eksempel omkring et shared service 

center som kunne anses som en komponent i nogle sammenhænge og i andre ville blive 

betragtet som en afdeling under en anden juridisk enhed.  

10. Risici identificeret af komponentrevisor bliver sommetider ikke behandlet korrekt af 

koncernrevisor idet koncernrevisor ikke tager stilling til hvorvidt denne risiko er generel for hele 

gruppen eller findes i øvrige komponenter. 44 

Løsning: Fremhæv at væsentlige risici identificeret af komponentrevisor er nød til at blive 

gennemgået af koncernrevisor.45  

11. Problem: Signifikant komponent definitionen er muligvis ikke god nok idet den ikke tager højde 

for risiko og kan opdateres således at der detaljeret beskrives hvorledes væsentlige risici bør 

inddrages i vurderingen af væsentlige komponenter.  

Desuden er der udtrykt forvirring til IAASB fra medlemmer hvad der specifik menes ved ”af 

individuel finansiel væsentlighed”, denne formulering kan ligeledes præciseres.  

Løsning: Det er muligt at yde mere eksplicitte referencer til de principper, krav og hjælpe 

materiale i ISA 315 og ISA 330 som gør sig anvendeligt for vurdering af komponentrisiko.  

Desuden kunne man også tydeliggøre hvad der menes med ”Af finansiel væsentlighed for 

gruppen”  

12. Problem: Konceptet bag aggregerede risici som er beskrevet i ISA 600 forstås ikke til fulde af 

interessenterne. Der er således både situationer hvor komponentmaterialet er næsten lige så 

fyldestgørende som koncernens. Dette er ikke tilsigtet fra IAASB. 46 

Løsning: Yde mere vejledning for hvorledes komponentrevisorernes arbejde bør udføres. Det 

bemærkes af IAASB at komponentvæsentlighedsniveauet som udgangspunkt bør være lavere 

end koncernvæsentlighedsniveauet. 47 

                                                           
43 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 79 Pkt. 275 
44 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 71 Pkt. 245 
45 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 73 Pkt. 253b  
46 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 74 – Pkt. 255  
47 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 75 – Pkt. 261 
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13. Manglende top-down tilgang ved scoping revisionen ud fra identifikationen af komponenter som 

væsentlige eller ej.  

Løsning: Tydeliggør at det ikke er tanken at en komponentrevisor nødvendigvis skal anvende alle 

paragraffer i alle ISA’er i alle situationer.  

14. Forbedringsforslag: Tydeliggør om der er forskel på formuleringen ”specified audit procedures” 

ISA 600 paragraf 27(C) og ”specified procedures” ISA 600 paragraf29.  

15. Forbedringsforslag: Tydeliggør koncernopgaveteamets ansvar for subkonsolideringer.  

16. Problem: Koncernrevisor kan ikke altid dokumentere evaluering af komponentrevisors arbejde. 
48  

Løsning: Forstærk kravene i ISA 600 paragraf42(b) for at tydeliggøre dokumentationskravet til 

gennemgangen af komponentrevisors arbejde.49 Der skal også sikres et klart link mellem ISA 600 

og ISA 230 på dette område50 

17. I nogle tilfælde har koncernrevisor ikke dokumenteret vurderinger af komponenterne og den 

udførte revision heraf51 Dokumentationskravene foreslås tydeliggjorte. 52 

18. IAASB refererer klart i paragraf 24 til paragraf 30 og 31 for at sammenkoble disse til brug for 

koncernrevisors inddragelse i komponentrevisors arbejde. Alligevel fremsættes der jf. pkt. 242 b 

i diskussionsoplægget ønsker om at klarlægge denne sammenhæng. Vi mener dog ikke at denne 

tydeliggørelse er nødvendig taget den nuværende ISA 600 i betragtning.  

 

  

                                                           
48 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 84 – Pkt 296 
49 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 84 – Pkt. 299 
50 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side85 – Pkt. 299 
51 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 85 – pkt. 301 
52 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 
Side 86 – Pkt. 303 
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9.7.8 Delkonklusion 
Det kan konkluderes at ISA 600 har plads til forbedring på en række punkter. Disse 

forbedringsmuligheder kan inddeles i følgende seks kategorier:  

 Accept og fortsættelse af koncernrevisionsengagement  

 Kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor  

 Brugen af komponentrevisors arbejde i koncernrevisionen 

 Identifikation og vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation  

 Afledte handlinger som følge af risiko for væsentlige fejlinformationer  

 Review af og evaluering af komponentrevisors arbejde  

Den største forbedringsmulighed for ISA 600 inden for området accept og fortsættelse af 

koncernrevisionsengagement, er tydeliggørelse af ISA 600’s paragraf 12, som indeholder krav til 

forståelse af koncernen. Dette bør ske ved opdatering af applikationsparagrafferne A10 til A12. 

Kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor skal foregå rettidigt og i passende omfang. 

Det fremgår på nuværende tidspunkt ikke hvem der bærer ansvaret for en forståelig kommunikation. 

Vores forslag er at ISA 600’s paragraf 40 og 41 kan opdateres med eksplicit forventningsbekendtgørelse.  

Når koncernrevisor skal vurdere brugbarheden af komponentrevisors arbejde, kunne nogle konkrete 

værktøjer til at vurdere dette, reducere tvivlen om hvorledes denne vurdering skal gøres. Vi har derfor 

foreslået en række konkrete punker, som kan gennemgås ved vurdering af, om komponentrevisors 

arbejde kan anvendes til koncernrevisionen.  

Vurderingen af væsentlig fejlinformation afhænger af det fastsatte væsentlighedsniveau. Flere brugere 

gør opmærksom på, at den internationale revisionsstandard er meget overordnet i sin gennemgang af 

dette, hvorfor standarden i praksis applikeres meget forskelligt. Vi foreslår derfor at der udarbejdes 

nogle mere dybdegående applikationsparagraffer, som kan strømligne fastsættelsen af 

væsentlighedsniveauer.  

Som følge af risikoen for væsentlige fejlinformationer kan koncernrevisor lade sig inddrage i revisionen af 

komponentens finansielle stilling i det omfang det findes nødvendigt. Flere mener dog at denne 

inddragelse bør have kvantificerbare minimumstimer som de skal bruge på komponenterne. Dette 

mener vi ikke er den rigtige løsning og vil således bibeholde formuleringerne fra den nuværende ISA 

fremadrettet.  

Ved review af komponentrevisors arbejde har koncernrevisor jf. paragraf 42(b) og dertilhørende A61 

mulighed for at gennemgå komponentrevisors arbejdspapirer. Paragrafferne er endnu ikke så præcist 

formuleret, at de kan anvendes af standardbruger, uden at dette giver anledning til tvivlsspørgsmål i 

nogle få tilfælde.   
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9.8 Vurdering om vores oplæg til ændringerne af ISA 600 er i tråd med den udvikling der 

har været i ændringerne i de øvrige revisionsstandarder. 
På baggrund af vores i spørgsmål 5 foreslåede ændringer til ISA 600, ønsker vi at finde ud af, hvorvidt 

disse ændringer er i tråd med ændringerne som er foretaget i de reviderede standarder.  

I 2015 er flere af de eksisterende standarder blevet ændret, med virkning fra regnskaber hvor perioden 

slutter 15. december 2016 eller senere. 

 

Reviderede standarder:53 

• ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 

• ISA 701 Kommunikation af centrale forhold ved revisionen 

• ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors konklusion 

• ISA 706 Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af regnskabet og supplerende 

oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors rapport 

• ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse 

• ISA 570 Fortsat drift (going concern) 

Vi ønsker at perspektivere til ændringerne foretaget i ISA 570 og ISA 700, da det er vores vurdering at 

ændringerne heri vil være relevant set i forhold til vores ændringsforslag til ISA 600. 

Nedenfor er den gamle og den nye ISA 570 og ISA 700 holdt op mod hinanden, på de punkter hvor vi 

vurdere at der er sket relevante ændringer. Det skal hertil fremhæves at der er foretaget yderligere 

ændringer i de to standarder, som vi grundet væsentligheden har valgt at udelade. 

Applikationsparagrafferne samt de almindelige paragrafnumre vil ikke i alle henseender være ens 

eftersom der er tilføjet paragraffer i de nye reviderede standarder.  

 

  

                                                           
53http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Standarder%20i%20h
oering/Auditing%20Reporting%20Juli%202015 
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9.8.1 ISA 570 – Oversigt over ændrede afsnit fra den gamle til den reviderede standard 
Jf. bilag 7, har vi udarbejdet en skematisk oversigt over ændringerne mellem den nye og den gamle 

standard. Nedenfor vil de relevante ændringer blive gennemgået. 

ISA 570 af 2009  ISA 570 af 2015 
Med virkning for regnskaber, der begynder den 

15. december 2009 eller senere 
 

 Med virkning for regnskaber, der slutter fra den 
15. december 2016 eller senere 

 
17. 
På basis af det opnåede revisionsbevis skal revisor 
konkludere, om der efter revisors vurdering er en 
væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller 
forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse 
betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 
fortsætte driften.  
En væsentlig usikkerhed er til stede, når omfanget af 
den potentielle indvirkning af usikkerheden og 
sandsynligheden for dens opståen er sådan, at det 
efter revisors vurdering er nødvendigt at give 
passende oplysning om arten og indvirkningerne af 
usikkerheden, for at:  
(a) regnskabet, når det aflægges efter en 
regnskabsmæssig begrebsramme, der kræver et 
retvisende billede, giver et retvisende billede, eller  
 
(b)regnskabet ikke er vildledende, når det aflægges 
efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges (jf. 
afsnit A19).  

 17. 
Revisor skal vurdere, om der er opnået tilstrækkeligt 
og egnet revisionsbevis for, og konkludere om, den 
daglige ledelses anvendelse af regnskabsprincippet 
om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er 
passende.  
18. 
På grundlag af det opnåede revisionsbevis skal 
revisor konkludere, om der efter revisors  
vurdering er en væsentlig usikkerhed i relation til 
begivenheder eller forhold, der hver for sig  
eller sammen kan skabe betydelig tvivl om 
virksomhedens evne til at fortsætte driften. En  
væsentlig usikkerhed er til stede, når omfanget af 
den potentielle indvirkning af usikkerheden og 
sandsynligheden for dens opståen er sådan, at det 
efter revisors vurdering er nødvendigt at give 
passende oplysning om arten og indvirkningerne af 

usikkerheden, for at (jf. afsnit A21A22): 
(a) Regnskabet givet et retvisende billede, når det 
aflægges efter en regnskabsmæssig  
begrebsramme for regnskaber, der giver et 
retvisende billede, eller  
(b) Regnskabet ikke er vildledende,  
når det aflægges efter en begrebsramme, der ikke 
kan fraviges. 

I dette afsnit er ledelsens ansvar for årsrapporten og den anvendte regnskabspraksis i forhold til going 

concern, blevet mere præciseret og fremhævet. Revisor har altid skulle vurdere om anvendt 

regnskabspraksis er i tråd med tallene i regnskabet, det bliver dog her præciseret at revisor har et ansvar 

for at vurdere om ledelsen har anvendt regnskabsprincipperne i forbindelse med udarbejdelsen af 

regnskabet.  
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19 
Hvis der er fyldestgørende oplysninger i regnskabet, 
skal revisor udtrykke en konklusion uden forbehold 
og medtage en supplerende oplysning vedrørende 
forståelse af regnskabet i revisors erklæring for at:  
(a) fremhæve tilstedeværelsen af en væsentlig 
usikkerhed vedrørende den begivenhed eller det 
forhold, som kan rejse betydelig tvivl om 
virksomhedens evne til at fortsætte driften, og  
(b) henlede opmærksomheden på den note i 
regnskabet, der giver oplysning om de  
forhold, som er anført i afsnit 18 (se ISA 706) 
(jf. afsnit A21-A22) 
 

 22 
Hvis regnskabet indeholder fyldestgørende 
oplysninger om den væsentlige usikkerhed, skal  
revisor udtrykke en konklusion uden modifikationer,  
og revisors erklæring skal indeholde et  
separat afsnit med overskriften ”Væsentlig 
usikkerhed vedrørende fortsat drift", for at (jf. afsnit  
A28–A31, A34): 
 (a) henlede opmærksomheden på den note i 
regnskabet, der giver oplysning om de forhold, som 
er anført i afsnit 19 
(b) anføre, at disse begivenheder eller forhold 
indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan 
skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 
fortsætte driften, og at revisors konklusion ikke er 
modificeret angående forholdet 

Af ovenstående kan udledes at paragraffen er gjort mere specifik samt underbygget af flere 

applikationsparagraffer.  

En af de underbyggende applikationsparagraffer er A34, som gennemgås i nedenstående behandling af 

tilføjede paragraffer.  

Applikationsparagraf 28-31 er ligeledes paragraffer, som er tilføjet i den nye standard. Paragrafferne 

vedrører regnskabsprincippet om fortsat drift, selvom der er en væsentlig usikkerhed. De fire 

applikationsparagraffer omhandler en beskrivelse af selve begrebet væsentlig usikkerhed. Eksempler på 

de udtalelser som revisor skal lade indgå i sin erklæring, hvis der er væsentlig usikkerhed. Ud over de 

oplysninger som skal medtages indeholder applikationsparagraf 30 forslag til eventuelle andre 

bemærkninger, som revisor kan lade indgå i sin erklæring. Sidst men ikke mindst vedrører A31 et 

eksempel på revisors erklæring, såfremt regnskabet indeholder fyldestgørende oplysninger om en 

væsentlig usikkerhed.  

Af paragraf 22 punkt b nederst i paragraffen er der tilføjet, at revisor skal præcisere at forholdene som 

kan skabe tvivl, ikke har påvirket revisors konklusion. Det vil med andre ord sige, at vi oplyser om 

forholdene, men at de ikke har givet anledning til et decideret forbehold i erklæringen. 

Det er vores vurdering at paragraffen er ændret væsentligt ikke mindst set i forhold til de 

underbyggende applikationsparagraffer, som paragraffen henviser til. Der er kommet en klarere 

definition, samt specifikke krav til hvad der skal indgå i erklæringen, samt forslag til eventuelle øvrige 

oplysninger som frivilligt kan medtages.  
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A20. 
Fastlæggelsen af, om regnskabets oplysninger er 
fyldestgørende, kan omfatte fastsættelse af, om 
oplysningerne tydeligt gør læseren opmærksom på 
muligheden for, at virksomheden ikke er i stand til at 
fortsætte med at realisere sine aktiver og indfri sine 
forpligtelser under normal drift. 

 A22. 
I afsnit 18 forklares det, at en væsentlig usikkerhed 
er til stede, når størrelsesordenen af den  
potentielle indvirkning af begivenhederne eller 
forholdene og sandsynligheden for deres opståen  
er sådan, at det er nødvendigt at give passende 
oplysning for at give et retvisende billede (ved  
begrebsrammer for regnskaber, der giver et 
retvisende billede), eller for at regnskabet ikke er  
misvisende (ved begrebsrammer, der ikke kan 
fraviges). Revisor er ifølge afsnit 18 pålagt at  
konkludere, om en sådan væsentlig usikkerhed er til 
stede, uanset om eller hvordan den relevante  
regnskabsmæssige begrebsramme definerer en 
væsentlig usikkerhed.  

 

Applikationsparagraffen A20 har gennemgået den forandring, som fra flere sider ønskes til ISA 600. 

Paragraffen har ændret nummer til A22 som følge af udviklingen beskrevet i bilag 7, men omhandler i sin 

helhed samme tema, som A20 gjorde før.  

Fordelen ved den nye formuleringer er, at den i sine referencer til begrebsrammerne giver en mulighed 

for at undersøge standardens teoretiske grundlag og derved opnå en bedre indsigt i forventningerne til 

erklæringen om going concern.  

Formålet med applikationsparagraffen er i lighed med tidligere, at de væsentlige usikkerheder omkring 

going concern skal synliggøres for enhver der læser revisors erklæring. 
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9.8.2 ISA 570 – Oversigt over tilføjede og fjernede paragraffer fra den gamle til den reviderede 

standard 

 

ISA 570 af 2009  ISA 570 af 2015 
Paragraffer og applikationsparagraffer fjernet 

eller sammenlagt 
 

 Paragraffer og applikationsparagraffer tilføjet i 
den nye standard 

  Tilstrækkeligheden af oplysninger, når begivenheder 
eller forhold er identificeret, men der ikke foreligger 
en væsentlig usikkerhed 
20. 
Hvis der er identificeret begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens 
evne til at fortsætte driften, men revisor på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at der 
ikke er nogen væsentlig usikkerhed, skal revisor tage 
stilling til, om regnskabet giver fyldestgørende 
oplysninger om disse begivenheder eller forhold, set 
i forhold til kravene i den relevante regnskabs-
mæssige begrebsramme (jf. afsnit A24–A25).  

 

Paragraf 20 er tilføjet i den nye standard og omhandler de tilfælde, hvor der er begivenheder eller 

forhold, som kan skabe usikkerhed vedrørende virksomhedens fortsatte drift, men hvor revisor 

konkludere at usikkerheden ikke er væsentlig, skal revisor vurdere om dette er korrekt beskrevet i 

regnskabet.  

Tilføjelsen af paragraf 20 er med til at skabe hele den ændringsmodel, som ses i ISA 570 (revideret). 

Det bliver heraf klart defineret at selvom revisorer vurderer, at der ikke er en væsentlig usikkerhed, skal 

revisorer kontrollere, at det så er beskrevet på behørig vis. Derudover refereres til applikationsparagraf 

A24 og A25, som er tilføjet i den nye standard.  

Af applikationsparagrafferne indgår eksempler på oplysninger som den regnskabsmæssige 

begrebsramme kan omfatte. Herunder for eksempel den daglige ledelses stillingtagen til om de 

begivenheder eller forhold, som vedrører virksomhedens fortsatte drift er betydelige. 
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  A24 
Selv når der ikke er nogen væsentlig usikkerhed, 
pålægger afsnit 20 revisor at vurdere, om 
regnskabet, set i lyset af kravene i den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme, giver 
fyldestgørende oplysninger om begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
virksomhedens evne til at fortsætte driften. Nogle 
regnskabsmæssige begrebsrammer kan  
omhandle oplysning er om:  

De vigtigste begivenheder eller forhold 

Den daglige ledelses stillingtagen til betydeligheden 
af de begivenheder eller forhold, der vedrører 
virksomhedens evne til at indfri sine forpligtelser 

Den daglige ledelses planer, der afbøder 
indvirkningen af sådanne begivenheder eller forhold, 
eller 

 Betydelige vurderinger foretaget af den daglige 
ledelse som led i dens vurdering af  
virksomhedens evne til at fortsætte driften 

 

I applikationsparagraf 24 bliver det indskærpet, at selv i de tilfælde hvor der ikke er væsentlig 

usikkerhed, skal revisor kontrollere at regnskabet giver fyldestgørende oplysninger om forhold der kunne 

skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

Applikationsparagraffen er tilføjet for at understøtte de almindelige paragraffer. Denne 

applikationsparagraf indeholder et vigtigt element i forhold til de ændringer, der generelt opleves i de 

reviderede standarder. A24 indeholder en række eksempler på nogle oplysninger som den 

regnskabsmæssige begrebsramme kan indeholde.   

 

  A34 
Når revisor for en reguleret virksomhed anser, at det 
kan være nødvendigt at omtale forhold vedrørende 
fortsat drift i erklæringen, kan revisor have pligt til at 
kommunikere med de relevante regulatorer, rets-
håndhævende myndigheder eller tilsynsmyndighed.  

I applikationsparagraf 34 er beskrevet at revisor kan have pligt til at kommunikere med regulatorer og 

retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndighed, såfremt de for en reguleret virksomhed finder at 

det kan være nødvendigt at omtale forhold vedrørende fortsat drift i erklæringen.  

Vi er ikke bekendt med hvorvidt kravet har været gældende tidligere, men vi kan konkludere at 

paragraffen er tilføjet og ikke var tilstede i den gamle udgave af ISA 570.  
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9.8.3 Konklusion på ændringer i ISA 570 
Af den opdaterede version af ISA 570 fremgår 26 paragraffer og 35 applikationsparagraffer, det vil sige at 

der er tilføjet 2 paragraffer og 8 applikationsparagraffer.  

Som det fremgår af ovenstående, er der tilføjet flere paragraffer samt applikationsparagraffer hvilket 

skyldes, at man har ønsket at skabe en standard som er mere omfangsrig end den gamle.  

Mange brugere af standarden har ytret utilfredshed med standarden som den så ud før. Brugerne 

mente, at standarden var upræcis og mangelfuld. Det er netop brugernes kritikpunkter, som IAASB 

forsøger at råde bod på ved opdateringen af standarden.  

Hovedfokusset har hovedsagelig ligget i at forbedre applikationsparagrafferne, som er til for at hjælpe 

revisorerne med at tolke paragrafferne på den rigtige måde. 

Nogle revisorer vil opleve, at ændringerne i standarden ikke vil ændre markant på båden de udfører 

deres arbejde, set i forhold til tidligere. Dette skyldes at standarden tidligere har fungeret som en 

retningslinje med mulighed for fortolkninger og plads til justeringer i forhold til de givne situationer 

revisorerne står i.  

IAASB ønsker som udgangspunkt ikke at ændre på de eksisterende paragraffer, blot præcisere dem, samt 

tilføje applikationsparagraffer som fortæller revisorerne hvordan de skal tolke paragrafferne. 
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9.8.4 ISA 700 – Oversigt over ændrede afsnit fra den gamle til den reviderede standard 

ISA 700 af 2009  ISA 700 af 2015 
Med virkning for regnskaber, der begynder den 

15. december 2009 eller senere 
 

 Med virkning for regnskaber, der slutter fra den 
15. december 2016 eller senere 

 
A4. 
 Normalt indeholder regnskaber, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med en 
begrebsramme med generelt formål, oplysninger om 
virksomhedens finansielle 
stilling, resultat og pengestrømme. I sådanne 
tilfælde vurderer revisor, om regnskabet 
giver oplysninger, der er tilstrækkelige til, at de 
tiltænkte brugere kan forstå 
indvirkningen af væsentlige transaktioner og 
begivenheder på virksomhedens 
finansielle stilling, resultat og pengestrømme. 

 A6. 
Normalt indeholder regnskaber, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med en begrebsramme med 
generelt formål, oplysninger om virksomhedens 
finansielle stilling, resultat og pengestrømme.  
Stilling tagen til, om regnskabet under hensyntagen 
til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme,  
giver fyldestgørende oplysninger, der gør det muligt 
for tiltænkte brugere at forstå indvirkningen af 
væsentlige transaktioner og begivenheder på  
virksomhedens finansielle stilling, resultat og penge-
strømme, omfatter forhold som: 

 I hvilket omfang, oplysningerne i regnskabet er 
relevante og specifikke i relation til virksomheden  

 Noter mv. er hensigtsmæssige i relation til at 
hjælpe tiltænkte brugere med at forstå: 

 Arten og omfanget af virksomhedens  

 potentielle aktiver og -forpligtelser, der 
knytter sig til transaktioner eller 
begivenheder, der ikke opfylder kriterierne 
for indregning eller ophør af indregning,  

 som disse er fastsat i den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme 

 Arten og omfanget af risici for væsentlig 
fejlinformation, der kan henføres til 
transaktioner og begivenheder 

 De anvendte metoder, fastsatte 
forudsætninger og udøvede faglige 
vurderinger samt ændringer til disse, der 
påvirker de beløb, der er præsenteret eller 
på anden måde oplyst, herunder relevante 
følsomhedsanalyser. 

 

Det indledende i applikationsparagraf A4 og A6 i ISA 700 er det samme. I den opdaterede version af ISA 

700, er der tilføjet punkter omkring hvad regnskabet skal indeholde.  

Det er ikke ønskeligt blot at tilføje så mange informationer i regnskabet som muligt, det er vigtigt at de 

medtagne oplysninger, er relevante og vedrør virksomhedens forhold. I modsat fald vil oplysningerne 

være misledende og i visse tilfælde kunne dække over de væsentlige oplysninger.  

I punkterne ønsker IAASB at præcisere hvilke oplysninger der er anvendelige for regnskabsbrugeren, og 

dermed også udelukke andre oplysninger, som ikke er relevante. 

 

  



69 
 

A14. 
Bilaget indeholder eksempler på revisors erklæringer 
på regnskaber, som indeholder de elementer, der er 
anført i afsnit 21-42. 

 A19. 
Bilaget til denne ISA indeholder eksempler på 
revisors erklæringer på regnskaber, som indeholder 
de elementer, der er anført i afsnit 21-49. Med 
undtagelse af konklusionsafsnittet og afsnittet om 
grundlaget for konklusionen er der i denne ISA ingen 
krav om rækkefølgen af elementerne i erklæringen. 
Dog kræver denne ISA anvendelse af specifikke 
overskrifter, som skal være med til at gøre 
erklæringer, der henviser til revisioner, som er 
udført i overensstemmelse med ISA, mere 
genkendelige, navnlig i tilfælde, hvor elementerne i  
revisors erklæring er præsenteret i en anden 
rækkefølge end den, der ses i eksemplerne på  
erklæringerne i bilaget til denne ISA 

 

Jf. Ovenstående ændringer i applikationsparagraf A14, som har skiftet navn til A19, bliver det præciseret, 

at der er en række krav til opstillingen af revisors erklæring. Det er et krav at afsnittene i revisors 

erklæring indeholder de korrekte overskrifter, der er dog ikke noget krav til rækkefølgen af afsnittene. 

De eneste afsnit som er krævet en speciel placering er konklusionsafsnittet samt grundlaget for 

konklusionen.  

I forhold til den gamle version af applikationsparagraffen, er den reviderede version uddybet en del, der 

er tilføjet krav, samt hvad der er tilladt for revisor selv at definere.  

Det er meget tydeligt at IAASB ønsker at ensarte opbygningen af revisors erklæring, og derfor i denne 

applikationsparagraf forsøger at skabe klare retningslinjer.   
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A36. 
Disse andre erklæringsforpligtelser behandles i et 
særskilt afsnit i revisors erklæring for klart at adskille 
dem fra revisors ansvar ifølge ISA'erne for at afgive 
erklæring om regnskabet. Afsnittet kan, hvor dette 
er relevant, indeholde underoverskrift(er), som 
beskriver indholdet af afsnit(tene) i den anden 
erklæringsforpligtelse. 

 A60. 
Afsnit 43-45 i denne ISA tillader kun en kombineret 
præsentation af andre erklæringsforpligtelser og 
revisors ansvar ifølge ISA, hvis de behandler samme 
emne, og ordlyden af revisors erklæring klart 
adskiller andre erklæringsforpligtelser fra dem, der 
følger af ISA. En sådan klar adskillelse kan gøre det 
nødvendigt, at der i erklæringen henvises til kilden til 
de andre erklæringsforpligtelser, og at anføre, at 
sådanne forpligtelser går ud over dem, der kræves af  
ISA. I modsat fald kræves det, at andre erklærings-
forpligtelser behandles i et separat afsnit i revisors 
erklæring med overskriften ”Erklæring i henhold til 
anden lovgivning og øvrig regulering”, eller 
tilsvarende, så det er passende efter afsnittets 
indhold. I disse tilfælde pålægger afsnit 44 revisor at 
medtage erklæringsforpligtelserne efter ISA under 
overskriften ”Erklæring om revisionen af 
regnskabet”. 

Applikationsparagraf 36 er ændret til A60 i den reviderede udgave af standarden. Den reviderede udgave 

af paragraffen bærer tydeligt præg af et ønske om en langt højere specifikationsgrad, samt skabe klare 

retningslinjer, for at imødegå differentierede måder at håndtere andre erklæringsforpligtelser på.  

I paragraffen er der tilføjet, at det kan være nødvendigt, at tilføje en henvisning til kilden til de andre 

erklæringsforpligtelser i erklæringen. Såfremt dette ikke tilføjes i erklæringen, skal man i stedet tilføje et 

andet afsnit i erklæringen kaldet, ”erklæring i henhold til anden lovgivning og regulering”. Såfremt man 

tilføjer ovenstående underoverskrift, skal der ligeledes tilføjes en vedrørende erklæringen om revisionen 

regnskabet i henhold til ISA’en.  

Denne paragraf markerer tydeligt, i sin nuværende form, at IAASB ønsker en ensartet behandling, samt 

at imødegå tvivl og uklar håndtering. 
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29. 
Revisors erklæring skal anføre, at det er revisors 
ansvar at udtrykke en konklusion om regnskabet på 
grundlag af revisionen. (jf. afsnit A24) 

30. 
Revisors erklæring skal anføre, at revisionen er 
udført i overensstemmelse med Internationale 
Standarder om Revision. Revisors erklæring skal også 
forklare, at disse standarder kræver, at revisor 
overholder etiske krav, og at revisor planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation 
(jf. afsnit A25-A26). 

 38. 
Dette afsnit i revisors erklæring skal (jf. afsnit A50): 
(a) angive, at revisors mål er at: 

(i) opnå høj grad af sikkerhed for, om 
regnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl 
(ii)afgive en erklæring, der indeholder 
revisors konklusion (jf. afsnit A51) 
 

(b)anføre, at høj grad af sikkerhed er udtryk for et 
højt niveau af sikkerhed, men ikke er en garanti for, 
at en revision udført i overensstemmelse med ISA 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når den 
er til stede 
 
(c) anføre, at fejlinformationer kan skyldes 
besvigelser eller fejl, og enten:  

(i) redegøre for, at de betragtes som 
væsentlige, hvis de enkeltvis eller 
tilsammen med rimelighed kan forventes at 
påvirke de økonomiske beslutninger, som 
brugere træffer på grundlag af regnskabet 
15, eller  
(ii) definere eller beskrive væsentlighed i 
overensstemmelse med den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme (jf. afsnit 
A52).  

I ovenstående tabel fremgår der, af den gamle ISA 700’s paragraf 29 og 30, nogle krav til revisors 

erklæring, som har til formål at informere revisor, om de forventninger der er til konklusioner og 

oplysninger i erklæringen. Det samme formål opleves i sin grundlæggende form i den nye ISA 700’s 

paragraf 38, idet denne også tager udgangspunkt i forventningerne til indholdet af revisors erklæring.  

Vi betragter gammel ISA’s paragraf 29 som direkte sammenlignelig med ny ISA 700’s 38,a,ii. Desuden 

vurderer vi at den gamle ISA 700’s paragraf 30 er delvist sammenlignelig med den nye ISA 700’s paragraf 

38,b. 

I eksemplet ses forskellen mellem den gamle og den nye internationale revisionsstandard, primært i 

detaljeringsgaden af den nye ISA 700’s præsentation af forventningerne til revisors erklæringen. Dette 

kommer især til udtryk ved at man har tilføjet afsnit c der ekspliciterer de handlinger som tidligere har 

været foretaget i de tilfælde hvor fejlinformationer som følge af besvigelser eller fejl har været 

identificeret.  

Desuden er formuleringen i 38,b med til at sikre et højere informationsniveau til regnskabslæser idet 

erklæringen med hjemmel heri skal oplyse at høj grad af sikkerhed ikke betyder fejlfrit og at revision 

udført på baggrund af de internationale revisionsstandarder ikke nødvendigvis vil afdække de besvigelser 

eller fejl som kan påvirke regnskabet og virksomhedens finansielle stilling.   
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9.8.5 ISA 700 – Oversigt over tilføjede og fjernede paragraffer fra den gamle til den reviderede 

standard 

ISA 700 af 2009  ISA 700 af 2015 
Paragraffer og applikationsparagraffer fjernet 

eller sammenlagt 
 

 Paragraffer og applikationsparagraffer tilføjet i 
den nye standard 

  A9. 
Stillingtagen til om regnskabet giver et retvisende 
billede, kan eksempelvis omfatte drøftelser 
med den daglige og den øverste ledelse om dennes  
syn på årsagen til, at en særlig præsentation blev 
valgt, og om de alternativer, der måtte have været 
overvejet. Drøftelserne kan eksempelvis indeholde: 

 Den grad, hvori beløb i regnskabet er sammen-
draget eller specificeret, samt om præsentationen af 
beløb eller noter tilslører nyttig information eller 
resulterer i vildledende information 

Konsistens med passende branchepraksis eller 
om eventuelle afvigelser herfra er relevante for 
virksomhedens forhold og derfor berettigede 
 

Applikationsparagraf 9 er tilføjet i den nye standard og har til formål at give revisorerne en bedre 

forståelse af hvad det vil sige, at regnskabet giver et retvisende billede.  

Som det beskrives i paragraffen er der forskellige forhold man kan have i betragtning, når man skal 

vurdere om et regnskab giver et retvisende billede. Revisor drøfter regnskabet med ledelsen i selskabet 

inden et regnskab aflægges, disse drøftelser vil blandt andet indeholde en diskussion om hvorvidt 

oplysningerne i regnskabet er konsistente med den praksis der gør sig gældende i den branche 

virksomheden befinder sig i. Derudover vil revisor som oftest have fokus på specifikationsgraden i 

regnskabet, så der er de oplysninger som er relevante for regnskabsbrugeren, uden at give eksterne 

parter for stor indsigt i virksomheden. 

Applikationsparagraffen kommer med nogle forslag til drøftelser med ledelsen, for at afhjælpe revisor 

med hvilke handlinger der kan foretages og hvordan selve begrebet retvisende billede skal forstås. 

  A52. 
Bilaget til denne ISA indeholder eksempler på, 
hvordan kravet i afsnit 38(c) om at give en  
beskrivelse af væsentlighed vil kunne anvendes, når 
IFRS er den relevante regnskabsmæssige begrebs-
ramme. Hvis der anvendes en anden relevant 
regnskabsmæssig begrebsramme end IFRS, skal 
erklæringseksemplerne i bilaget til denne ISA 
eventuelt tilpasses for at afspejle den i situationen 
anvendte anden regnskabsmæssige begrebsramme. 

Applikationsparagraf 52 er tilføjet i den nye standard med det formål, at underbygge de eksempler der 

er givet til hvorledes væsentlighed skal beskrives. I paragraffen er det konkretiseret hvorledes man 

ønsker begrebet beskrevet, samt forudsætningen om, at såfremt man anvender en anden 

begrebsramme end IFRS skal eksemplet modificeres. 



73 
 

9.8.6 Konklusion på ændringer i ISA 700 
Af den opdaterede version af ISA 700 fremgår 54 paragraffer og 84 applikationsparagraffer, det vil sige at 

der er tilføjet 7 paragraffer og 33 applikationsparagraffer.  

Som det fremgår af ovenstående, er der tilføjet en del paragraffer samt applikationsparagraffer hvilket 

skyldes, at man har ønsket at skabe en standard som er mere omfangsrig end den gamle.  

ISA 700 er en af de standarder, som har oplevet flest tilføjelser i dens reviderede version. ISA 700 er en 

omfangsrig standard, da den er af høj væsentlighed for revisors arbejde. Revisors erklæring, herunder 

ombygningen, opstillingen og indholdet heraf, er meget væsentligt for revisorerne, da det er deri deres 

ansvar består. Det er derfor at høj væsentlighed at erklæringen indeholder de krævede oplysninger, 

samt at den er opstillet på en standardiseret måde, så væsentlige forhold fremgår tydeligt for enhver. 

Applikationsparagraf A34 til A39 er paragraffer der er tilføjet i den reviderede udgave af ISA 700, 

paragrafferne vedrører etik.  Disse tilføjelser giver den eksplicitte forklaring af de etiske krav, som også 

efterlyses i ISA 600.   

Generelt set kan det konkluderes, at ISA 700 har gennemlevet en del af de ændringsforslag som ønskes 

til ISA 600.  

ISA 700 er på mange måder blevet langt mere specifik og detaljeret både i form af omformuleringer i 

eksisterende paragraffer, men ikke mindst i de mange tilføjede applikationsparagraffer og almindelige 

paragraffer.  

  



74 
 

9.8.7 Samlet konklusion på ændringerne i ISA 570 og ISA 700 
Når man kigger på de foretagne ændringer til ISA 570 og ISA 700, er det tydeligt at se, at ændringerne er 

foretaget på en sådan måde, at der opleves den samme type ændringer i begge standarder.  

De generelle ændringer der ses i begge standarder er som følger: 

 Højere specifikationsgrad 

 Flere eksempler 

 Flere forklaringer, som skal hjælpe revisor med at opnå den korrekte forståelse 

 Ønske om højere grad af ensformighed  

Det opleves i mange tilfælde er der ikke er sket den store praktiske ændring, i måden at udføre revision 

på, især i de større revisionsfirmaer.  

Generelt set kan man sige at der ikke er blevet ændret væsentligt i hverken måden at udføre revision på 

eller afgivelse af erklæringer. Mange af de store revisionsfirmaer har faglige afdelinger, som ikke 

beskæftiger sig med andet end at behandle lovgivning, standarder og andre tiltag som løbende skal 

indarbejdes i revisionsvirksomhedens revisions- og rapporteringsværktøj, det er derfor vores tese at det 

ikke er alle revisionsfirmaer der vil opleve markante ændringer.  

De foretagne ændringer i de reviderede standarder, er som udgangspunkt ikke sket for at ændre i selve 

måden at udføre arbejdet på, men hovedsagelig for at sikre, at revisorerne forstår de eksisterende regler 

på den ønskede måde samt at alle overholder reglerne som de står foreskrevet. 

Derfor vil en del af revisorerne opleve at der ikke er sket de store ændringer i måden at udføre arbejdet 

på, men blot at handlinger og overvejelser er blevet gjort langt mere specifikke end hidtil oplevet. 

Mange revisorer oplever i højere grad et prispres i markedet, som følge af høj konkurrence. Der opleves 

derfor at revisor ønsker at udføre færre handlinger for at kunne opnå samme fortjeneste når de tvinges 

til nedsætte deres honorar.  

Mange revisorer forsøger i videst muligt omfang at lade deres klienter overgå til en erklæring med en 

lavere grad af sikkerhed, hvis de er presset på revisionshonoraret. Det er i sådanne tilfælde at det er 

vigtigt for markedet, at der findes konkret beskrevne love og regler, som definerer hvad revisors opgave 

består i, hvad de skal erklære sig på og hvordan. Dette kan med fordel ske, for at sikre at revisorerne 

udfører de krævede arbejdshandlinger, og dermed stadig opfylder kravene.  
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9.8.8 Vurdering af om ændringer er i tråd med de foreslåede ændringer til ISA 600 
I afsnit 9.7.8 er listet en delkonklusion med de vigtigste ændringsforslag til IAASB’s ISA 600. Disse 

ændringsforslag er fremsat på baggrund af inputs fra primære og sekundære kilder, og vurderes at 

kunne forbedre informationsniveauet og applikationsmulighederne i ISA betragteligt.  

Vi finder det dog essentielt, at disse ændringsforslag er i tråd, med de ændringer der allerede er 

foretaget, på ISA’er som er blevet opdateret for nyligt. Derfor har vi jf. afsnit 9.8, med dertilhørende 

underafsnit, valgt at undersøge, hvordan to af de opdaterede standarder har ændret sig. Konklusionen 

på denne gennemgang fremgår af afsnit 9.8.7, som viser at de væsentligste ændringskarakteristika 

blandt andre er højere specifikationsgrad og flere forklaringer. Målet er altså, at kreere nogle mere 

informative revisionsstandarder, som søger at sikre brugernes forståelse af forventningerne til dem.  

Ved indførelse af de foreslåede ændringer til ISA 600, mener vi selv at kunne imødekomme en række af 

de ønsker, som ytres af brugerne af den internationale revisionsstandard. Det vurderes desuden at disse 

ændringer vil kunne bidrage til at gøre ISA 600 mere tidssvarende og sikre en overholdelse af de krav 

som stilles fra et marked i udvikling.  

Vi vurderer som følge af ovenstående, at vores foreslåede ændringer til ISA 600 er helt i tråd med de 

ændringer som allerede fremgår af ISA 570 og ISA 700. Desuden antager vi at ændringerne i ISA 570 og i 

ISA 700 er repræsentative, i forhold til ændringer i de øvrige reviderede standarder.   
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10 Konklusion 
Ved identifikation af den tidligere beskrevne problembaggrund, fandt vi det interessant at undersøge 

forbedringsmulighederne i den nuværende revisionsstandard ISA 600. Problembaggrunden for opgaven 

er en formodning om at den internationale revisionsstandard er forældet, herunder at den ikke tager 

højde for den udvikling der er sket i markedet og markedets generelle forventninger til 

koncernrevisioner. Ligeledes er der, siden ISA 600 blev offentliggjort som en del af IAASB’s 

klarhedsprojekt tilbage i 2009, kommet en del ønsker fra brugerne af standarden, disse efterlyser 

forskellige ændringer for, at gøre standarden mere tidssvarende. Derudover er der mange brugere som 

er af den overbevisning, at standarden er for upræcis, til at kunne bruges som en decideret vejledning til 

udførelse af koncernrevision. Brugerne har derfor ytret et ønske om at standarden i højere grad 

indeholder klare definitioner til brugeren, om hvorledes revisionen skal udføres samt vejledninger til 

forståelse af de eksisterende paragraffer i standarden. 

Sideløbende med vores undersøgelse af standardens forældelse og behov for ændringer er IAASB i gang 

med en proces, for opdatering af revisionsstandarden. Denne proces er startet med en 

dataindsamlingsproces, som indebærer at IAASB har udsendt et offentligt diskussionsoplæg. I 

diskussionsoplægget indbydes interessenter til revisionsstandarden, til at bidrage med deres inputs, for 

at sikre den højeste kvalitet af den fremtidige standard. Dataindsamlingsprocessen er fortsat i gang i 

skrivende stund, men ender 16.maj hvor IAASB har deadline for indsendelse af svar på 

diskussionsoplægget. Herefter vil IAASB afholde nogle møder, for at vurdere de modtagne 

ændringsforslag.  

For at forstå hvilke ændringer der kunne være relevante at foretage i ISA 600, valgte vi at undersøge 

hvorledes revisionen foregår på nuværende tidspunkt, med udgangspunkt i den eksisterende 

revisionsstandard. Ved gennemgang af revisionsprocessen blev vi bekendte med de handlinger som 

afleder- og afledes af de formuleringer, som den nuværende ISA 600 byder på. Dette gav os en indsigt i 

den nuværende revisionsproces, og på baggrund af denne kunne vi indlede vores analyse af ændringerne 

i markedet. På baggrund af de ændringer der sker i markedet, kunne vi derefter vurdere på hvilke 

ændringer der gør sig relevant for ISA 600, for at standarden bliver tidssvarende.  

 

Selskaberne er jf. lokal dansk lovgivning i langt de fleste tilfælde underlagt kravet om at få sin finansielle 

stilling gennemgået af en godkendt revisor. En af vores indledende teser var, at flere og flere selskaber 

lader erklæringen om den finansielle stilling overgå til erklæringer med lavere grad af sikkerhed.  

Vi forhørte os omkring dette med vores interviewrespondenter, som generelt bekræftede os i, at 

markedet går mod lavere grad af sikkerhed. Vi kunne dog konkludere at visse selskaber til en hver tid vil 

være underlagt revision efter lokal lovgivning, eller være af en sådan karakter at koncernrevisor til 

enhver tid vil mene, at der skal udføres revision af komponenten. Der vil derfor altid være typer af 

komponenter, hvor udviklingen i brugen af scoping ikke gør sig gældende.  

Hvis man kigger på det danske marked og drager paralleller til de afgivne erklæringer på de danske 

indleverede årsrapporter, ses det at der allerede i 2014 var 10 % af selskaberne, som var overgået til en 

”Udvidet gennemgang” erklæring. Dette er en stor udvikling, da denne erklæringsform først blev indført 

1. januar 2013.  
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Dette underbygger vores hovedtese, og bevirker at vi drager den konklusion, at komponenter i det 

omfang det er muligt og giver en rationel mening overgår til erklæringer med lavere grad af sikkerhed.  

De identificerede udfordringer i ISA 600 er analyseret jf. afsnit 9.7 med tilhørende underafsnit. I denne 

del af vores vidensproduktion, er vi kommet med konkrete forbedringsforslag til ISA’ens nuværende 

formuleringer. Et eksempel herpå er vorea forslag til forbedring af applikationsparagraffen A61 hvor vi 

foreslog: ”Koncernrevisor skal gennemgå komponentrevisors revisionsdokumentation, i de tilfælde hvor 

det vurderes relevant, i forhold til at sikre korrekt håndtering af de forhold som medvirker en betydelig 

risici for væsentlige fejlinformationer i koncernregnskabet. Desuden skal koncernrevisor, jf. A62, sikre at 

komponentrevisor øger revisionshandlingerne, i de tilfælde hvor et egnet revisionsbevis ikke er opnået i 

en sådan grad at koncernrevisionskonklusionen kan baseres derpå”   

Ved hvert ændringsforslag var det vores mål at opnå en tydeligere definition i paragrafferne eller 

applikationsparagrafferne, for på den måde at forbedre revisionsstandarden, så den i højere grad 

opfylder brugernes ønsker og dermed forbedre standarden i sin helhed. 

For at gøre ISA 600 mere tidssvarende, og sikre en overholdelse af de krav, som stilles fra et marked i 

udvikling, har vi sammenholdt to internationale revisionsstandarder der allerede er opdateret med de 

tidligere af standarderne. Dette er gjort med henblik på at kunne vurdere hvilke tendenser der ses fra de 

gamle til de reviderede revisionsstandarder. Konklusionen herpå blev at de nye standarder var mere 

informative omkring diverse aspekter inden for deres emnefelt. På baggrund af dette ønskede vi at 

sammenholde vores ændringsforslag med de ændringstendenser, som blev identificeret ved 

gennemgang af to udvalgte standarder. Det kunne således konkluderes at vi vurderer en sammenhæng 

mellem vores ændringsforslag og de ændringstendenser som ses i ISA 570 og ISA 700.  
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11 Kildehenvisning 

11.1 Bøger og udgivelser 
 Den Skindbarlige Virkelighed, Samfundslitteratur, 5. udgave, 2013, skrevet af Ib Andersen 

 

 Spørgeskemaundersøgelser, fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svar, Hans Reitzels 

Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008, skrevet af Merete Watt Boolsen 

 

 Revision i praksis, Karnov Group, 2012, 1. udgave, 1. oplag, skrevet af Sumit Sudan, Martin 

Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen 

 

 ISA 600, International standard om revision, september 2014 

 

 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse, december 2015  

 

 ISA 265, Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige 

ledelse, september 2014 

 

 Selskabsloven – lovbekendtgørelse nr. 610 af 28. april 2015, med de ændringer, der følger af § 2 i 

lov nr. 738 af 1. juni 2015 og § 1 i lov nr. 739 af 1. juni 2015. 

 

 Årsregnskabsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013  

 

 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) af 17/6 2008 

 

 Bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen), af 17/4 

2013 

11.2 Artikler og hjemmesider 

11.2.1 Links FSR 

 http://www.fsr.dk/Om%20os 

 

 http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Revis

ion%20af%20datterselskaber%20-%20kapitalandele.ashx 

 

 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love

%20og%20bekendtgoerelser/Erklbek_april%202013  

 

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR_Faktaark_Banker-januar-

2014.ashx 

 

  

http://www.fsr.dk/Om%20os
http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Revision%20af%20datterselskaber%20-%20kapitalandele.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Images/Kundeaarsmode%202013/Foredragsholdere/Foredrag/Revision%20af%20datterselskaber%20-%20kapitalandele.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/Erklbek_april%202013
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/Erklbek_april%202013
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR_Faktaark_Banker-januar-2014.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR_Faktaark_Banker-januar-2014.ashx
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 http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Hvor

naar%20traeder%20bestemmelserne%20om%20koncernrev%20i%20kraft%20efter%20ny%20re

visorlov_290316?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016&u

tm_content=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016+Version+A+CID_bc4e29f2b16e44a3623a16fb

d3e7eb64&utm_source=FSR%20nyhedsbreve&utm_term=Ls%20om%20bestemmelserne 

 

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2016/Revisorbra

nchen-i-tal-2015.ashx  

 

 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/revision/Lovgivning/Revisionsbekendtgrelse%

20nr%201392%20af%2015%20december%202014.ashx  

 

 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2016-

nyheder/Virksomheder%20tager%20godt%20imod%20revisorers%20ydelser 

 

 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Stan

darder%20i%20hoering/Auditing%20Reporting%20Juli%202015  

11.2.2 Links IFAC 

 http://www.ifac.org/about-ifac/membership 

 

 http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members 

 

 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Reporting-on-AFS-New-%26-Revised-Stds-

Combined_1.pdf  

 

 http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-

Audit-Quality.pdf  

11.2.3 Andre links 

 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 

 

 http://www.regnskabsportal.dk/v-menu/regnskabsklasser.asp 

 

 https://erhvervsstyrelsen.dk/amba-smba-fmba 

 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3Al26001  

 

 http://www.iaasb.org/clarity-center 

 

 https://portal.revisorgruppen.dk/haandbog/06/13/Sider/00.02.aspx 

 

  

http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Hvornaar%20traeder%20bestemmelserne%20om%20koncernrev%20i%20kraft%20efter%20ny%20revisorlov_290316?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016&utm_content=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016+Version+A+CID_bc4e29f2b16e44a3623a16fbd3e7eb64&utm_source=FSR%20nyhedsbreve&utm_term=Ls%20om%20bestemmelserne
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Hvornaar%20traeder%20bestemmelserne%20om%20koncernrev%20i%20kraft%20efter%20ny%20revisorlov_290316?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016&utm_content=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016+Version+A+CID_bc4e29f2b16e44a3623a16fbd3e7eb64&utm_source=FSR%20nyhedsbreve&utm_term=Ls%20om%20bestemmelserne
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Hvornaar%20traeder%20bestemmelserne%20om%20koncernrev%20i%20kraft%20efter%20ny%20revisorlov_290316?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016&utm_content=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016+Version+A+CID_bc4e29f2b16e44a3623a16fbd3e7eb64&utm_source=FSR%20nyhedsbreve&utm_term=Ls%20om%20bestemmelserne
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Hvornaar%20traeder%20bestemmelserne%20om%20koncernrev%20i%20kraft%20efter%20ny%20revisorlov_290316?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016&utm_content=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016+Version+A+CID_bc4e29f2b16e44a3623a16fbd3e7eb64&utm_source=FSR%20nyhedsbreve&utm_term=Ls%20om%20bestemmelserne
http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Lovgivning%20og%20bekendtgoerelser/Hvornaar%20traeder%20bestemmelserne%20om%20koncernrev%20i%20kraft%20efter%20ny%20revisorlov_290316?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016&utm_content=Nyhedsbrev%2029%20marts%202016+Version+A+CID_bc4e29f2b16e44a3623a16fbd3e7eb64&utm_source=FSR%20nyhedsbreve&utm_term=Ls%20om%20bestemmelserne
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2016/Revisorbranchen-i-tal-2015.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2016/Revisorbranchen-i-tal-2015.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/revision/Lovgivning/Revisionsbekendtgrelse%20nr%201392%20af%2015%20december%202014.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/revision/Lovgivning/Revisionsbekendtgrelse%20nr%201392%20af%2015%20december%202014.ashx
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2016-nyheder/Virksomheder%20tager%20godt%20imod%20revisorers%20ydelser
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2016-nyheder/Virksomheder%20tager%20godt%20imod%20revisorers%20ydelser
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Standarder%20i%20hoering/Auditing%20Reporting%20Juli%202015
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Standarder%20i%20hoering/Auditing%20Reporting%20Juli%202015
http://www.ifac.org/about-ifac/membership
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Reporting-on-AFS-New-%26-Revised-Stds-Combined_1.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Reporting-on-AFS-New-%26-Revised-Stds-Combined_1.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Invitation-to-Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision
http://www.regnskabsportal.dk/v-menu/regnskabsklasser.asp
https://erhvervsstyrelsen.dk/amba-smba-fmba
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3Al26001
http://www.iaasb.org/clarity-center
https://portal.revisorgruppen.dk/haandbog/06/13/Sider/00.02.aspx
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Bilag 1, Interview Deloitte 
Senior manager / Statsautoriseret revisor hos Deloitte  

 

Introduktion:  

ISA 600 omhandler de særlige overvejelser, der kræves for at gennemføre en tilstrækkelig revision af en 

koncern. Især ligger fokus på revisioner, hvor inddragelsen af komponentrevisorer er en nødvendighed. 

Denne standard blev indført i april 2009 og er løbende blevet opdateret, men har ikke været opdateret 

siden 2014.  

Vi ønsker at afdække hvorvidt det er nødvendigt at foretage ændringer til ISA 600, så denne er 

tidssvarende i forhold til den markedsmæssige udvikling for revisionen af koncernregnskaber 

internationalt.  

I det øvrige af verden sker der, som i Danmark, en markedsmæssig udvikling i måden at udføre revision 

samt udarbejdelse af regnskaber på. Vi ønsker i vores opgave at klarlægge hvilken udvikling der generelt 

sker i Danmark og i verden omkring os, hvad angår koncernrapportering og -revision. 

ISA 600 udtrykker i sin nuværende form kun begrænsede krav til komponentrevisor. På baggrund af 

dette er IAASB blevet gjort opmærksomme på at den manglende tydelighed i ISA’en skaber unødig plads 

til fortolkning og flere efterlyser tydeligere retningslinjer for komponentrevisor med henblik på at skabe 

en ensartethed i revisionerne. 

Spørgsmål: 

 Hvordan er din kundeportefølje sammensat? 

I hvor høj grad beskæftiger du dig med koncerner og koncernrevision. 

Han fortæller at han i sit virke som revisor, ikke på nuværende tidspunkt, laver et eneste personligt 
regnskab og ej heller har nogen mellemstore kunder. 
Han beskæftiger sig udelukkende med koncerner og koncernrevision.  
 

 Oplever du nogen ændring i mængden af internationale koncerner? 

Oplever du at dine eksisterende klienter stifter nye selskaber, eller opkøber selskaber i udlandet? 

Oplever du nogen ændring i til/afgangen af koncerner? 

Før finanskrisen var der en generel udvikling, hvor der oplevedes en stigende tendens i mængden af 

internationale koncerner, samt stiftelse af nye datterselskaber i eksisterende koncerner.  

 

Den generelle udvikling blev bremset i forbindelse med finanskrisen, men det er hans vurdering, at 

markedet arbejder sig op på niveauet som det så ud før finanskrisen. 

 Oplever du en udvikling i brugen af scoping af revisionshandlinger for komponenter? 

I hvor høj grad overgår komponenterne til erklæringer med højere eller lavere grad af sikkerhed, 

såfremt du oplever nogen ændring. 

  



81 
 

Han fortæller at de arbejder med forskellige templates som kan udsendes til komponentrevisor med 

varierende grad af sikkerhed. Han fortæller, at på de klienter han selv beskæftiger sig med, samt andre 

klienter han er bekendt med, skal komponentrevisorerne afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed, 

svarende til revision. Han oplever ikke selv, nogen ændring i de erklæringer komponentrevisorerne skal 

afgive på komponenternes regnskab.  

Ligesom branchen generelt arbejdes der typisk ud fra nogle færdigudviklede templates / erklæringer, 

som udsendes til komponentrevisorerne, som de beder dem underskrive hvert år.  

Han fortæller at det teoretisk set er muligt, at lade komponenter overgå til erklæringer med lavere grad 

af sikkerhed, men at det bestemt ikke er den udvikling han ser i praksis. 

 

Han er af den overbevisning, at på den type klienter han beskæftiger sig med ønsker man ikke at påtegne 

et koncernregnskab, hvis ikke der for komponentrevisorernes side er afgivet en erklæring på 

komponenternes regnskab svarende til revision.  

 

Han oplever dermed ingen udvikling, eftersom det har været et generelt krav, at komponentrevisorerne 

skulle underskrive den samme erklæring hvert år. 

 

 Mener du at det kunne være nyttigt at IAASB udformede en dedikeret standard udelukkende 

henvendt til komponentrevisorer? 

Oplever du som koncernrevisor eller komponentrevisor at der mangler retningslinjer for 

komponentrevisorer. 

Det ville være lettere hvis der fra IAASB’s side var udgivet en standard erklæring, som man som 

koncernrevisor kunne sende ud til alle komponentrevisorerne. De fire store benytter deres 

egenudviklede templates, men for at skabe en ensformighed kunne man med fordel udvikle en template 

til brug for alle revisorer.  

Forslåede ændringer til ISA 600 

Han mener at det er en klar mangel at der ikke af ISA 600 fremgår et punkt vedrørende allokering af 

væsentlighed. Der mangler en klar guideline for hvordan man kan allokere væsentlighedsniveauet ud. Er 

det f.eks. 3-5 gange der kan allokeres ud… Altså 3-5 gange ud til komponenterne ud over ordnet 

væsentlighedsniveau, ellers skulle der være specifikke grunde.  

Firmaer tolker forskelligt og har forskellige firmapolitikker, som de arbejder ud fra. Hvis man vil have 

større grad af sikkerhed for, at alle firma benytter de samme metoder og retningslinjer, og dermed har 

den samme grad af sikkerhed, burde der være en guideline i standarden.  Det ville gøre det mere 

ensformigt. ISA 600 er ikke særlig detaljeret i dens nuværende form, så for at man muliggøre at den kan 

bruges vejledning til koncernrevisionen, skulle den være mere specifik og detaljeret.  

Han mener at der af ISA 600 mangler guidelines for, hvor stor en andel af koncernen der skal dækkes i 

forbindelse med scoping. Det beror på en individuel vurdering som det ser ud nu. Men er det 80 % af 

omsætning eller 60 %? Eller er beregning med et andet udgangspunkt end omsætningen. Som ISA 600 

ser ud nu, er der ingen guideline for denne vurdering.  Han mener at man med fordel kunne indføre 

nogle retningslinjer, hvor man skal argumentere for, hvis man revidere en lavere andel end det anførte. 
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Bilag 2, Interview PwC 
Statsautoriseret revisor i PwC  

 

Introduktion:  

ISA 600 omhandler de særlige overvejelser, der kræves for at gennemføre en tilstrækkelig revision af en 

koncern. Især ligger fokus på revisioner, hvor inddragelsen af komponentrevisorer er en nødvendighed. 

Denne standard blev indført i april 2009 og er løbende blevet opdateret, men har ikke været opdateret 

siden 2014.  

Vi ønsker at afdække hvorvidt det er nødvendigt at foretage ændringer til ISA 600, så denne er 

tidssvarende i forhold til den markedsmæssige udvikling for revisionen af koncernregnskaber 

internationalt.  

I det øvrige af verden sker der, som i Danmark, en markedsmæssig udvikling i måden at udføre revision 

samt udarbejdelse af regnskaber på. Vi ønsker i vores opgave at klarlægge hvilken udvikling der generelt 

sker i Danmark og i verden omkring os, hvad angår koncernrapportering og -revision. 

ISA 600 udtrykker i sin nuværende form kun begrænsede krav til komponentrevisor. På baggrund af 

dette er IAASB blevet gjort opmærksomme på at den manglende tydelighed i ISA’en skaber unødig plads 

til fortolkning og flere efterlyser tydeligere retningslinjer for komponentrevisor med henblik på at skabe 

en ensartethed i revisionerne. 

 

Spørgsmål: 

 Hvordan er din kundeportefølje sammensat? 

I hvor høj grad beskæftiger du dig med koncerner og koncernrevision. 

Fortæller at han udelukkende arbejder med koncerner. Han beskæftiger sig både med danske og 

internationale koncerner. 

 Oplever du nogen ændring i mængden af internationale koncerner? 

Oplever du at dine eksisterende klienter stifter nye selskaber, eller opkøber selskaber i udlandet? 

Oplever du nogen ændring i til/afgangen af koncerner? 

Han fortæller at han oplever at klienterne generelt opkøber flere og flere selskaber. Der er tale om 

meget solide koncerner, som ikke har været mærket generelt af finanskrisen.  

 

 Oplever du en udvikling i brugen af scoping af revisionshandlinger for komponenter? 

I hvor høj grad overgår komponenterne til erklæringer med højere eller lavere grad af sikkerhed, 

såfremt du oplever nogen ændring. 
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Han fortæller at der typisk arbejdes med standard erklæringer. En vedrørende revision efter ISA 600, der 

er her tale om at komponenterne giver en fuld påtegning på komponentens regnskab, de udtaler sig blot 

ikke om klassifikationen. En review erklæring, en erklæring om aftale arbejdshandlinger samt en fjerde 

erklæringstype som ikke fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, men som målretter sig virksomheder, 

hvor kun dele eller enkelte regnskabsposter er relevante og skal revideres.  

Det er hans erfaring af virksomhederne generelt går mod at der skal udføres så få handlinger som muligt 

og dermed går komponenterne til erklæringer med lavere grad af sikkerhed.  

 

Derudover forsøger man i højere grad at udføre handlingerne centralt fra koncernrevisorsside, både af 

økonomiske hensyn idet, men også da det kan give koncernrevisor en bedre overbevisning i forhold til 

koncernregnskabet. 

 Mener du at det kunne være nyttigt at IAASB udformede en dedikeret standard udelukkende 

henvendt til komponentrevisorer? 

Oplever du som koncernrevisor eller komponentrevisor at der mangler retningslinjer for 

komponentrevisorer. 

Han fortæller at PwC hovedsagelig benytter sine egne afdelinger i forskellige lande til udarbejdelse af 

komponenternes regnskaber. Dermed benytter de i højere grad PwC’s interne standarder og 

retningslinjer end de læner sig op af ISAen.  

 

Såfremt man benytter andre revisionsfirmaer som komponentrevisor, ville det være nemmere hvis man 

havde en specifik standard man kunne henvise til, hvor krav og arbejdshandlinger stod specifikt 

beskrevet.  
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Bilag 4, Eksempel koncernrevisionsinstruks 
 

Figur 13.4.2 Eksempel på disposition i en koncernrevisionsinstruks 

Afsnit Indhold Reference 

Indledning og formål Indledning, herunder 
fastlæggelse af formål (hvad 
arbejdet vil blive brugt til) og 
forventninger til samarbejde 
samt generelle informationer 
om koncerner, relevante 
eksterne omgivelser, nye 
forhold siden sidste år og 
lignende. 

N/A 

Rapporteringskrav og deadlines Oversigt med rapporteringskrav 
og deadlines for rapportering 

Afsnit 13.4.2.2 

Kontaktsoplysninger En liste over vigtige 
kontaktpersoner hos 
koncernopgaveteamet og 
koncernen 

N/A 

Krav til komponentrevisor Omtale af krav til 
komponentrevisor, herunder 
krav til uafhængighed og faglig 
kompetence mv. 

Afsnit 13.3.5 

Videndeling om koncernen Deling af koncernrevisors 
kendskab og forståelse af 
koncernen, herunder 
oplysninger om 
koncernkontroller, risiko for 
væsentlig fejlinformation i 
koncernregnskabet og 
væsentlige regnskabsposter 

Afsnit 13.3.1 

Scoping Fastlæggelse af arbejde udført 
på komponenter (scoping) 

Afsnit 13.3.4 

Koncernrevisors involvering Oplysninger om koncernrevisors 
involvering i arbejde, der 
udføres af komponentrevisor 

Afsnit 13.3.5.4 

Arbejdsdeling Arbejdsdeling mellem 
koncernrevisor og 
komponentrevisor, herunder 
omtale af arbejde, der udføres 
centralt af koncernrevisor 

Afsnit 13.3.6 

Beskrivelse af rapporteringskrav Omtale af rapporteringskrav Afsnit 13.4.2.2 

Revisionsdokumentation Krav til komponentrevisors 
revisionsdokumentation, jf. 
kapitel 2, herunder 

Afsnit 13.6.1 



85 
 

koncernrevisors adgang til 
revisionsdokumentation 

Opgaveaccept og ekstraopgaver Oplysninger vedrørende 
opgaveaccept og godkendelse af 
ekstraopgaver, der udføres af 
komponentrevisor 

Afsnit 13.2.1 og 13.3.5.2 

Andre forhold Andre forhold, som 
koncernrevisor ønsker at 
kommunikere til 
komponentrevisorerne, f.eks. 
retningslinjer for honorar for det 
udførte arbejde 

N/A 

Bilag Skabeloner (templates) som 
komponentrevisor skal udfylde 
og rapportere til koncernrevisor 

Afsnit 13.4.2.2 

Illustration fra Revision i praksis, 1 udgave 1. oplag Karnov Group 2012, skrevet af Sumit Sudan, Martin 

Samuelsen, Henrik Parker & Christina Maria Davidsen. Side 486 og 487. 

Grafen er gengivet direkte fra lærebogen. Referencerne i venstre kolonne er referencer direkte til 

lærebogen og benyttes ikke i denne opgave. 
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Bilag 5, Statistik over udviklingen i revisors opgaver 
Bogføring- og revisionsvirksomhed efter omsætning og eksport, serviceydelser og 
tid 
Enhed: 1000 kr.    

  2012 2014  

Omsætning I alt  15.237.511   15.476.904   

 Revisionsvirksomhed     6.245.469      5.312.068   

 Regnskabsanalyse        359.096         435.422   

 Udarbejdelse af regnskaber     2.897.739      3.055.676   

 Bogføring     1.826.813      1.735.911   

 Lønregnskaber        228.002         190.434   

 Andre regnskabstjenester     1.009.066      1.007.840   

 Skatterådgivning, inklusiv selvangivelse og selskabsskat     1.724.316      1.920.579   

 Tjenester ifm. konkurs og bestyrelse af konkursboer 
          

82.193  
          

68.228  
 

 Andre serviceydelser i.a.n.        864.816      1.713.628   

     

 Udvikling omregnet til procent    

  2012 2014  

 Revisionsvirksomhed 41,0% 34,3%  

 Regnskabsanalyse 2,4% 2,8%  

 Udarbejdelse af regnskaber 19,0% 19,7%  

 Bogføring 12,0% 11,2%  

 Lønregnskaber 1,5% 1,2%  

 Andre regnskabstjenester 6,6% 6,5%  

 Skatterådgivning, inklusiv selvangivelse og selskabsskat 11,3% 12,4%  

 Tjenester ifm. konkurs og bestyrelse af konkursboer 0,5% 0,4%  

 Andre serviceydelser i.a.n. 5,7% 11,1%  

     

     

Fra og med undersøgelsesåret 2013 er statistikkens opregningsmetode ændret, således data 

opregnes baseret på et nyt datagrundlag for firmaer ud fra det Erhvervsstatistiske Register.  

Data er tilbageberegnet for 2012. Hvilket betyder, at resultaterne før år 2012 ikke direkte kan  

sammenlignes med resultaterne fra 2012 og frem.     

     

Kilde FSR: http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2016/Revisorbranchen-i-tal-2015.ashx 

Data Danmarks statistik: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/serviceerhverv/bogfoering-revision-og-skatteraadgivning-serviceydelser 
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Bilag 6, Skema over ændringer til ISA 570 Fortsat drift (going concern) 

ISA 570 - going concern ændringer applikationsparagrafer 
Gammel lov Ny gammel Ændringer 

  A1 Tilføjet 

A1 A2 Ændret nummer 

A2 A3 Ændret nummer 

A3 A4 Ændret nummer 

A4 A5 Ændret nummer 

A5 A6 Ændret nummer 

A6 A7 Ændret nummer 

A7 A8 Ændret nummer 

A8 A9 Ændret nummer 

A9 A10 Ændret nummer 

A10 A11 Ændret nummer 

A11 A12 Ændret nummer 

A12 A13 Ændret nummer 

A13 A14 Ændret nummer 

A14 A15 Ændret nummer 

A15 A16 Ændret nummer 

A16 A17 Ændret nummer 

A17 A18 Ændret nummer 

A18 A19 Ændret nummer 

  A20  Tilføjet 

A19 A21 Ændret nummer 

A20 A22 Omskrevet 

A21   Fjernet 

A22 A33 Ændret nummer 

A23 A32 Slået sammen 

A24  
A26 

 
Ændret nummer A25 

A26 A27 Ændret nummer 

A27 A35 Ændret nummer 

  A23 Tilføjet 

  A24 Tilføjet 

  A25 Tilføjet 

  A28 Tilføjet 

  A29 Tilføjet 

  A30 Tilføjet 

  A31 Tilføjet 

  A34 Tilføjet 
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ISA 570 - going concern ændringer paragrafer 
Gammel lov Ny gammel Ændringer 

1 1 Uændret 

2 2 Uændret 

3 3 Uændret 

4 4 Uændret 

5 5 Uændret 

6 6 Uændret 

7 7 Uændret 

8 8 Uændret 

9 9 Uændret 

10 10 Uændret 

11 11 Uændret 

12 12 Uændret 

13 13 Uændret 

14 14 Uændret 

15 15 Uændret 

16 16 Uændret 

17 17+18 Udspecificeret til to 

  20 Tilføjet 

18 19 Ændret nummer 

19 22 Omskrevet 

20 23 Ændret nummer 

21 21 Uændret 

22 24 Ændret nummer 

23 25 Ændret nummer 

24 26 Ændret nummer 
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Bilag 7, Skema over ændringer til ISA 700 Udformning af en konklusion 

og afgivelse af en erklæring om et regnskab 
 

ISA 700 - Konklusion og erklæring, applikationsparagrafer 
     

Gammel lov Ny gammel Ændringer 

A1 A1 Uændret 

A2 A2 Uændret 

A3 A3 Uændret 

  A4 Tilføjet 

  A5 Tilføjet 

A4 A6 Ændret 

  A7 Tilføjet 

  A8 Tilføjet 

  A9 Tilføjet 

A5 A10 Uændret 

A6 A11 Uændret 

A7 A12 Uændret 

A8 A13 Uændret 

A9 A14 Uændret 

A10 A15 Uændret 

A11 A16 Uændret 

A12 A17 Uændret 

A13 A18 Uændret 

A14 A19 Ændret 

A15 A20 Lille rettelse 

A16 A21 Uændret 

A17 A22 Uændret 

A18 A23 Uændret 

  A25 Tilføjet 

A19 A26 Uændret 

  A32 Tilføjet 

  A34 Tilføjet 

  A35 Tilføjet 

  A36 Tilføjet 

  A37 Tilføjet 

  A38 Tilføjet 

  A39 Tilføjet 

  A40 Tilføjet 

  A41 Tilføjet 

  A42 Tilføjet 
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  A43 Tilføjet 

A20 A44 Uændret 

A21 A45 Uændret 

A22 A46 Omskrevet 

A23 A47 Uændret 

A24 A51 Omskrevet 

A25 A33 Uændret 

A26   Fjernet 

A27 A74 Uændret 

A28 A24 Uændret 

A29 A27 Omskrevet 

A30 A28 Uændret 

A31 A29 Uændret 

A32 A30 Uændret 

A33 A31 Uændret 

  A48 Tilføjet 

  A49 Tilføjet 

  A50 Tilføjet 

  A52 Tilføjet 

  A53 Tilføjet 

  A54 Tilføjet 

  A55 Tilføjet 

  A56 Tilføjet 

  A57 Tilføjet 

A34 A58 Uændret 

A35 A59 Uændret 

A36 A60 Ændret væsentligt 

  A61 Tilføjet 

  A62 Tilføjet 

  A63 Tilføjet 

A37 A64 Uændret 

  A65 Tilføjet 

A38 A66 Uændret 

A39 A67 Uændret 

A40 A68 Uændret 

A41 A69 Uændret 

A42 A70 + A71 Omskrevet 

  A72 Tilføjet 

  A73 Tilføjet 

  A75 Tilføjet 

A43 A76 Uændret 

A44 A77 Ændret uvæsentligt 
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A45 A78 Uændret 

A46 A79 Omskrevet uvæsentligt 

A47 A80 Uændret 

A48 A81 Uændret 

A49 A82 Uændret 

A50 A83 Uændret 

A51 A84 Omskrevet 
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ISA 700 - Konklusion og erklæring ændringer paragrafer 
Gammel lov Ny gammel Ændringer 

1 1 Uændret 

2 2 Omskrevet 

3 3 Lille andel tilføjet 

4 4 Mindre ændringer 

5 5 Uændret 

6 6 Uændret 

7 7 Uændret 

8 8 Mindre ændringer 

9 9 Uændret 

10 10 Uændret 

11 11 Uændret 

12 12 Uændret 

13 13 Underpunkter tilføjet 

14 14 Uændret 

15 15 Uændret 

16 16 Uændret 

17 17 Uændret 

18 18 Uændret 

19 19 Uændret 

20 20 Uændret 

21 21 Uændret 

22 22 Uændret 

23 24 Uændret 

  28 Tilføjet 

  29 Tilføjet 

  30 Tilføjet 

  31 Tilføjet 

  32 Tilføjet 

24 
33 Omskrevet 

25 

26 34 Omskrevet + tilføjelser 

  35 Tilføjet 

27 36 Uændret 

28 37 Uændret 

29 
38 Ændret væsentligt 

30 

31 39 

Omskrevet 32 39 , b (v) 

33 39, c (i) 

34 23 Uændret 
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35 25 Uændret 

36 26 Uændret 

37 27 Uændret 

  40 Tilføjet 

  41 Tilføjet 

  42 Tilføjet 

38 43 Uændret 

  44 Tilføjet 

39 45 Uændret 

  46 Tilføjet 

40 47 Uændret 

41 49 Uændret 

42 48 Uændret 

43 50 Tilføjelser 

44 51 Uændret 

45 52 Uændret 

46 53 Omskrevet 

47 54 Omskrevet 

 

 


