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Forord

Specialet er udarbejdet som afslutning på cand.merc.aud.-studiet ved Copenhagen Business

School i 2009. Formålet med specialet er at analysere de konsekvenser som ISA 600 har fået

og vil få på praksissen indenfor koncernrevision og hvad dette vil betyde for arbejdsbyrden

for koncernrevisor. I forlængelse af specialets formål tilstræbes et bidrag til tolkningen af den

praktiske anvendelse af ISA 600 og dermed inspiration til en forsat debat indenfor

reguleringer af koncernrevision.

Målgruppen er vejleder Niels Vendelbo samt den eksterne censor. Den sekundære målgruppe

er fageksperter og revisorer med tilknytning til koncernrevision, der kan anvende specialet

som inspiration til tolkningen af ISA 600 samt inspirationskilde til udførelsen af

koncernrevisioner. Endvidere skal det bemærkes at der ud fra den valgte målgruppe antages at

læseren har en grundlæggende viden om koncernrevision og revisionsprocesserne generelt.

Udarbejdelsen af specialet er foretaget i forlængelse af forfatternes egne arbejdsområder

indenfor koncernrevision. På baggrund af forfatterteamets sparsomme praktiske erfaringer har

processen været både udfordrende og spændende.

Afslutningsvist har tilvejebringelsen af et sådan projekt været ressource- og tidskrævende og i

forbindelse med at begge forfattere er fuldtidsarbejdende, vil vi gerne takke familie og venner

for deres overbærenhed. Endvidere skal respondenter have en stor tak for deres bidrag til

projektet. Forfatterteamet vil til sidst rette en stor tak til vejleder Niels Vendelbo for kyndig

vejledning løbende gennem skriveprocessen.

København, december 2010

Nassir Abdinur Ahmed & Andreas Røntved Vestergaard Olesen
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1. Excecutive Summary.

The majority of the largest, most complex and most significant companies in the world

consist of groups with subsidiaries consolidating their financial statements. An international

audit standard specific for group audits has never been known to exist not even in the largest

economies like USA or UK. In reaction to a series of scandals the public has demanded

regularities resulting in the creation of ISA 600 concerning audits of group financial

statements beginning on or after the 15th of December 2009.

This leads us to the main purpose of this master thesis, which is to thoroughly review and

describe the changes that the new ISA 600 is causing and in this extension, to make a

comparative analysis between the theoretical changes and the practical consequences. This

should lead to an understanding of whether the ISA 600 is causing the Auditor to change the

focus on the audit, and if it does, whether it will improve or aggravate the audit in ways

different from before.

To supplement the main investigation, the present thesis will address a series of questions

about the effect of ISA 600, for example:

 What does ISA 600 contain?

 Which changes to the audit is the new audit standard causing compared to previous

local regulations?

 Which effects do the audit experts think that ISA 600 is having? (Her har jeg lavet det

til flertal – ekperterne)

 Does ISA 600 have an effect relating to the cost of the audit?

These questions and several more are contributing to a better understanding of the

consequences due to the implementing of a new audit standard.

The thesis is divided into two main areas/parts. First a theoretically study of ISA 600 and

second an empirical analysis.

The theoretical study is step by step going through the main components in the new audit

standard. The theoretical area/part is also comparing the new ISA 600 with previous Danish

regularities concerning group audits, with the purpose of identifying changes in the
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regularities to a group audit. Furthermore this chapter/part is supplying the reader with actual

practical examples of how to comply with the new requirements within certain areas.

The empirical analysis is based primarily on interviews. The interviews are conducted with

respondents who are professional experts with focus on either the theoretical aspect or the

practical aspect of a group audit. This means that all of the respondents are either placed in a

large audit company with focus on implementing the new audit standard to the general audit

procedures or that the respondents are the audit partners on large group audits with the

responsibility to comply with the new requirements. Finally based on these experts’ opinions,

the gathered empirical information is compared with the theoretical part to conclude whether

the ISA 600 is causing any changes to the audit procedures and whether these changes are for

the better or worse.

Based on the performed study, it is concluded that ISA 600 has changed the audit approach.

The group auditor is now more involved with the component auditor. The group auditor is

now able to make a more nuanced scoping of the components. This means that some

components are audited by the group auditor instead of a component auditor.

This approach focuses on the risk in the group audit. This means that the audit is able to be

more efficient than previously.
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2. Indledning

2.1. Baggrund

Der har ikke tidligere eksisteret en revisionsstandard for koncernrevision i Danmark, såvel

som resten af verden. Ikke engang lande som USA og England har haft en decideret

revisionsstandard for koncernrevision, dette er på trods af at koncernrevision kan være yderst

kompleks. Manglen på en relevant standard gjorde IAASB bekymret for kvaliteten samt

ensartetheden af koncernrevisioner, hvilket fik IAASB til at iværksætte udarbejdelsen af ISA

600 i 2002 (benævnes fremover ISA 600R). Der har efterfølgende været flere høringsudkast,

og efter tredje forsøg blev udarbejdelsen af standarden fuldført. Den nye ISA 600R trådte i

kraft for regnskabsår, der begyndte efter 15. december 2009 og i mellemtiden har FSR

udsendt den danske oversættelse i høringsudkast.

Helt fra begyndelsen markerede den nye revisionsstandard sig fra andre standarder. I

modsætning til andre revisionsstandarder blev ISA 600R udarbejdet, baseret på praktiske

observationer af hvad ”best practice” var på området, hvor tidligere standarder typisk har

været bygget op omkring den teoretiske indgangsvinkel.

Den nye ISA 600R er den standard af alle nyere versioner af RS’erne som vil medføre de

største ændringer hos revisionshusene. Graden af ændringerne af den nuværende praksis vil

afhænge af i hvor høj grad koncernrevisionsteamet har udført ”Best practice”, herunder hvor

aktive og involverede de har været i forhold til de enkelte komponenter, samt hvor risikorettet

revisionen har været. Ændringerne omfatter i større eller mindre omfang områder såsom

systematikken i dokumentationen, identifikation af komponenter med større risiko,

koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbejde samt kommunikation mellem

koncern- og komponentrevisor.1

På trods af at der ikke tidligere har eksisteret en revisionsstandard for revision af

koncernregnskaber, har revisorer altid beskæftiget sig med revision af koncernregnskaber,

hvorfor det må antages at ikke alle foretager revisionen på samme måde. ISA 600R vil i den

forbindelse have konsekvenser for den nuværende praksis for en lang række revisorer, hvilket

kan medfører en ændret arbejdsindsats, ændret revisionsfokus og muligvis ændringer i de

omkostninger revisionen har haft hidtil.

1
Hansen, Jan B. & Damm, Berit S.: RS 600 - Revision af koncernregnskaber. I Revision og

regnskabsvæsen nr. 5, 2010. Side 62
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Afhandlingen vil beskrive de ændringer der er opstået fra de tidligere reguleringer som er

anvendt for revisionen af koncerner til ISA 600R. Endvidere vil der foretages en analyse af

ændringerne gennem interviewundersøgelser for at præcisere hvilke praktiske konsekvenser

den enkelte koncernrevisor nu går i møde.

2.2. Problemstilling

Ovenstående indledning ligger op til at der er risiko for, at koncernrevisorer vil møde nye

udfordringer, da de skal ændre deres hidtidige tilgang til revisionen af koncerner. I denne

forbindelse er det derfor interessant at undersøge først de teoretiske ændringer som

fremkommer i forbindelse med ikrafttrædelsen af ISA 600R. Herefter vil det forsøges at

fremanalysere de konsekvenser, som revisor møder i forbindelse med at skulle efterleve den

nye standard, gennem besvarelsen af nedenstående problemformulering.

I hvilket omfang ændrer den nye ISA 600R den hidtil kendte praksis for revision af

koncerner, og i så fald vil dette medføre et ændret fokus på arbejdsindsatsen for revisor?

Ovenstående problemformulering forsøges besvaret med nedenstående arbejdsspørgsmål.

1. Hvad omhandler ISA 600R?

Det er grundlæggende at undersøge hvad ISA 600R indeholder og give en omfattende

beskrivelse heraf, så grundlaget for en senere analyse er foretaget.

2. Hvilke ændringer er der fra de tidligere revisionsvejledninger og den tidligere RS 600

til den nye ISA 600R?

For at kunne foretage en analyse af de praktiske konsekvenser som ISA 600R

muligvis får, er det relevant at sammenholde den nye revisionsstandard med tidligere

reguleringer, som f.eks. standarder, revisionsvejledninger mv. for at kortlægge de

teoretiske ændringer der ligger til grund for de praktiske konsekvenser.
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3. Hvordan er den praktiske tilgang ved revision af koncerner i dag og mener de enkelte

revisorer at den nye ISA 600R har ændret revisionstilgangen?

Ved analysen af de praktiske konsekvenser er det grundlæggende at undersøge

hvordan en koncernrevision foregår i praksis, med fokus indenfor de områder som den

nye revisionsstandard koncentrere sig om.

4. Har ISA 600R resulteret i ændringer af revisionsprocessen, så denne er blevet mere

risikobaseret end den var tidligere?

Én generel trend de senere år i revisionsbranchen er den øgede fokus på de

risikobaserede områder. I forbindelse med implementeringen af ISA 600R som er

udarbejdet efter ”Best practice” er det interessant at undersøge om standarden bidrager

til denne udvikling.

5. Vil ISA 600R ændre på fokus af arbejdsindsatsen for revisor og vil dette betyde

mindre fokus på andre områder (Er der områder der nu skæres væk)?

Når revisor skal ændre sin praksis for at efterleve nye reguleringer, vil det muligvis

medføre en ændring af fokusområderne, det skal derfor undersøges om revisor nu

formindsker revisionen på nogle områder for at fokusere på andre.

6. Hvordan sikres korrekt kommunikation mellem to revisorer gennem ISA 600R?

ISA 600R ligger i stor grad op til en kommunikation mellem koncernrevisor og

komponentrevisor gennem flere forskellige tiltag. Dette er ligeledes et nyt

fokusområde, som er ressourcekrævende, hvorfor det er vigtigt at koncernrevisor sikre

den mest optimale kommunikation, som både efterlever standarden og som kan holdes

indenfor budgettet.

7. Vil ISA 600R give anledning til ændring i honoraret?

På baggrund af de ændrede krav til koncernrevision er det interessant for revisor at

kigge på hvorvidt standarden giver anledning til ændringer i honoraret.



Side 9 af 172

2.3. Disposition og struktur

I forbindelse med metodegennemgangen er det vurderet hensigtsmæssigt indledningsvist med

en illustrativ oversigt af afhandlingens struktur. Denne dispositionsoversigt vil for

læsevenlighedens skyld blive gengivet i begyndelsen af de 2 hovedafsnit, den teoretiske såvel

som den analytiske del. Her vil områderne, der behandles, markeres med den karakteristiske

blå farve som vist i nedenstående figurs ”Indledende afsnit”:

Afsnit 2: Indledende afsnit
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Afsnit 3: Behov og udvikling

Afsnit 5: Interviewgennemgang

Afsnit 6: Praktiske konsekvenser

Afsnit 7 & 8: Konklusion og perspektivering

Opsummering og oplæg til den empiriske undersøgelse

Afsnit 4: Gennemgang af ISA 600R

Figur 1
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2.4. Metode

I dette afsnit vil de bagvedliggende metodiske refleksioner blive gennemgået og diskuteret.

Metode kan opdeles i henholdsvis de metodologiske samt videnskabsteoretiske overvejelser

og henholdsvis metodikken, som er de grundlæggende forskningsteknikker. Problemstillingen

ligger ikke op til en omfattende gennemgang af de videnskabsteoretiske refleksioner i

afhandlingen, hvorfor der ikke vil blive gennemgået et decideret metodologisk afsnit. Der vil

ikke foretages en beskrivelse af hverken de ontologiske eller epistemologiske overvejelser, da

der ikke vurderes at være et tilstrækkeligt grundlag ved den anvendte teori. De metodologiske

overvejelser der foretages vil inddrages i gennemgangen af metodikken, hvor det primært er

omkring interviewgennemgangen at dette vil være relevant. Der foretages her en dybdegående

gennemgang af den bagvedliggende metodik, som er anvendt, dels ved selve indsamlingen af

data, men også i udarbejdelsen af selve analysen.2

2.4.1. Metodik og metodiske overvejelser

Metodik er gennemgang af det anvendte undersøgelsesdesign og de refleksioner der er gjort

ved udarbejdelse af afhandlingen. Den resterende metodegennemgang vil primært baseres på

disse overvejelser.

Da formålet er en komparativ analyse, vil det grundlæggende for projektet være at der opnås

et gennemgående kendskab til revisionsstandard ISA 600R, samt øvrige relevante standarder

og reguleringer. Det skal pointeres, at ISA600R endnu ikke er officielt gældende, da

implementeringen i Danmark reelt først finder sted i sommeren 2011,3 hvilket er en

udsættelse af planen om ikrafttrædelsen allerede i 2010.4 Den teoretiske gennemgang vil i

forlængelse heraf bygge på en skematisering af de ændringer af krav der opstår ved

implementeringen af ISA 600R. I forbindelse med gennemgangen af andre revisions-

standarder skal det bemærkes at disse ikke tager hensyn til de særlige omstændigheder

omkring koncerner.

Analysen udfærdiges som en subjektiv stillingtagen til eventuelle identificerede forandringer.

For at bidrage med mere nuancerede samt objektive diskussioner omkring implementering af

2
Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. 2004.

Side 151
3

Ifølge Lisbeth Kjersgaard, statsautoriseret revisor, chefkonsulent og kontaktperson for REVU i FSR,
er ISA 600R trådt i kraft i Danmark for revisionen af virksomheder med regnskabsår begyndende d.
15. december 2010, jf. bilag 11 – mailkorrespondance.
4

Revifora: INSPI - Tidsskrift for revision, økonomi og ledelse. 40. Årgang, nr 2, 2010, side 12
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ISA 600R, vil der foretages interviews med fageksperter og praktikere der kan bidrage med

det praktiske aspekt.

For en bedre forståelse af revisionsstandardens effekt på udførelsen af en koncernrevision, vil

der igennem opgaven anvendes en fiktiv case-virksomhed som eksempel hvor det vurderes

væsentligt. Dette vil hovedsageligt være i det teoretiske afsnit ved gennemgangen af ISA

600R. Det vurderes ikke at være nødvendigt at foretage en detaljeret beskrivelse af denne

virksomhed, da dette ikke vil have indflydelse på de generelle forhold i ISA 600R. Det skal

dog nævnes at den fiktive case-virksomhed er en større dansk produktionsvirksomhed med

hovedsæde i Danmark og med datterselskaber i store dele af verden. Virksomheden består af

en række produktionsfabrikker, en række salgsafdelinger, et shared service center og en

finansiel afdeling hvor lån og udlån er samlet. Moderselskabet er placeret i Danmark sammen

med et datterselskab der har en salgsafdeling og en produktudviklingsafdeling. For en

yderligere oversigt over virksomheden er der opstillet et organisationsdiagram der er vedlagt

som bilag 10.

2.4.2. Valg af metode

Det der er afgørende for valg af metode, er undersøgelsens formål, og der er flere måder at

indsamle data. Dvs. hvorvidt dataindsamlingen skal være kvantitativ eller kvalitative, primære

eller sekundære kilder mv. Hvordan skal disse data derefter analyseres og fortolkes? Det er

nogle af spørgsmålene, som belyses i dette afsnit5.

Med nedenstående figur belyses metodevalgets styringsfaktorer og hovedbestanddele.

5
Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. 2008, side 36-37.
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Det er ud fra ovenstående figur, at problemformuleringen, empiri, teori og konklusioner er

koblet sammen. Som figuren viser, så er afhandlingen koblet som en dynamisk proces, hvor

teori og empiri/data analyseres og tolkes. Pilene i figuren viser, at hele processen er

forbundet. Teorien fører til problemformulering, som derefter fører til indsamling af empiri,

som til sidst ender i en konklusion. Pilene kan også forstås således, at konklusionen kan føre

tilbage til den bekræftede teori. Konklusionen hænger også direkte med

problemformuleringen, da denne besvarer afhandlingens problemstilling.6

Problemformuleringen er skrevet således, at den består af et hovedspørgsmål samt

arbejdsspørgsmål, der skal besvares i de forskellige kapitler. Problemformuleringen består af

en kombination af en lukket samt åben formulering.

2.4.3. Undersøgelsesdesign

Undersøgelsesdesignet er en kombination af de fremgangsmåder, der benyttes til

indsamlingen, analyseringen samt tolkningen af data. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at

6
Beskrivelsen af figuren er ikke inspireret fra Ib Andersens beskrivelse, men er mere en beskrivelse

efter skribenternes tanker, og det er vurderet, at figuren passede ind.

Figur 2 - videnskabsproduktionens hovedelementer og arbejdsgang fra ”Den skinbarlige virkelighed”– Ib Andersen, side 25
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afhandlingens problemstilling bliver besvaret. Da afhandlingens formål er en undersøgelse af,

hvilke ændringer den nye ISA 600R har medført, vil det være mest hensigtsmæssigt at

indsamle data, som strækker sig over en længere periode. Der kunne f.eks. foretages en

undersøgelse af hvilke tanker revisor gør/gjorde sig inden implementeringen af standarden,

efterfølgende undersøge hvilke tanker revisor gør sig under implementeringen, samt

afslutningsvist foretage en undersøgelse efterfølgende for at se på de reelle konsekvenser.

Dette er dog ikke muligt, da flere revisionsselskaber er i fuld gang eller er færdige med at

implementere standarden. Endvidere vil denne tilgang kræve en tidsmæssig horisont, som vil

være ude af proportioner med hvad der er muligt for en kandidatafhandling. Derfor må det så

vidt det er muligt være den nuværende erfaring, der benyttes, samt forventningerne om hvilke

konsekvenser standarden vil få. I den forbindelse er det planen bl.a. at benytte sig af

retrospektive interviewdata (interviews omhandlende fortiden, dvs. hvordan

koncernregnskaber blev revideret før ISA 600R) kombineret med allerede eksisterende

sekundære data såsom artikler og interne retningslinjer for koncernrevision7. De interne

retningslinjer for koncernrevision vil i det omfang det er muligt, indhentes hos

”Big4”revisionsselskaberne, som er de fire største revisionsfirmaer i Danmark.

Det er bl.a. en del af overvejelsen, om der skal benyttes spørgeskemaer til en bred gruppe af

revisorer. Spørgeskemaet kunne bl.a. indeholde spørgsmål om hvorvidt de har kendskab til

kravene i ISA 600R eller lignende. Ulempen ved at benytte sig af spørgeskemaer er dog, at

det ofte kan være lukkede spørgsmål, hvor der skal svares ja, nej eller måske. Dette er ikke

hensigtsmæssigt, da afhandlingens formål er at få flere dybdegående svar fra respondenterne.

Spørgsmålene i spørgeskemaet kunne eventuelt indsnævres til kun at indeholde de mest

problematiske områder som f.eks. risikovurderingsprocessen for komponenter mv. På

baggrund af emnets kompleksitet, er det mest hensigtsmæssigt at benytte sig af interview af

udvalgte ansvarshavende revisorer, da revisorer på et lavere niveau ikke nødvendigvis har et

lige så indgående kendskab til revision af koncernregnskaber. Interviewundersøgelsen

foretages ved brugen af delvist strukturerede samt delvist åbne spørgsmål. Interviewmetoden

vil blive beskrevet yderligere i afsnit 2.4.5.8

Da ISA 600R er et fagligt tungt område, er antallet af undersøgelsesenheder få. Det vil sige at

der gennemføres intensive studier frem for ekstensive studier. Der udvælges få

7
Det er ikke sikkert, at det vil være muligt at få fat i interne retningslinjer hos ”Big4”selskaberne, da

skribenterne i opgaven selv er ansat hos et ”Big 4”selskab og dermed betragtes som konkurrenter.
8

Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. 2008, side 108.
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revisionsselskaber, der reviderer koncerner til dagligt.9 De mest oplagte er her de fire største

revisionsselskaber. For at inddrage et alternativt perspektiv til problemstillingen er det valgt at

inddrage et enkelt mellemstort revisionsselskab, der ikke besidder de samme ressourcer og det

samme internationale netværk. De variabler der vil indgå i undersøgelsen af ISA 600R

beskrives i afsnit 2.4.5.

Der findes tre hovedtyper af undersøgelsesdesign, statiske studier, dynamiske studier samt

casestudier. Det mest hensigtsmæssige for denne afhandling er casestudiet. Casestudiet er det

typiske, når der udarbejdes projekter. Der er ifølge Yin (2002) flere kriterier for at

afhandlingen er et casestudie:

 ”En empirisk undersøgelse, som belyser et fænomen inden for det virkelige livs

rammer” (Interviewundersøgelse af ISA 600R og revisionen af koncernregnskaber).

 ”hvor grænserne mellem det undersøgte fænomen (ISA 600R) og den sammenhæng,

hvori de indgår ikke er så indlysende” (hvordan revideres koncerner i henhold til ISA

600R?).

 ”hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af

fænomenet” (interview hos flere revisionsfirmaer, artikler, ISA standarder mv.).

Derudover kan casestudiet deles op i single – og multiple casestudier. Denne afhandling er et

single casestudie. Det kan være fristende at betegne afhandlingen som et multiple casestudie,

da der indgår flere enheder (flere revisionsfirmaer, der undersøges). Men da det er ISA 600R,

som er genstanden for undersøgelsen og ikke de forskellige revisionsfirmaer, forholder det sig

således. Desuden er der følgende kriterier for at afhandlingen er et single casestudie:

 ”caset er kritisk i forhold gældende teori, modeller, antagelser eller praksis”. Det er

en del af afhandlingen at undersøge, hvorvidt den nye ISA 600R har ændret

revisorernes udførte arbejde i forhold til revision af koncernregnskaber. Derudover

belyses det, hvorledes den nye standard er udarbejdet i forhold til tidligere.

 ”Caset er fænomenafslørende, dvs. at fænomenet ikke tidligere har været genstand for

undersøgelse, enten fordi det ikke har været muligt pga. restriktioner, eller fordi man

ikke har været opmærksom på fænomenet tidligere…”. Da der ikke tidligere har været

en standard for revision af koncernregnskaber, er det en kendsgerning, at caset er

9
Begrebet ”koncern” kan have en bred betydning. Dette behandles i gennemgangen af ISA 600R.
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fænomenafslørende. Der er på nuværende tidspunkt skrevet andre projekter om ISA

600R, men disse er begrænset til at være små projekter.

Det er meningen med caset, at der til sidst dannes en generel viden om koncernrevision. Det

vigtigste er dog, at den viden, der produceres ud fra casestudiet er valid. Casestudiet er en

induktiv fremgangsmåde frem for deduktivt. Det vil sige at der indhentes empirisk data, der

analyseres og endeligt udledes en konklusion. Den deduktive tilgangsvinkel en bekræftelse af

en allerede kendt teori.10

2.4.4. Dataindsamlingsteknikker

For at besvare afhandlingens problemstilling, er der flere muligheder for valg af

dataindsamlingsteknikker. Jf. Ib Andersen kan de deles op i følgende kriterier:

1. Kvantitative eller kvalitative.

2. Primære eller sekundære.

Det tjener ikke afhandlingens formål, at benytte sig af kvantitative data. Det er ikke muligt at

opgøre ISA 600R i tal. Hvis spørgeskemaer, til en bred gruppe af revisorer med lukkede

spørgsmål var en del af undersøgelsesdesignet, ville det være muligt at opgøre antallet af

revisorer med en bestemt holdning, eller hvor mange der har med revision af

koncernregnskaber at gøre. mv. Men da formålet med afhandlingen er at belyse den praktiske

brug af ISA 600R, tjenes afhandlingens formål bedst vha. kvalitative data. Dette kan bl.a.

bekræftes af, at ISA 600R er et delvist ukendt område, da standarden er ny. De kvalitative

data vil fremkomme ved hjælp af lydoptagne interviews, hvilket uddybes senere i nærværende

afsnit.

Når det gælder brug af henholdsvis sekundære og primære data, er det hensigtsmæssigt for

afhandlingen at benytte sig af begge kildeindsamlingsmetoder. Nedenstående tabel giver en

oversigt over afhandlingens kildeindsamlingsmetoder:

10
Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. 2008, side 117-120.
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Tabel 1.1.2: Oversigt over kildeindsamlingsmetoder

Primære data Sekundære data

Kvalitative data Personlige interviews

med erfarne revisorer.

Egne erfaringer

Relevante RS’er.

Artikler.

Revisionsvejledninger.

Lovgivning.

Figur 3
11

De sekundære data, der benyttes i denne afhandling er, som vist i ovenstående tabel, relevante

revisionsstandarder,12 fremfundne artikler i bl.a. Revision & Regnskabsvæsen,

revisionsvejledninger samt lovgivning. Derudover indhentes forskellige retningslinjer for

revision af koncernregnskaber. Disse indhentes hos de forskellige revisionsfirmaer. Der er

fordele og ulemper ved at benytte sig af sekundært kildemateriale, hvilket beskrives nærmere

i afsnit 2.4.6.

De eneste primære data, som anvendes til afhandlingen er interviews. Når det gælder

spørgeteknikker, skelnes der mellem anvendelsen af spørgeskema og personlige interviews13.

Processen for interviewet beskrives i følgende afsnit.

2.4.5. Interview

Problemstillingen søges løst gennem analysen, primært baseret på interview, som bl.a. skal

bidrage med forskellige tolkninger af ISA 600R. Dermed gives der mulighed for at

identificere de konsekvenser en koncernrevisor møder.

Den grundlæggende problemstilling omkring dataindsamlingsformen interview er

kommunikationskløften mellem individer og de bagvedliggende interaktionsteorier. Det vil

dog ikke bidrage til løsningen på problemstillingen at foretage en gennemgående

11
Fremstillet efter egen forestilling

12 Henholdsvis ”Anvendelse af anden revisors arbejde” og ”Revision af koncernregnskaber”
13

Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. 2008, side 149–153.
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videnskabsteoretisk diskussion, hvorfor dette afsnit vil fokusere på gennemgangen af de

tanker der er foretaget ved interviewet samt struktureringen af interviewsamtalen og den

efterfølgende behandling af datamaterialet.

Steinar Kvale [1996]14 opsætter to metaforer for de metoder en interviewer kan anvende ved

sine undersøgelser. Intervieweren kan enten arbejde som en minearbejder der graver efter

sandheden eller være en rejsende som udforsker terrænet. Afhandlingen vil her ligge op til en

udforskning af det ukendte terræn, da standarden er ny og intervieweren på forhånd ikke ved

hvilke konsekvenser standarden vil have for revisor, men kun kan gisne herom. De

bagvedliggende tanker omkring opbyggelsen, udførelsen og formidlingen af interviewet vil

tage udgangspunkt i følgende 7 trin:15

 Tematisering

 Design

 Interview

 Transskribering

 Analysering

 Verificering

 Rapportering

Tematiseringen er forfatternes egen erkendelse af hvad grundlaget for interviewet bygger på.

Dette er klarlagt gennem henholdsvis afhandlingens problemformulering, samt den senere

teoretiske gennemgang af ISA 600R. Ved gennemgangen af ISA 600R, vil de væsentligste

ændringer af krav, som revisor nu skal efterleve, blive belyst. I forlængelse af disse forhold

vil der i afsnit 5.2. blive gennemgået, hvilke områder og forhold, der er relevante for dette

interview. Det resterende grundlag for interviewforholdene baseres på gennemgangen af disse

7 faser.

14
Kvale, Steinar: Interviews – An introduction to Qualitative Research Interviewing. 1996, side 3 & 4

15
Kvale, Steinar: Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. 1996, side 88
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Design af interviewet er selve opbygningen af de spørgsmål man gerne vil stille samt hvordan

interviewet skal gribes an. Personlige interviews kan deles op i nedenstående fire kategorier:16

 Informationsinterviewet.

 Det åbne interview.

 Fokusgruppeinterviewet.

 Det delvist strukturerede interview.

Informationsinterviewet benyttes ofte i forbindelse med fænomener, der allerede har fundet

sted og består af private karakter. Denne type er mest brugbar ved afhandlingens opstart, og

især når der er usikkerhed omkring emnet. Dette interview er kendt for at være relativt

ustruktureret og åbent. Det første interview der er planlagt er med Jan bo Hansen, der er en

anerkendt fagekspert indenfor koncernrevision.17 Dette interview er struktureret i lighed med

de resterende, men er endnu mere åbent, da der her samtidig indhentes information omkring

koncernrevision generelt.

Det åbne interview er kendetegnet ved at det benyttes for at få en dybere forståelse for

personers adfærd, motiver eller personlighed. På lige fod med informationsinterviewet er det

ofte en temaramme, der berøres.

Fokusgruppeinterviewet er et gruppeinterview med flere deltagere, der i samme rum skal

svare på de samme spørgsmål. Ofte vedrører denne form et begrænset område, og det gode

ved denne form er, at respondenterne forholder sig til hinandens svar mv. På denne måde kan

de supplere hinanden. Fokusgruppeinterviewet bruges især inden for områder såsom

markedsføringsundersøgelser.

Det delvis strukturerede interview er anderledes i forhold til de ovennævnte, da intervieweren

kender det undersøgte fænomen bedre. Intervieweren har en teoretisk samt praktisk forståelse

for området, men på trods af dette er intervieweren åben over for en ny viden med nye

synsvinkler. Interviewet indeholder typisk både lukkede og åbne spørgsmål. Da afhandlingens

skribenter til dagligt arbejder med revision, er denne form for interview det mest

hensigtsmæssige. I forlængelse af gennemgangen af ISA 600R vil der løbende blive

gennemgået hvilke forhold interviewet skal belyse for at bidrage til afhandlingens

16
Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed. 2008, side 168 - 169

17
For yderligere baggrundsviden se bilag 3
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problemstilling. Efterfølgende er der udarbejdet interviewspørgsmål/guide, der belyser de

berørte emner og som interviewer tager udgangspunkt i ved interviewet.18

Interviewets kulisse og udførelse er grundlæggende for at opnå den viden som søges. Før

interviewet blev respondenterne kontaktet og fik oplyst grundlæggende forhold omkring

interviewet. Disse forhold indebar bl.a. at det ville være anonymt og at det ville vare omkring

45 min.19 Efterfølgende modtog respondenterne en oversigt over de emner som interviewet

ville gennemgå.20 Afslutningsvist har alle respondenter modtaget et referat af samtalen eller

den samlede transskribering alt efter ønske, her kunne de godkende og kommentere såfremt

der skulle være opstået misforståelser.

Selve samtalen foregik på respondentens arbejdsplads og det blev aftalt på forhånd at

samtalen blev optaget. Problemstillingen omkring optagelse af samtaler er forvekslingen med

forhørlignende tilstande, hvorfor det skal bemærkes at alle respondenter behandles anonymt,

da det giver anledning til et mere frit forløb i samtalen. Dette er dog med undtagelse af

interviewet med Jan Bo Hansen, da han anses for at være en af de førende eksperter på

området, bl.a. fordi at han har siddet i revisionsteknisk udvalg og været med til at udvikle

selve ISA 600R. Afslutningsvist opdelte forfattergruppen en klar rolleopdeling omkring hvem

der foretog interview og hvem der noterede og kom med opfølgende spørgsmål. Denne

rollefordeling er gengivet på bilagene med interviewbearbejdelsen.

Transskribering er den mest optimale metode at dokumentere et lydoptaget interview.

Problemstillingerne omkring transskribering er mindre end ved andre former for behandling

af et interview og alt efter hvordan transskriberingen foretages, så er det eneste forhold som

ikke medtages tonelejet. Det er her vigtigt at alle interviews behandles ens, så en

sammenligning er mulig.21 Alle interviews er behandlet i en transskriberingslignende form for

at få mest muligt ud af interviewet. Det er her valgt at udelukke overflødige ord og

gentagelser, da det vurderes at risikoen er minimal for tab af meningen med respondentens

forklaring. Gennemgangen af interviewene indeholder indledningsvist de formelle

18
Bilag 2

19
Alle interviews varede fra 35-50 minutter, vurderingen blev taget i fællesskab med kollegaer med

interview erfaring, samt egen erfaring.
20

Bilag 1
21

Kvale, Steinar: Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. 1996, side 169-170



Side 20 af 172

informationer om respondenten som er opstillet slavisk, hvorefter respondentens svar på de

enkelte spørgsmål er transskriberet så hensigtsmæssigt som muligt under hvert spørgsmål.

Dette er foretaget ved at respondents svar er skrevet som ét langt svar og dermed ikke en

samtale med interviewer. Det er forsøgt ikke at foretage omformuleringer og samtidig er alle

irrelevante ”pauseord” og gentagelser fjernet. Denne metode er anvendt for at få et så let

tilgængeligt materiale fra interviewene som muligt og samtidig kunne referere direkte til

udsagn fra respondenterne. Endvidere er det valgt at opdele transskriberingsprocessen mellem

de to forfattere.

Fortolkningen/Analysen af samtalerne vil foregå kronologisk efter revisionsfaserne ligesom

opbygningen af ISA 600R, hvilket er stringent med resten af afhandlingens opbygning. Hvert

område vil i det analytiske afsnit gennemgå respondenternes meninger og oplevelser med

implementeringen af standarden, hvorefter dette munder ud i en konklusion af

konsekvenserne af ISA 600R. Det er forsøgt ikke at foretage entydige referater af samtalerne,

men derimod en komparativ analyse mellem teori og praksis for at fremfinde konsekvenserne

ved implementeringen af standarden.

Verificering af interviewmaterialet består af tre forhold, generaliserbarhed, pålidelighed og

gyldighed. Udgangspunktet her tages i Catharina Juul Kristensens (1998) fire kategorier for

pålidelighed og gyldighed.22 Første punkt er gennemsigtighed, som er forsøgt afdækket

gennem information til læseren om hvordan og hvilken type materiale der er udvalgt, samt

hvordan processerne omkring interviewfasen har forløbet. Det andet punkt som inddrages er

gensidig forankring af teori og empiri. Problemstillingen giver anledning til en gennemgang

af ISA 600R, hvilket vil være koblingen mellem teori og praksis, hvorfor dette ikke vil give

anledning til problematikker. Tredje kriterium er forskellighed. Det er forsøgt gennem

udvælgelsen af respondenter at få et så bredt spektrum af perspektiver i så vidt muligt

omfang. Dette er bl.a. gjort ved både at udvælge fageksperter og praktikere, samt

inddragelsen af en respondent fra et mellemstort revisionsselskab. Det sidste kriterium er

generaliserbarhed. Dette punkt er forsøgt afdækket ved at respondenterne har haft samme

baggrund og er blevet stillet samme spørgsmål, så det efterfølgende vil være muligt at

foretage sammenligninger af respondenternes holdninger og svar.

22
Voxted, Søren: Forandring af organisationer. 2002, side 73
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Rapporteringen har det formål at formidle den viden der løbende er opnået til læseren. For at

denne viden undgår kritik og dermed sikre en vis pålidelighed, er der gennemgået ti

selvreflekterende punkter:23

Individualistisk samt idealistisk: Objektivisme har her været nøgleordet for ikke at overse

social samt materiel forankring.

Intellektualistisk, ubevægelig, kognitivistisk samt verbaliserende: Disse kritikpunkter er

forsøgt imødekommet gennem de personlige observationer ved interviewet. Udover

lydoptagelser er der taget noter af hvad der kunne observeres.

Mangel på sprogteori: Det er forsøgt for så vidt muligt at analyser på sproget og

formuleringerne der anvendes, da dette til tider kan give et mere nuanceret billede af

respondenternes svar.

Ateoretisk: Afhandlings formål er at gennemgå tolkninger og synspunkter, hvorfor dette har

været et af fokusområderne ved samtalerne.

Kedelig samt betydningsløst: Der prøves at give den mest optimale kobling til standpunkterne

i ISA 600R uden at analysen af samtalerne bliver for ”refererende”.

Målgruppen

Målgruppen er et område som ikke decideret behandles i de 7 faser, men hvilken er lige så

vigtig. Målgruppen for undersøgelsen er revisorer med ansvar for revisionen af koncerner

eller revisorer tilknyttet en faglig afdeling med ekspertise i koncernrevision og

implementeringen af ISA 600R.24 Decideret er der søgt efter personer som har minimum 10

års erfaring i revisionsbranchen og som er statsautoriseret revisor. Undersøgelsen vil bygge på

en interviewundersøgelse foretaget hos de 4 store revisionshuse i Danmark, samt et

mellemstort revisionshus som ikke besidder samme internationale netværk. Dette grundlag for

målgruppen er foretaget for efterfølgende at kunne sammenholde respondenternes udtalelser,

da det antages at de vil besidde en relativ sammenlignelig baggrund. Det mellemstore

revisionshus er her udvalgt for at se om revisionsvirksomheder, med mindre ressourcer og et

23
Kvale, Steinar [1996] i Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde – en

værktøjsbog. 2004, side 255
24

Koncerner tolket efter ISA 600R
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begrænset internationalt netværk skal gøre sig andre overvejelser ved implementeringen af

revisionsstandarder end de store revisionshuse.

Udover den erhvervsmæssige baggrund er respondenterne opdelt i 2 grupper, henholdsvis

faglige eksperter og ”praktikere” hvilket er revisionsansvarlige på relevante koncerner. Uanset

den erhvervsmæssige baggrund er respondenterne spurgt om de samme spørgsmål, for at opnå

et billede af hvorvidt rene praktikere har samme forestilling om hvad implementeringen

betyder for revisionen som de faglige eksperter har.

De første respondenter som blev interviewet er personer som sidder i revisionshusenes faglige

afdelinger og som arbejder med implementeringen og den teoretiske baggrund af ISA 600R.

Det er samtidig et krav at disse personer har et vist antal eksterne timer, hvorfor de både kan

anses for at have teoretisk og praktisk ekspertise på området. Fordelen ved disse respondenter

er at de har sat sig ind i hvordan tingene ”burde” være ifølge ISA 600R og prøver at efterleve

den. Ulempen ved disse respondenter er, på trods af det praktiske arbejde antages det at de

ikke i så stort omfang har det samme ansvar på større koncerner som rene praktikere, der

dedikerer alt deres tid til kunderne.

Efterfølgende er praktikerne interviewet. Disse personer er typisk på et manager til partner

niveau og har et større ansvar for koncernrevision. Hos ”Big4” selskaberne er det i så vidt

muligt omfang interviewet personer med meget store koncerner som kunder. Fordelen ved

rene praktikere er at det er dem som faktisk skal efterleve ISA 600R og dermed skal gøre sig

nogle praktiske tanker. Ulempen er at der måske kan være en tendens til at prioritere

honoraret højt og ”best practice” kan måske blive til ”best practice affordable”.

Alle spørgsmål lægger op til hvordan det pågældende område udføres i dag og om der har

været eller vil være ændringer ved implementeringen af ISA 600R. Vi har vurderet at vi får

det bedste resultat ved at lade samtalen flyde mere frit og lade respondenterne snakke mest

muligt. Vi har derfor opstillet spørgsmål, som vi tager udgangspunkt i og som vi prøver at få

besvaret, men vi ligger samtidig op til at respondenten kan snakke frit om sine egne meninger

og erfaringer.25 Analysen af de udførte interviews vil forløbe efter samme rækkefølge som

interviewguiden er foretaget.

25
Spørgsmålene kan ses i bilag 2, interviewspørgsmål
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Indgangsvinklen til formuleringen af interviewspørgsmål kan foretages på forskellige måder.

Robert K. Yin [2009] beskriver under gennemgangen af hans tilsvar til Det delvis

strukturerede interview at ordvalget er utrolig vigtigt og at man ikke må stille ledende

spørgsmål, da dette kan påvirke respondentens svar. Vi har i udarbejdelse af vores spørgsmål

prøvet at have så åbne spørgsmål som muligt.26

Afslutningsvist skal det nævnes at, af etiske årsager har vi ved alle interviews oplyst at vi

arbejder for Deloitte, hvilket er et konkurrerende organ for flere af respondenternes

arbejdspladser. Dette kan have givet anledning til begrænsninger i omfanget af hvad de

pågældende respondenter ville have oplyst. Det erkendes derfor fra vores side at der kan være

områder i interviewet, som visse respondenter enten udelukker, begrænser eller på anden

måde ændre, da vedkommende bliver interviewet af medarbejdere fra en konkurrerende

virksomhed.

2.4.6. Kvalitetsvurdering

Uanset hvilke former for kilder, der anvendes til besvarelse af en problemstilling, er der

fordele og ulemper. Som nævnt tidligere bruges både primære og sekundære kilder til

afhandlingen.

Primære kilder: De fordele, som kan forbindes med anvendelsen af primære kilder er, at

risikoen for forældet data elimineres, da skribenterne selv udarbejder datagrundlaget.

Derudover er fordelen, at datagrundlaget ikke er påvirket af andre personers subjektivitet. Den

primære kilde er altid tættest på undersøgelsesområdets emne og skabes til at besvare en

bestemt problemformulering. Dette medfører, at intervieweren/skribenterne har muligheden

for at udsætte respondenten for tilsigtet stimuluspåvirkning ved hjælp af interviewspørgsmål.

Ulempen ved at anvende primære kilder er, at der er risiko for et ressourcekrævende og

herunder tidskrævende forløb. Der kan også være risiko for, at opfinde den dybe tallerken to

gange, underforstået at en anden person kunne have udarbejdet eller indsamlet relevant data

tidligere.

Sekundære kilder: Fordelene når det gælder sekundære kilder er flere. Det kan være en

fordel, at benytte sig af andres arbejde, da det både kan spare skribenterne for tid og

ressourcer, underforstået at genopfindelse af den dybe tallerken undgås. Ulempen ved

26
Yin, Robert K.: Case Study Research – Design and Methods. 2009, Side 107
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sekundære kilder er, at data typisk er indsamlet for at løse et specifikt problem, f.eks. artikler

og kan generelt være svære at benytte til afhandlingens formål. Dette kan f.eks. være

høringsudkast til revisionsstandarderne, hvor formålet er at interessenterne kan komme med

deres mening til standarden under udvikling. Dog kan en artikel vedr. ISA 600R i ”Revision

& Regnskabsvæsen” passe perfekt til formålet, så det forholder sig ikke altid således. En

anden ulempe ved sekundære data er, at materialet kan være forældet eller bestå af overfladisk

viden i forhold til afhandlingens formål, da dennes omfang er væsentligt større end en artikel i

et blad.27

2.4.7. Afgrænsning

Afhandlingen gennemgår implementeringen af en ny revisionsstandard for revision af

koncerner med hovedsæde i Danmark, hvorfor afhandlingen kun vil beskæftige sig med

problemstillinger for koncerner hvis moderselskab er placeret i Danmark og hvor

koncernrevisionen samt konsolideringen foregår under danske forhold. Der vil kun i det

omfang det er relevant inddrages problemstillinger fra udenlandske koncerner.

Den nye ISA 600 ”Special Considerations — Audits of Group Financial Statements

(Including the Work of Component Auditors)” overtager nummereringen fra den tidligere ISA

600 ”Using the Work of Another Auditor”, hvorfor den gamle revisionsstandard fremover vil

betegnes som RS 600, hvor den nye vil betegnes som ISA 600R. Begrundelsen er primært

gjort for læsevenlighedens skyld, samtidig anvendes de internationale benævnelser for

revisionsstandarder gennem afhandlingen analogt med de danske revisionsstandarder. Det

vurderes isoleret set at dette ingen betydning har, da de danske revisionsstandarder (RS) er

direkte oversættelser af de internationale revisionsstandarder (ISA). Der tages ikke stilling til

eventuelle meningsforstyrrelser som følge af oversættelsen fra ISA’erne til RS’erne.

Ved gennemgangen af ISA 600R vil der inddrages øvrige revisionsstandarder, reguleringer,

anbefalinger mv. i det omfang der vurderes væsentlige for afhandlingen.

Afslutningsvist skal det bemærkes at begreberne primær revisor og koncernrevisor anvendes

synonymt. Ligeledes gælder dette for betegnelserne anden revisor, datterselskabsrevisor, samt

komponentrevisor. Det samme gør sig gældende for komponenter, enheder og datterselskaber

27
Rasmussen & Østergaard: Samfundsvidenskabelige metoder. 2002, side 71-72.
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som anvendes synonymt på trods af ISA 600R’s definition på en koncern som behandles

senere i afhandlingen.

3. Introduktion til ISA 600R

Som beskrevet tidligere har der ikke eksisteret en egentlig standard for revision af koncerner,

før implementeringen af ISA 600R for selskaber med regnskabsår begyndende fra d. 15.

december 2009. De kommende afsnit vil gennemgå grundlaget for udarbejdelsen af denne

standard og i den forbindelse behandle hvad der har været specielt ved netop ISA 600R.

Herudover vil selve standarden blive gennemgået og sammenlignet med tidligere retnings-

linjer indenfor revision af koncerner.

Afsnit 2: Indledende afsnit
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Afsnit 3: Behov og udvikling

Afsnit 5: Interviewgennemgang

Afsnit 6: Praktiske konsekvenser

Afsnit 7 og 8: Konklusion og perspektivering

Opsummering og oplæg til den empiriske undersøgelse

Afsnit 4: Gennemgang af ISA 600R
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3.1. Behov og udvikling

Efter flere erhvervsskandaler er den offentlige interesse indenfor revision og reguleringerne

heromkring, steget markant det seneste 10-15 år. I 1999 begyndte EU’s revisionsudvalg

(CoA) et opstartende arbejde omkring implementeringen af ISA’erne i EU. Der blev bl.a.

foretaget en sammenligning af Euro-landenes lokale revisionskrav med ISA’erne, hvilket

viste en høj grad af konvergens, men også at der stadig var essentielle mangler med ISA. EU-

kommissionen tilkendegiver i den forbindelse at:

”der er behov for at forbedre ISA vedrørende specielle spørgsmål, f.eks. udvikling af en

revisionsstandard for internationale koncerner…”.28

Denne øgede interesse fra det offentlige var én af de grundlæggende faktorer omkring

iværksættelsen af udarbejdelsen af ISA 600R.

Bagved ISA 600R og alle andre reguleringer i form af vejledninger, standarder mv. findes de

udarbejdende organer. For en bedre forståelse af standarderne og tankerne bag disse, vil en

kort gennemgang af de væsentligste organer foretages.

3.1.1. Introduktion til standardudstedende organer

I dette afsnit gives indblik i nationale og internationale standardudstedende organer. I

Danmark er det FSR samt FRR, der fungerer som revisorernes interesseorganisationer. FRR

står for ”foreningen af registrerede revisorer”, og vil ikke blive beskrevet, da fokus for

koncernregnskaber her vurderes at være omkring FSR. På den globale scene, er det IFAC, der

udtaler sig om emner vedrørende revision, hvilket beskrives i følgende afsnit. Formålet med

dette afsnit er at give et overordnet overblik, hvorfor det ikke er alle udvalg i de standard-

udstedende organer der beskrives, men kun de væsentligste for denne afhandling.

3.1.2. FSR og Revisionsteknisk udvalg

FSR står for ”foreningen for statsautoriserede revisorer” og er en brancheorganisation for de

statsautoriserede revisorer i Danmark. FSR blev skabt i 1912 og har ansvaret for at varetage

28
Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Styrkelse af den lovpligtige revision i EU. EU-

Tidende nr. 236 af 02/10/2003
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revisorernes faglige samt politiske interesser. FSR indeholder flere forskellige udvalg

herunder, responsudvalget, revisionsteknisk udvalg, regnskabsteknisk udvalg, skatteudvalget,

børsudvalget m.fl. De ovennævnte udvalg beskæftiger sig med deres forskellige respektive

områder til fordel for revisionsbranchen, samt andre interessenter.

Det revisionstekniske udvalg har ansvaret for at udsende danske revisionsstandarder på vegne

af foreningen. Det revisionstekniske udvalg udsender de danske revisionsstandarder, så disse

er i overensstemmelse med de internationale standarder, ISA’erne. Om nødvendigt tilpasses

disse til danske lovmæssige reguleringer. Derudover indarbejder det revisionstekniske udvalg

områder, som ikke er dækket af ISA’erne men som kan være en naturlig del af revisors

arbejde. Revisionsstandarderne sendes i udkast til medlemmerne, som derefter har tre

måneder til at fremsætte bemærkninger, og efter fristens udløb gennemgår det

revisionstekniske udvalg bemærkningerne og tager stilling til disse. Godkendes et udkast af

2/3 af bestyrelsen i udvalget, udsendes denne til medlemmerne og medlemsvirksomhederne.

Udover udsendelse af danske revisionsstandarder, udsender revisionsteknisk udvalg udtalelser

om revision eller fagligt materiale modtaget fra IFAC.29

3.1.3. IFAC

IFAC står for International Federation of Accountants og blev etableret i 1977. IFACs formål

er at fungere som ordfører for revisionsbranchen, udstede internationale revisionsstandarder

(ISA’er), der indføres og benyttes af medlemslandene, samt styrke samarbejdet med andre

internationale organisationer.30

Nedenstående figur viser en oversigt over IFAC. Som det ses i figuren er der 11 udvalg i

IFAC, som hver især står for deres eget område. De er dog internt forbundne som vist

forneden.

29
www.fsr.dk – ”om FSR” og derefter ”udvalg”.

30
www.fsr.dk – ”om FSR” og derefter ”internationale organisationer”.
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andre relaterede organisationer.

31
Elifsen, Aasmund & Messier Jr., William F.

2006, side 50

International Federation of Accountants,
31

Som det fremgår af ovenstående figur, så udstedes ISA’erne af International Auditing and

Assurance standard Board (IAASB). Revisionsstandarderne (ISA’erne) fungerer som

retningslinjer og bruges samtidig til måling af kvaliteten i revisors udførte arbejde.

muliggør revisionsstandarderne konsistens samt systematik ved revision af finansiel

information, hvilket resulterer i øget troværdighed omkring den finansielle

IFAC udpeger de 18 medlemmer af IAASB. Udpegelsen af de 18 medlemmer er baseret på

anbefalingerne fra IFACs Nominating Committee, som skal godkendes af IFACs Public

Interest Oversight Board (PIOB). PIOB består af repræsentanter fra tilsynsmyndigheder og

andre relaterede organisationer.

Jr., William F.: Auditing & Assurance services – international
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å udstedes ISA’erne af International Auditing and
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Når revisionsstandarderne udvikles, er det med input fra den generelle offentlighed, IFACs

medlemsorganer, som består af 157 organisationer i 118 lande,32 samt IAASB Consultative

Advisory Group (CAG). CAG består af regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere samt

tilsynsmyndigheder. Det er et krav i henhold til IFACs Statement of Membership Obligation

(SMO) 3, at medlemsorganer skal indarbejde ISA’erne i deres nationale standarder. For

Danmarks vedkommende er det, som nævnt tidligere, FSRs revisionstekniske udvalg, som

indarbejder ISA’erne i de danske revisionsstandarder.33

Som det er beskrevet ovenfor, udarbejdes revisionsstandarder ved en proces, hvor 157

forskellige organisationer kommer med input, som derefter skal danne grundlag for

udviklingen af en revisionsstandard. Udarbejdelsen af ISA 600R er baseret anderledes,

sammenlignet med de andre standarder inden for revision. Som nævnt tidligere, har der ikke

tidligere eksisteret en standard, der vedrører revision af koncernregnskaber. Dette har

medført, at revisorer i høj grad var nødsaget til, at benytte sig af professionel dømmekraft og

lokale regulative anbefalinger og vejledninger. Koncerner er ikke et nyt koncept, men har

eksisteret længe og fordi der ikke har eksisteret en standard, har det ikke været ensbetydende

med, at man kunne undlade revisionen af disse. Da IAASB skulle udarbejde ISA 600R valgte

de at udarbejde den efter ”best practice”, hvor der er hentet inspiration hos revisions-

virksomheder.34 Dermed er graden af ændring hos de forskellige revisionsselskaber forskellig

afhængig af hvor tæt standarden er på deres revisionspraksis.

3.1.4. Reguleringer før ISA 600R

I manglen på en international gældende revisionspraksis indenfor revisionen af koncerner

opstod der et øget pres fra store international organisationer som ”the European Commission,

the International Organization of Securities Commissions, the former Panel on Audit

Effectiveness in the United States, and the International Forum on Accountancy

Development”. 35 Dette behov resulterede i at IAASB påbegyndte udarbejdelsen af en ny

revisionsstandard indenfor koncernrevision i 2002. Dette arbejde mundede ud i den endelige

32
Andersen, Christina Brandt Due: Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten. 2010,

side 18
33

Elifsen, Aasmund & Messier Jr., William F.: Auditing & Assurance services – international edition.
2006, side 33-34.
34

Bilag 3, Interview med statsautoriseret revisor Jan Bo Hansen.
35

Basis for Conclusions: ISA 600 (Revised and Redrafted), Special Considerations―Audits of Group 
Financial Statements (Including the Work of Component Auditors), Prepared by the Staff of the
International Auditing and Assurance Standards Board, October 2007, side 1.



Side 30 af 172

og godkendte standard, vedtaget i 2007, med ikrafttrædelse for koncerner med regnskabsåret

begyndende efter 15. december 2009.36 Selvom at den endelige danske udgave af

revisionsstandarden ikke er færdiggjort foretages revisionen i Danmark i større grad efter de

internationale standarder, bl.a. fordi at EU-kommissionen i 2006 offentliggjorde det 8.

direktiv (Eurosox) som bl.a. indeholder mulighed for at EU-kommissionen på et senere

tidspunkt kan kræve at lovpligtig revision underlægges de gældende internationale

standarder.37

Internationalt er denne nye revisionsstandard den første standard for koncernrevision. Inden

den endelige revisionsstandard for koncernregnskaber trådte i kraft, udviklede IAASB en

standard for anvendelsen af anden revisors arbejde, hvilken blev implementeret i de danske

standarder for regnskaber begyndende d. 1. juli 2007 eller senere.38 Denne standard

omhandlede dog kun anvendelsen af anden revisors arbejde og herunder kommunikationen

med anden revisor. Senere i afhandlingen vil denne standard blive sammenholdt med den

seneste standard for at klarlægge de definitoriske ændringer der er foretaget. I Danmark

opstod de første retningslinjer for koncernrevision ved udarbejdelsen af revisions-

vejledningerne 3 og 11 i henholdsvis 1980 og 1987,39 begge er dog ophævet igen efter ikraft-

trædelsen af RS 600.

Kronologisk er de første reguleringer i Danmark inden for revision af koncerner opstået i

forlængelse af samarbejdet mellem FSR, IFAC og UEC.40

De danske revisionsvejledninger bliver, lige som revisionsstandarderne, udarbejdet af

revisionsteknisk udvalg under FSR. FSR er medlem af IFAC og UEC og er dermed

forpligtiget til at udsende UEC’s udarbejdede revisionsvejledninger. UEC kom i 1978 med en

vejledning om anvendelse af anden revisors arbejde. Baseret på denne vejledning,

udarbejdede revisionsteknisk udvalg revisionsvejledning 3, vejledning om anvendelse af

anden revisors arbejde, med ikrafttrædelse maj 1980.41

I 1987 udarbejdede revisionsteknisk udvalg en decideret revisionsvejledning til

koncernrevision, som skulle supplere op på de mangler som revisionsvejledning 3 havde.

36
Deloitte: ISA 600(Revised & Redrafted) koncernrevision – praktisk implementering. 2009. Side 3

37
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006, på www.eogs.dk

38
MS fagligt udvalg – Nyhedsbrev. Oktober 2007, side 2

39
Revisor håndbogen 2007, forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, side 461 og 471

40
IFAC: International Federation of Accountants, UEC: Union Européenne des Experts Comptables

Economiques et Financiers
41

Revisor håndbogen 2007, revisionsvejledning 3, forlaget Thomson, side 462
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Denne nye revisionsvejledning 11, vejledning om revision af koncernregnskaber, er ligeledes

udarbejdet på baggrund af UEC.42

Begge disse danske revisionsvejledninger er ophævet efter at RS 600 trådte i kraft i 2007. Der

vil senere i afhandling blive set på om der er nogle teoretiske og definitoriske forskellige på

de to ISA’er og disse to revisionsvejledninger. Den tidligere RS 600 ”Anvendelse af anden

revisors arbejde”, fokuserede som tidligere nævnt, primært på anvendelsen af arbejde udført

af andre revisorer og ikke på de resterende processer i en koncernrevision.

4. ISA 600R - Teoretiske ændringer i kravene til koncernrevisioner

Nærværende afsnit anvendes til at skematisere de forskelle der er opstået mellem de første

nationale vejledninger og senere de to revisionsstandarder. Der vil her fokuseres på de

definitoriske forskelle. Skematiseringen indeholder udelukkende ændringer som vi finder

væsentlige og er til brug for den teoretiske gennemgang af ISA 600R, samt til den senere

analyserende del. Skematiseringen er opstillet efter faserne i en revisionsproces og herunder

efter samme principper som i ISA 600R.

Revision opbygges typisk ved 4 faser. Den indledende fase, revisionsplanlægningen,

udførelse af revisionen og afslutningen af revisionen. Revision af en koncern er ikke opbygget

anderledes end revisionen af andre selskaber, men koncernrevision indeholder yderligere

handlinger ved de enkelte faser.43 På dette grundlag er det valgt at opdele gennemgangen af

ISA 600R efter de enkelte faser.

Indledningsvist vil de grundlæggende omstændigheder omkring standarden beskrives. Dette

indebærer definitionen på en koncern og i forlængelse heraf, hvem der er underlagt ISA 600R.

En koncern defineres typisk i regnskabssammenhænge, som en sammenslutning af juridisk

selvstændige virksomheder, hvorfor en koncernvirksomhed vil bestå at et moderselskab og

dens datterselskaber.44 Ingen tidligere revisionsstandarder har defineret en koncern i

revisionssammenhæng. ISA 600R er meget bred i sin definition af en koncern, da standarden

beskriver en koncern som en konsolidering eller nærmere som en aggregering af finansielle

rapporteringer. Denne definition gør at alle tidligere definerede koncerner omfattes af

42
Revisor håndbogen 2007, revisionsvejledning 3, forlaget Thomson, side 470

43
ISA600(Revised & Redrafted) koncernrevision – praktisk implementering, s. 4 & 5

44
Møller, Peder F.: Introduktion til Koncernregnskaber. 2008 s. 11
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standarden, men nu omfatter standarden også virksomheder som juridisk og

regnskabsmæssigt ikke kategoriseres som koncerner. Dermed er en virksomhed som har

divisioner, filialer eller som bare har opdelt sine forretningsaktiviteter i selvstændige

komponenter, der udarbejder og rapporterer finansiel information, som i sidste ende

konsolideres, nu også omfattet af ISA 600R. Det essentielle for om ISA 600R er gældende er

hvorvidt der er mere end en komponent.

Ifølge ISA 600R, så kan følgende kriterier indikere hvorvidt der er tale om en koncern i

revisionsmæssig forstand:45

 Virksomheden har divisioner eller filialer der foretager finansiel rapportering til det

samlede regnskab

 Virksomheden har et eller flere shared service centre

 Der benyttes rapporteringspakker for at samle regnskabet

Revisor er dermed underlagt ISA 600R, så snart der er tale om en koncern i revisionsmæssige

termer, hvilket gør at flere revisorer end tidligere nu er underlagt denne revisionsstandard.

Ydermere skelnes der ikke om komponenterne revideres af en komponentrevisor eller af

samme revisionsteam som moderselskabet. Uanset hvem der revidere komponenterne, så er

ISA 600R stadig gældende, dog bliver flere punkter irrelevante.

4.1. Indledende overvejelser

De indledende overvejelser er tanker, som revisor skal gøre sig inden revisionen påtages og

påbegyndes. Dette indebærer bl.a. accepten af opgaveforholdene og ansvarsfordelingen.

I nedenstående skematisering, er de områder som de indledende overvejelser gennemgår

oplistet. I denne skematisering vises de tidligere reguleringer opholdt med den nye ISA 600R.

Specifikt indebærer dette de tidligere gældende danske revisionsvejledninger, den tidligere

RS 600 samt den nye ISA 600R:

45
Damm, Berit Steenstrup og Hansen, Jan bo: RS 600 – Revisions af koncernregnskaber. R&R, nr. 5,

2010, side 63
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Indledende overvejelser
RV 3 & 11 RS 600 ISA600R
Ansvar
- Beskriver ansvarsforhold - Behandles ikke i RS 600 og

behandles kun kort i den
internationale udgave ISA
600

- Beskriver ansvarsforhold

Accept og forsættelse af opgave forhold
- Behandles ikke - Overvejelserne omkring

koncernrevisors deltagelse
behandles

- Overvejelserne omkring
koncernrevisors deltagelse
behandles

4.1.1. Ansvar

Ved en koncernrevision kan der måske sættes spørgsmålstegn til hvem der skal bære ansvaret

for koncernrevisionen, såfremt der bliver identificeret fejl, da komponentrevisor underskriver

på det udførte arbejde der leveres til koncernrevisor. Der har ikke tidligere været en

international revisionsstandard der placerede ansvaret for de udførte handlinger og

underskrevne erklæringer ved en koncernrevision. I Danmark har de tidligere gældende

danske revisionsvejledninger dog beskrevet ansvarsfordelingen for revisionen af koncerner

med hovedsæde i Danmark. Her har koncernrevisor det fulde ansvar for anden revisors

arbejde, hvilket revisor kun fritages fra, så længe at koncernrevisor har sikret at visse forhold

er gældende. Disse forhold indebærer bl.a. forståelsen af komponentrevisor, herunder

kvalifikationer, kompetencer samt uafhængighed. Herudover skal koncernrevisor sikre at

revisionshandlingerne er foretaget tilfredsstillende. Endvidere skal det sikres at

komponentrevisor revidere efter samme regnskabsreguleringer som koncernrevisor.46

ISA 600R baserer ansvarsfordelingen på principperne i ISA 220 og har dermed en stor grad af

lighed med de tidligere danske revisionsvejledninger. Det er her den ansvarlige og

underskrivende revisionspartner på koncernrevisionen der har ansvaret for styring, tilsyn og

udførelsen af revisionen. Standarden fastslår endvidere at dette ansvar ikke kan deles mellem

koncernrevisor og komponentrevisor, men er fuldt ud koncernrevisors ansvar.47

De danske revisionsvejledninger og ISA 600R har flere identiske træk omkring beskrivelsen

af ansvarsfordelingen ved en koncernrevision, hvorfor det antages at koncernrevisorer i

Danmark ikke vil påvirkes af standardens behandling af dette forhold. Endvidere vurderes det,

46
RV 3 ”Anvendelse af anden revisors arbejde”, pkt. 4.1 og RV 11 ”Revision af koncernregnskaber”,

afsnit 3.2 og afsnit 5.1
47

ISA 600, afsnit 11 ”Responsibility”
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at ansvarsforholdene ikke vil resultere i større ændringer omkring arbejdsbyrden, hvorfor det

ikke vurderes relevant at medtage dette forhold i den analyserende del.

4.1.2. Accept og forsættelse af opgaveforhold

De danske revisionsvejledninger gennemgår ikke de overvejelser som revisor skal foretage

inden accepten og forsættelsen af en koncernrevision.

Den tidligere RS 600 baserer koncernrevisors accepten af opgaveforholdene på en vurdering

om hvorvidt egen deltagelse er tilstrækkelig til at fungere som koncernrevisor, bl.a. ved

graden af kendskab til komponentrevisor samt risikoen for fejlinformation.48 Ved den nye

ISA 600R er fokuspunktet ændret, ved at lægge sig mere op ad ISA 220. Ved denne proces

fokuseres der nu i højere grad på hvorvidt der kan opnås et tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis omkring revisionsprocessen, såvel som ved de finansielle informationer fra

komponentrevisor. Dette skal sikres ved at opnå en forståelse af koncernen og dens

komponenter samt identifikationen af betydelige komponenter. Afslutningsvist skal det

bemærkes at ISA 600R vedrørende vilkårene omkring revisionsopgaven, henviser til de

gældende regler i ISA 210 ”Agreeing the Terms of Audit Engagements”.49

Grundlæggende er processerne omkring accept af en revisionsopgave beskrevet i eksisterende

ISA’er, som ISA 600R henviser til, dog tilpasset en koncernrevision. Samtidig involverer

flere af forholdende områder, der behandles i planlægningsfasen, som f.eks. identifikation af

betydelige komponenter. Af denne årsag vil disse områder inddrages i planlægningsfasen og

det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme yderligere markante ændringer, som kan

bidrage til en løsning på afhandlingens problemstilling, hvorfor området ikke medtages i den

analytiske del.

4.2. Planlægningsfasen

Planlægningsfasen for en koncern er mere omfattende end for en enkelt virksomhed.

Koncernrevisor skal ikke kun gøre sig overvejelser omkring revisionen af moderselskabet,

men også hvordan der opnås et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra komponentrevisor.

ISA 600R kræver f.eks. at koncernrevisor identificerer betydelige komponenter, opnår en

48
RS 600 ”Anvendelse af anden revisors arbejde”, afsnit 6

49
ISA 600 ”Audits of Group Financial Statements”, afsnit 12-14
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forståelse af komponentrevisor, samt involvere sig i risikovurderingsprocesserne hos

komponenterne.

I nedenstående skematisering, er de områder som planlægningsfasen gennemgår oplistet. Som

beskrevet tidligere vises hvordan områderne er behandlet af henholdsvis de tidligere

gældende danske revisionsvejledninger, den tidligere RS 600 samt den nye ISA 600R:

Planlægningsfasen
RV 3 & 11 ISA600 ISA600R
Forståelse af koncernen og dens komponenter samt identifikation af betydelige
komponenter
- Behandler ikke

forståelsen af
koncernen og dens
komponenter

- Skelner mellem
betydelige og ikke
betydelige komponenter

- Behandler ikke området
- Skelner ikke mellem

komponenter.

- Henviser til ISA 315 for
forståelsen af koncernen
og dens komponenter

- Skelner mellem
betydelige og ikke
betydelige komponenter

Forståelse af komponentrevisor

- Definere primær revisor
samt anden revisor og
andre revisorer.

- Anbefaler muligheder
for at opnå forståelse af
komponentrevisor.
Anbefaler revisions-
spørgskema vedr. udført
arbejde og anbefaler
bl.a. besøg hos
betydelige
komponenter.

- Definere primær revisor
samt anden revisor og
andre revisorer.

- Angiver minimumskrav
ved opnåelse af en
forståelse for
komponentrevisor.

- Den primære revisor
informerer anden revisor
om krav til
uafhængighed samt
arbejdets formål.

- Definere primær revisor
samt anden revisor og
andre revisorer.

- Angiver minimumskrav
ved opnåelse af en
forståelse for
komponentrevisor.

- Opstiller krav til forhold
koncernrevisor bør
kommunikere til
komponentrevisor.

- Indeholder
bestemmelser om
forhold
komponentrevisor skal
kommunikere til
koncernrevisor

Risikovurderingsproces

- Behandles ikke - Behandles ikke - Henviser primært til RS
315.

- Gennemgår enkelte
områder på
koncernniveau

Reaktion på vurderede risici og valg af revisionsstrategi
- Indeholder krav om, at

primærrevisor sikrer
sig, at

- Indeholder et
vidtrækkende krav om,
at koncernrevisor sikrer

- Omfatter krav og
vejledning, der angiver
arten, den tidsmæssige
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komponentrevisors
arbejde er tilstrækkeligt
til primærrevisors
formål.

- Vejledning eller krav til
valg af revisions-
strategi er ikke
beskrevet, dog
beskrives det at
koncernrevisor skal
udarbejde
revisionsinstrukser til
komponentrevisor.

- Indeholder kort
beskrivelse af
retningslinjer for lokal
lovgivningens
indflydelse på
revisionsstrategien og
reaktion fra
koncernrevisor.

sig, at den anden
revisors arbejde er
tilstrækkeligt til
primærrevisors formål.

- Vejledning eller krav til
valg af revisions-
strategi er ikke
beskrevet.

- Indeholder ikke
retningslinjer for lokal
lovgivningens
indflydelse på
revisionsstrategien.

placering og omfanget af
koncernrevisionsteamets
deltagelse i
komponentrevisors
arbejde med hensyn til
betydelige komponenter.

- De handlinger, der skal
udføres på en
komponent, afhænger af
dens betydelighed.

- Kræver inddragelse i
komponentrevisors
risikovurderingsproces.

- Hjælpediagram til valg
af revisionsstrategi på
baggrund af den
vurderede risici

- Kræver inddragelse,
også når der skal
reageres på afdækkede
væsentlige risici i en
komponent.

- Koncernrevisorteamet
skal fastlægge en
overordnet
koncernrevisionsstrategi
og udarbejde en
koncernrevisionsplan i
overensstemmelse med
ISA300.

- Omfanget af
revisionshandlinger
tilpasses den enkelte
komponent ud fra en
vurdering af størrelse og
risiko.

Væsentlighedsniveau
- Væsentlighedsniveauet

behandles ikke
- Væsentlighedsniveauet

behandles ikke
- Koncernrevisor

fastlægger
væsentlighedsniveau for
koncernregnskab og
komponent.

- Koncernrevisor
fastlægger nedre grænse
for kommunikation af
fejl

- Komponentvæsentlighed
sniveauet skal være
lavere end
væsentlighedsniveauet
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4.2.1. Forståelse af koncernen, dens komponenter samt identifikationen af

betydelige komponenter

Som alle andre revisioner er en koncernrevisor også underlagt ISA 315, som bl.a. behandler

forståelsen af virksomheden. Ved en koncernrevision skal revisor, udover at opnå en

forståelse af moderselskabet, også opnå en forståelse af alle koncernens resterende

komponenter. Den indgående forståelse opnås normalt i forbindelse med det første år man har

kunden og vedligeholdelse af denne viden sker hvert år. ISA 315 vil inddrages senere ved

risikovurderingsprocessen, hvorfor dette afsnit primært vil dække de anbefalinger som de

enkelte reguleringer foreskriver indenfor forståelsen af de enkelte komponenter, herunder

identifikationen af betydelige/ikke betydelige komponenter.

Revisionsvejledningerne går ikke direkte ind og definere forskellen mellem betydelige kontra

ikke betydelige komponenter. RV 11 lægger dog op til, at koncernrevisor skal identificere og

fokusere på de betydelige komponenter. Bl.a. beskriver RV 11, at betydelige komponenter bør

være underkastet revision og at koncernrevisor skal tage hensyn til den enkelte komponents

betydning for koncernregnskabet når der fastlægges omfanget af det revisionsarbejde der skal

udføres. Endvidere anbefaler RV 11 at koncernrevisor opnår adgang til datterselskaberne i

fællesskab med moderselskabets ledelse, hvilket antyder at aflæggelse af besøg hos betydelige

komponenter anbefales.50 Området beskrives dog ikke specifikt, hvorfor der er lagt op til en

bred tolkning.

Da RS 600 ikke omhandler selve koncernproblematikken går standarden ikke ind og beskriver

forhold omkring forståelse af koncernen såvel som identifikationen af betydelige

komponenter.

50
Revisor håndbogen 2007, forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, side 477

for koncernregnskabet
som helhed.

- Tilrettet
væsentlighedsniveau
(MP) fastlægges af
koncern eller
komponent. Fastlægges
MP af
komponentrevisor,
godkendes dette af
koncernrevisor.
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Som tidligere beskrevet definerer ISA 600R en koncern, som en konsolidering af finansielle

oplysninger uanset de juridiske grænser. Hvilket betyder at en koncern i revisionsmæssig

forstand derfor ikke nødvendigvis behøver at have datterselskaber i juridisk forstand, men kan

have filialer der rapporterer finansielle oplysninger, som skal konsolideres til et samlet

regnskab, hvilket vil blive betragtet som et koncernregnskab.

I forbindelse med behandlingen af koncernens komponenter fokuserer ISA 600R på

identifikationen af betydelige og ikke betydelige komponenter, samt hvor arbejdet primært

skal udføres. En betydelig komponent bliver ifølge ISA 600R defineret som:51

 En komponent der er af individuel finansiel betydning for koncernen eller,

 Der som følge af sin særlige art eller omstændigheder, sandsynligvis kan indeholde

betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

Identifikationen af betydelige komponenter begrundes i henholdsvis kvantitative og

kvalitative omstændigheder. Kvantitative omstændigheder er primært finansielle omlysninger

og under normale omstændigheder er tommelfingerreglen, at jo større finansiel betydning en

komponent har desto større bliver sandsynligheden for væsentlige fejl i koncernregnskabet.

Standarden anbefaler, at koncernrevisor anvender en procentsats fra et givet benchmark for at

vurdere, hvorvidt en komponent er betydelig. Koncernrevisor vælger benchmarket ud fra en

vurdering af hvad der er relevant for den pågældende virksomhed. Det kunne f.eks. være en

regnskabspost valgt ud fra koncernaktiviteter, koncernforpligtelser, pengestrømme, resultat

eller omsætningen. Den anvendte procentsats er en vurdering koncernrevisor foretager ud fra

koncernen som helhed og komponenter kan her vurderes betydelige såfremt de ligger over en

given procentsats.52

Koncernrevisor skal for samtlige komponenter vurdere hvorvidt der udover de kvantitative

omstændigheder kan forefindes kvalitative omstændigheder, der gør en komponent betydelig.

51 ISA600R - afsnit A6
52 ISA600R - afsnit A5
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I stedet for at foretage fuld revisions på samtlige komponenter ligger ISA 600R op til at

revisor skal ind og identificere betydelige og ikke betydelige komponenter. Identifikationen af

komponenterne kan foretages ud fra koncernens:53

 Forretningssegmenter

 Placering af regnskabsfunktioner

 Juridiske datterselskaber

 Geografisk opdeling eller produktopdeling

 Konsolidering af rapporteringspakker

Det kan her udledes at komponenter kan identificeres som betydelige på baggrund af

komponentens særlige art, forretningsaktivitet eller omstændigheder omkring komponenten

hvor der er sandsynlighed for betydelige risici. I sådanne tilfælde skal koncernrevisor foretage

særlige revisionsovervejelser.54

Eksempler på komponenter der identificeres som betydelige på baggrund af kvalitative

omstændigheder kan være komponenter med ansvar for handel i fremmed valuta,

investeringsselskab med investeringer i usikre aktiver eller en komponent udsat for søgsmål.

Disse forretningsaktiviteter kan udsætte koncernen for en betydelig risiko for væsentlig

fejlinformation, selvom at de kvantitative omstændigheder hos den pågældende komponent

ikke umiddelbart overstiger det beløbsmæssige grundlag for identifikationen af betydelige

komponenter.55

Identifikationen af betydelige og ikke betydelige komponenter og herunder graden af

betydelighed af en komponent, foretages for at bedømme omfanget af de arbejdshandlinger

der skal udføres. Denne inddeling af komponenter efter omfanget af arbejde betegnes som

”scope”. Et eksempel på opdelingen af komponenter i scopes kan være:56

53
Damm, Berit Steenstrup og Hansen, Jan bo: RS 600 – Revisions af koncernregnskaber. R&R, nr. 5,

2010, side 64
54 ISA600R - afsnit A6
55 ISA 600R - afsnit A6
56

Madsen, Allan: ISA 600R Revision af koncernregnskaber – ændrede krav til koncernrevisioner. I
INSPI, nr. 2, 2010, Side 9
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 Fuld revision

 Revision af udvalgte regnskabsposter eller – oplysninger

 Specifikke revisionshandlinger

 Review

 Analytiske handlinger udført på koncernniveau

En overordnet faktor i ISA 600R er den risikobaserede tilgang til revisionen. Det ses bl.a. på

det store fokus der gennemgående er på de betydelige komponenter. Allerede i de første

revisionsfaser, som under området ”accept og forståelse af opgaveforhold”, skal

koncernrevisor opnå en så tilstrækkelig forståelse af koncernen, komponenterne samt

omgivelserne, at en identifikation af de betydelige komponenter er mulig.

For en bedre forståelse for hvordan enheder identificeres betydelige og ikke betydelige vil der

her vises et eksempel med den nævnte case-virksomhed fra metoden.57

Ved forståelsen af denne koncern er det vigtigt at revisor er opmærksom på de enkelte

afdelinger som foretager finansiel rapportering, men som ikke er selvstændige selskaber

juridisk set. I moderselskabet er der placeret et shared service center og en ”bank”. Begge

disse afdelinger udarbejder et regnskab til konsolideringen, hvorfor disse også skal betragtes

som komponenter. Koncernen har derfor 10 datterselskaber juridisk set, men 12 komponenter

efter revisionsmæssige forhold. Endvidere er der placeret 9 datterselskaber under det første

niveau af datterselskaber. Koncernens opdeling af komponenter baseres her på revisors

professionelle dømmekraft, hvorfor samme koncern kan opdeles forskelligt fra revisor til

revisor.58 I eksemplet anvendt her kan revisor f.eks. vælge at vurdere at der er 12

komponenter, hvilket er det første lag og hvor der så vil være underkoncerner. Alternativt kan

revisor vælge at vurdere at der er 21 komponenter. I følgende eksempel har koncernrevisor

opdelt koncernen til 12 komponenter. Hvorfor komponentrevisor for underliggende koncerner

skal gøre sig samme overvejelser som koncernrevisor, altså identificere betydelige

komponenter mv.

Når koncernrevisor skal identificere betydelige komponenter kan der i første omgang ses på

de kvantitative forhold, altså hvilke selskaber er rent økonomisk betydelige. Identificeringen

af betydelige komponenter foretages på baggrund af revisors professionelle dømmekraft.

57
Se bilag 10

58
Deloitte: ISA 600(Revised & Redrafted) koncernrevision – praktisk implementering. 2010, side 12
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Standarden ligger op til anvendelsen af et benchmark og giver et eksempel, som her vil

anvendes. Det er vurderet at koncernens væsentligste post er omsætningen, hvorfor alle

komponenter med en omsætning på over 15% af koncernens samlede omsætning er

betydelige.59 Selvom at omsætningen er vurderet som den væsentligste regnskabspost, skal

koncernrevisor stadig være kritisk overfor de identificerede komponenter. I eksempelet er der

placeret en meget betydelig produktionsenhed i Kina, som på grund af omsætningen ikke

identificeres som betydelig. Her skal revisor være opmærksom på, at de samlede aktiver i

enheden gør den til en betydelig komponent, hvilket er med til at understrege vigtigheden i at

opnå kendskab til og tage stilling til samtlige komponenter.

Koncernrevisor skal endvidere identificere komponenter, der er betydelige som følge af

kvalitative forhold, altså risici. I det anvendte eksempel har koncernen en afdeling, der

fungerer som bank og dermed varetager valutahandel og samler koncernens lån eller

indestående. Der antages her at være en forøget risiko, da hele koncernens finansielle poster

varetages samme sted. Herudover er der et shared service center, som allokerer

omkostningerne i forbindelse med administration, softwarelicenser mv. Ved denne

komponent vil der være en forøget risiko i forbindelse med transfer pricing. OECDs seneste

notat omkring transfer pricing, beskriver de skattemæssige problemstillinger, som revisor skal

være særlig opmærksomme ved:

”Transfer prices are significant for both taxpayers and tax administrations because they

determine in large part the income and expenses, and therefore taxable profits, of associated

enterprises in different tax jurisdictions.”60

Da der ikke er identificerede risici hos andre komponenter, i vores eksempel, der kunne give

anledning til væsentlig fejlinformation i regnskabet, er alle betydelige komponenter nu

identificeret.

Forståelsen af koncernen, dens komponenter samt identifikationen af betydelige komponenter

er en væsentlig del af revisionsplanlægningen. Dette giver grundlag for en videre vurdering af

revisionsstrategien, væsentlighedsniveauet samt reaktionen på vurderede risici, som vil blive

gennemgået i de kommende afsnit. Endvidere vil arten af det arbejde der skal udføres

59
ISA 600R. Afsnit A5

60
OECD: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and tax Administrations.

2009, side 13
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omkring betydelige og ikke betydelige komponenters finansielle information beskrives i de

kommende afsnit.

Ved at omfanget af revisionsarbejdet nu forskydes fra komponentrevisor til koncernrevisor,

bl.a. i forbindelse med at koncernrevisor kan foretage en opdeling af komponenterne og selv

foretage analytiske handlinger på ikke betydelige komponenter, vil der forekomme en

forskydning af hele revisionsstrategien i forbindelse med reaktionen på de vurderede risici.

Der vil i forbindelse med den analytiske gennemgang foretages yderligere undersøgelser

omkring dette emne. Det vurderes at mulighederne for fokusering på betydelige komponenter

samt scoping-mulighederne, muligvis vil medfører konsekvenser for koncernrevisors praksis.

Området vil derfor inddrages i et større omfang i den analytiske del af afhandlingen.

4.2.2. Forståelse af komponentrevisor

I forlængelse af den forståelse som revisor skal opnå omkring virksomheden og dens

komponenter, er der yderligere i ISA 600R opstillet krav til koncernrevisor omkring

forståelsen af komponentrevisor, hvilket er et af de særlige forhold omkring koncernrevision.

De danske revisionsvejledninger 3 og 11 definerer kort den primære revisor som

koncernrevisor og anden revisor som datterselskabsrevisoren, der aflægger finansielle

oplysninger til brug for koncernregnskabet. Det nævnes dog også i noterne til

revisionsvejledning 3 at anden revisor også kan revidere en filial og ikke et decideret

datterselskab.61 Ifølge revisionsvejledning 11 skal koncernrevisor have den nødvendige

kontakt til komponentrevisor for at kunne bedømme resultatet af det udførte revisionsarbejde.

Endvidere skal koncernrevisor sikre at komponentrevisors arbejde er udført fagligt

tilfredsstillende. Herudover henvises til revisionsvejledning 3, hvor det anbefales at metoden

bag forståelsen af komponentrevisor kan foretages ved brug af spørgeskema.62 Afslutningsvist

anbefales det at koncernrevisor aflægger komponentrevisor besøg i forbindelse med

kvalitetssikringen af det udførte arbejde.63 Anbefalingerne uddybes ikke, da det ikke er

deciderede krav, men kun opfordringer til efterlevelse af god revisorskik.

61
Revisor håndbogen 2007, forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, side 474

62
Revisor håndbogen 2007, forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, side 466

63
Revisor håndbogen 2007, forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, side 476
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RS 600 omhandler kun kommunikationen med anden revisor og definere bl.a. koncernrevisor

og anden revisor. Koncernrevisoren er her den revisor, som erklærer sig på en virksomheds

regnskab, som indeholder finansielle oplysninger fra en eller flere komponenter revideret af

en anden revisor. Anden revisor er den revisor, der reviderer en enhed, der skal levere

finansielle oplysninger til et konsolideret regnskab, som en anden revisor er ansvarlig for.64

RS 600 beskriver desuden hvordan koncernrevisor skal sikre sig at anden revisor besidder de

nødvendige professionelle kompetencer, f.eks. ved at undersøge hvorvidt anden revisor er

tilknyttet faglig organisation, revisionsfirma m.m.

Definitionen af koncernrevisor er den samme i ISA 600R som i den tidligere standard, men

anden revisor ændres i ISA 600R til komponentrevisor, som er en betegnelse for enhver

revisor der udfører arbejdshandlinger på en komponent. Den sproglige ændring fremhæver nu

at der fokuseres på koncernrevisioner samt den brede definition af en komponent. Forholdet

omkring forståelsen af komponentrevisor i ISA 600R er en specificering af kravene fra RS

600. ISA 600R indeholder mere detaljerede krav for kendskabet til komponentrevisor og

bidrager med krav om øgede personlige relationer, hvilket kan ses ud fra de 4 krav oplistet i

standardens afsnit 19:

 Hvorvidt komponentrevisor forstår og vil overholde de etiske krav der er relevante for

koncernrevisionen og især at komponentrevisor er uafhængig.

 Komponentrevisors professionelle kompetencer.

 Hvorvidt koncernrevisor vil være i stand til at være involveret i komponentrevisors

arbejde i det omfang det er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis.

 Hvorvidt komponentrevisor opererer i et regulerende miljø der aktivt fører tilsyn med

revisorer.

Ved opstillingen af disse krav gør ISA 600R det klart hvad der kræves af koncernrevisor.

Koncernrevisor skal indhente en bekræftelse på, at komponentrevisor vil følge de etiske krav

og retningslinjer udstukket af koncernrevisor. Koncernrevisor skal spørge ind til

komponentrevisors kvalifikationer. Koncernrevisor skal kontrollere om det er muligt,

regulativt og kommunikationsmæssigt, at involvere sig i komponentrevisors arbejde.

Afslutningsvist skal koncernrevisor sikrer sig at der i komponentrevisors samfund er organer

der kontrollerer pågældende. Da arbejdet skal dokumenteres, er den mest optimale tilgang, at

64
RS 600, afsnit 3
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sende en skriftlig forespørgsel. Et eksempel på hvordan koncernrevisor opnår et mere

indgående kendskab til komponentrevisor er tiltag som f.eks. spørgeskema sendt fra

koncernrevisor til komponentrevisor, hvor det kræves at komponentrevisor oplyser om sin

baggrund, kvalifikationer og lignende. Nedenfor er vist et eksempel på et spørgeskema, som

komponentrevisor skal udfylde i opstartsfasen af revisionen:

Enhed: Choice list

Geografisk placering: Choice list

Relevant certificering af revisionspartneren Tekstfelt

Nuværende revisors CV Tekstfelt

Anden relevant erhvervserfaring eller

revisionserfaring hos revisionspartneren
Tekstfelt

Revisionspartnerens niveau af viden indenfor

akkrediteringsprogrammer.
Tekstfelt

Har revisionspartneren deltaget I den seneste

uddannelse indenfor koncernrevision?
Tekstfelt

Anden relevant information vedrørende de

professionelle kvalifikationer og kompetencer?
Tekstfelt

Opererer komponentrevisor i et samfund eller

arbejdsmiljø der løbende kontrollerer revisors

arbejde?

Tekstfelt

Godkendt af: Tekstfelt

Dato: Datovalg

Figur 5
65

Ovenstående spørgeskema er et anonymiseret praktisk eksempel på hvordan koncernrevisor

kan indhente den nødvendige dokumentation om komponentrevisor for de ovenstående

punkter 2 og 4. Dette er et relativt nyt tiltag som først har fået effekt efter implementeringen

af ISA 600R.66 Som det kan ses gennemgås en række standardspørgsmål omkring

65
Spørgeskemaet fra koncernrevisor til komponentrevisor er et virkeligt eksempel, taget fra

forfattergruppens egne kunder.
66

Fra og med 2010 regnskabet for de internationale standarder og fra og med 2011 regnskabet i
forhold til de danske revisionsstandarder.
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komponentrevisors kompetencer, men da akkreditering har specifik relevans for denne kunde,

er der også spurgt ind til revisors færdigheder på dette område.

I forlængelse af dette praktiske eksempel indhenter koncernrevisor information omkring de

resterende 2 punkter, gennem en allerede anvendt handling, hvilket er komponentrevisors

bekræftelse af udsendte instrukser også kaldet ”Acknowledgement of referral instructions”.

Denne bekræftelse er ikke et nyt tiltag i forlængelse af ISA 600R, men indholdet er opdateret

i forbindelse med implementeringen af standarden. Udover mange specifikke informationer

omkring revisionen indeholder bekræftelsen bl.a. en specificeret uafhængighedserklæring

samt krav til koncernrevisors involvering i revisionen af komponentrevisor. I

uafhængighedserklæringen skal komponentrevisor bl.a. erklære sig på sin uafhængighed

omkring økonomiske forhold med kunden, samt en række andre forhold som kan påvirke

revisors dømmekraft. Grundlæggende er uafhængighedserklæringen baseret på IFAC’s code

of Ethics. Koncernrevisors mulighed for involvering bliver i den udsendte bekræftelse til

komponentrevisor oplistet i form af en række forhold som komponentrevisorer skal godkende

inden revisionsopstarten. Disse forhold indebærer bl.a. koncernrevisors mulighed for at:67

 Aflægge komponentrevisor besøg.

 Gennemføre mødeaktiviteter med komponentens ledelse, for at opnå en forståelse for

komponenten og dens omgivelser, samt gennemgang af risikovurderingen.

 Deltage i planlægningen af:

o Risikovurderingen i samarbejde med komponentrevisor, herunder drøftelse af

modtageligheden af information fra komponenten omkring væsentlige mangler

i de finansielle oplysninger grundet besvigelser eller fejl.

o Fastlæggelse af yderligere revisionshandlinger

 Foretage review af komponentrevisors overordnede revisionsstrategi

 Udføre yderligere revisionshandlinger

 Foretage review af revisionsdokumentationen

Ved at komponentrevisor bekræfter ovenstående punkter, dækker koncernrevisor også de

dokumentationskrav der er ved forholdene omkring forståelse af komponentrevisor. Som

følge af disse øgede krav til forståelsen af komponentrevisor lægger ISA’en nu op til en mere

personlig kontakt og kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor. Det

anbefales bl.a. flere steder i ISA 600R, at koncernrevisor aflægger komponentrevisor besøg,

67
Eksemplet er baseret på et anonymiseret praktisk eksempel
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dels med det formål at opnå en bedre forståelse af komponentrevisor, men også for at opnå en

mere personlig kontakt.68 Yderligere gennemgang af anbefalingerne omkring kommunikation,

vil blive behandlet i afsnit 4.5.1.

Forståelsen af komponentrevisor er et specifikt område for koncernrevision og det vurderes at

kravene er skærpede fra at være anbefalinger til deciderede krav og samtidig er forholdene

blevet mere specifikke. Denne ændring i reguleringen omkring koncernrevision kunne give

anledning til ændret praksis, hvorfor dette område vil inddrages i interviewguiden og

endvidere behandles yderligere i analysedelen.

4.2.3. Risikovurderingsproces

For at koncernrevisor kan vurdere risici i forbindelse med koncernregnskabet, skal

vedkommende opnå et kendskab til koncernen, dens komponenter og deres omgivelser.69

Risici kan i princippet indeholde mange emner, men her tænkes risici for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet enten som følge af fejl eller besvigelser. For at imødegå

risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, skal koncernrevisor opnå kendskab til

koncernkontroller.70 Her skal koncernrevisor bl.a. udbygge en forståelse for hvordan

koncernens ledelse udsender instrukser til komponenterne. Konsolideringsprocessen beskrives

nærmere i afsnit 4.3.1.

Ved risikovurderingsprocessen skal koncernrevisor følge RS 315 – Forståelse af

virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation.71

Koncernrevisor skal udføre flere revisionshandlinger for at vurdere risici for væsentlig

fejlinformation. Det er de handlinger, som udføres for at opnå forståelse af virksomheden, der

benævnes ”risikovurderingshandlinger”, netop fordi den information der indsamles kan

bruges som dokumentation til at understøtte den opnåede risikovurdering.

Risikovurderingsprocessen er en dynamisk proces, hvor koncernrevisor løbende indsamler,

opdaterer og analyserer information, der vedrører virksomheden, dens komponenter og de

interne kontroller. Formålet med dette er, at revisor i sidste ende skal designe handlinger, som

imødegår de identificerede risici, som kan være grundlaget for en konklusion på revisionen.

68
ISA 600R afsnit A35 og A58

69
Gennemgangen af dette område foretages i afsnit 4.2.2.

70
ISA 600R afsnit 17–18.

71
Der er på lige fod med ISA 600R også udsendt en ny ISA 315, gældende for revision af

regnskabsperioder, der begynder fra 1. december 2009.
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Ifølge RS 315 skal revisor udføre følgende handlinger for at vurdere risici samt opnå

forståelse af koncernen, dens komponenter og deres omgivelser:72

1. ”Forespørgsel hos ledelsen samt andre i virksomheden”.

2. ”Analytiske handlinger”.

3. ”Observation og undersøgelse”.

Det er ikke et krav i henhold til RS 315, at revisoren skal udføre alle ovenstående handlinger,

men det skal være således, at det er hensigtsmæssigt for forståelsen af risici. Herudover kan

revisor undersøge og identificere risici ved at opsøge ekstern dokumentation. Dette kan f.eks.

gøres ved at kontakte koncernens eksterne advokat eller valuar. Der er også muligheden for at

indsamle rapporter fra analytikere, banker eller kreditinstitutter mv.

Udover ekstern information samt information fra ledelsen og de regnskabsansvarlige kan det

være hensigtsmæssigt at foretage forespørgsler hos andre relevante medarbejdere i

virksomheden. Dette kan f.eks. være sælgere, som kan være med til at bekræfte eller afkræfte

ledelsens påstande om finansiel information eller kontroller. Ved at spørge andre

medarbejdere end de typiske ledere og regnskabsmedarbejdere, kan revisor opnå et alternativt

perspektiv omkring forståelsen af virksomhedens risici. F.eks. kan direktøren sige, at salget

går i en positiv retning, mens sælgeren, mener det modsatte. Et andet eksempel kunne være en

påpasselig regnskabschef, med hensyn til nedskrivning af varelageret for ukurans, mens

lagermedarbejderen (uden at have indblik i regnskabsmæssig sammenhæng) kan give nyttig

information om varernes afsætningsmuligheder, og om der skal nedskrives som følge af

ukurans. Eksemplet med varelageret har ikke direkte med koncernrevision at gøre, men kunne

godt vedrøre en komponent, der fungerer som shared service center for en væsentlig del af

koncernen. De ovennævnte handlinger kan være sammenfaldende med substansrevision samt

kontroltest og kan hermed være med til at reducere omkostningerne til revisionen.73

Et andet aspekt, som revisor skal være opmærksom på, er om tidligere indhentet information

kan genbruges i tilfælde af at det ikke er førstegangsrevision. Tidligere kendskab til

koncernen kan være brugbart til at identificere risici. Men det er essentielt at være

72
ISA 315 nævner ikke direkte koncerner, men beskriver udelukkende virksomheder. Dette er

tilpasset til afhandlingen, da de nævnte handlinger også kan udføres for koncerner, hvilket
skribenterne kan bekræfte fra egen erfaring med revision.
73

RS 315, afsnit 6-9.
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opmærksom på, om der kan have været ændringer i koncernen og dens komponenter, og om

disse ændringer kan have betydning for revisionen. Risikoen for væsentlig fejl i den

finansielle information skal også drøftes med de øvrige medlemmer af

koncernrevisionsteamet. Det er bl.a. risikoen for besvigelser eller om anvendt

regnskabspraksis er hensigtsmæssig i forhold til virksomhedens art.

Der er forskellige formål med de ovennævnte handlinger afhængig af, hvad revisors hensigter

er i forbindelse med risikoidentifikationen.

Når revisoren foretager forespørgsler hos ledelsen og andre relevante medarbejdere giver

dette indikation af miljøet, hvor regnskabet udarbejdes. Hvis miljøet er betryggende, giver det

en overbevisning eller formindsket risiko om, at den finansielle information i regnskabet som

helhed ikke indeholder væsentlig fejl.74

Kontroller

Som nævnt tidligere skal revisor opnå kendskab og forståelse for virksomhedens interne

kontroller i forbindelse med identifikationen af risici for væsentlig fejl. Ifølge RS 315 skal de

interne kontroller være relevante for revisionen. Der skelnes mellem, om kontrollerne er

relevante for revisionen eller den finansielle rapportering. Det faktum, at kontrollerne er

relevante for den finansielle information er ikke nødvendigvis det samme som, at kontrollerne

er relevante for revisionen. Med hensyn til denne problemstilling er der ikke en endelig

løsning med to streger under, men dette er op til revisors professionelle dømmekraft.75

Ved udarbejdelsen af den nyeste RS 315 har der været rejst spørgsmål, omkring definitionen

af relevante kontroller. Dette skyldes, at der har været forskellige opfattelser af RS 315’s

indhold, hvad angår kontrollernes relevans for revisionen, og i den forbindelse har der været

opfordring til IAASB om at foretage tilpasning, således at det var klart og tydeligt, hvad der

mentes med relevante kontroller, og hvilke overvejelser revisor skulle have. Dette accepterede

IAASB, da visse medlemmer også kunne bekræfte dette problem i praksis, og har dermed

tilføjet yderligere forklaringer i standarden.76

74
RS 315R, afsnit 8-10

75
RS 315R, afsnit 12

76
Basis for conclusions: Clarity ISA 240, ISA 300, ISA 315, ISA 330 afsnit 70.
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For at lette forståelsen, har IAASB delt kontrollerne op i følgende områder:

 De interne kontrollers art og karakteristika.

 Interne kontrollers elementer/komponenter.

 Kontroller relevante for revisionen.

 Arten og omfanget af forståelsen for relevante kontroller.

De tre førstnævnte beskrives dybere, mens der henvises til standarden for det sidste område.

De interne kontrollers art og karakteristika:

Kontrollernes art og karakteristika vedrører de interne kontrollers formål. Dvs. at de er

designet, implementeret og vedligeholdt med henblik på at minimere eller imødegå

identificerede risici, som kan have indflydelse på opnåelse af koncernens mål. Disse kunne

f.eks. være:77

 At den rapporterede finansielle information er troværdig.

 Effektiviteten af koncernens drift.

 Overholdelse af lovgivning.78

De ovennævnte punkter er som udgangspunkt de overordnede mål for virksomheder. Hvis det

ikke er et mål for enhver virksomhed at overholde generel lovgivning eller rapportere korrekt

finansiel information, skal revisor overveje sin accept af opgaven/kunden.

Interne kontrollers elementer:

De interne kontroller kan deles op i de 5 nedenstående elementer, taget fra COSO framework:

 Koncernkontrolmiljøet.

 Virksomhedens risikovurderingsproces.79

 Informationssystemet, som er relevant for regnskabsaflæggelsen mv.

 Kontrolaktiviteter.

 Overvågning af kontroller.80

77
Kontrollernes design mv. kan variere afhængig af virksomhedens størrelse.

78
RS 315R, afsnit A42

79
Der skal skelnes mellem revisors og virksomhedens risikovurderingsproces.
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Kontrolmiljøets betydning blev nævnt tidligere, hvor det fremgik at et betryggende miljø

formindskede risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. Kontrolmiljøet

omfatter f.eks. koncernledelsens holdning til kontroller og hvorvidt den er opmærksom på

disse som en vigtig del af koncernen og dens komponenters drift. Dette kan gøres ved, at

koncernledelsen kommunikerer integritet og etik til komponenterne.

Koncernrevisoren skal også påse, om koncernledelsen har indført risikovurderingsprocesser

således, at koncernregnskabet giver et retvisende billede, samt at rapporteringen er troværdig.

Koncernens risikoidentifikationsproces går bl.a. ud på, at identificere og reagere på risici, der

er forbundet med forretningen samt de konsekvenser disse risici måtte medføre. Derudover er

der risikovurderingsprocesser, der er forbundet med regnskabsaflæggelse. Disse kunne f.eks.

være risici, der er forbundet med, om koncernregnskabet aflægges korrekt i henhold til IFRS,

samt analysere betydningen og hvordan risici opstår.

Informationssystemet vedrører for de fleste koncerners vedkommende IT systemet, og

hvorledes der initieres, registreres, behandles og rapporteres finansiel information. Ved disse

forhold skal koncernledelsen være opmærksomme på, at bogføringsprocessen sker korrekt, og

at IT systemet er til at stole på.

Kontrolaktiviteterne vedrører de forretningsgange ledelsen har udarbejdet for, at nå de

ovennævnte mål for koncernen. Hvis koncernen f.eks. har indført funktionsadskillelse,

gennemgang af budgetter samt opfølgning, fysiske og logiske kontroller mv., giver det en god

overbevisning hos koncernrevisor. Derudover kan koncernkontrollerne være

regnskabsmanualer, godkendelsesprocedurer, rapporteringsinstrukser samt afstemnings-

procedurer. Dette mindsker yderligere risici for væsentlig fejl enten pga. fejl eller besvigelser.

Dertil skal ledelsen overvåge kontrollerne, dvs. at kontrollerne virker efter hensigten samt

følge op på, om koncernens øvrige ansatte og komponenterne udfører kontrollerne.81

Kontroller relevante for revisionen:

En koncern kan i princippet indføre uendelige mange kontroller, der mindsker risiciene for

ikke at nå de fastsatte mål. Derfor er det essentielt for koncernrevisoren at bruge den

professionelle dømmekraft til vurdere, hvorvidt de af ledelsen fastsatte kontroller er relevante

80
RS 315R afsnit A51 a – e.

81
RS 315 – bilag 2
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for revisionen. Som nævnt tidligere skelnes der mellem, om kontrollerne er relevante for

regnskabsaflæggelse alene eller både for revision og regnskab. Der er en direkte

sammenhæng mellem de kontroller koncernen udarbejder samt de fastsatte mål såsom korrekt

rapportering af koncernregnskab, driftsmæssig effektivitet og overholdelse af lovgivning.

Som udgangspunkt er det kontrollerne, som er forbundet med regnskabsaflæggelse, der er

relevante for revisor.82 Dette kommer selvfølgelig an på typen af koncern, da finansielle

koncerner er markant lovmæssigt regulerede. I den forbindelse kan kontroller forbundet med

overholdelse af f.eks. lov om finansiel virksomhed (FIL) være relevant. Driftsmæssige

kontroller, der kunne være irrelevant er f.eks. kontroller af medarbejdernes effektivitet hos en

komponent, da det hverken har lovmæssig eller direkte koncernregnskabsmæssig betydning.

De ovennævnte risikovurderingshandlinger udføres hos koncernen og dens komponenter, og

koncernrevisor skal være mere involveret i risikovurderingsprocessen hos komponenterne.

Der henvises til afsnit 4.2.2., vedrørende koncernrevisors involvering i komponentrevisors

arbejde.

Eksempel 1: Identifikation af risici:

I dette afsnit fortsættes med den samme case-virksomhed, som afhandlingen hidtil har

anvendt. Koncernrevisionsteamet skal identificere de risici, som er forbundet med

regnskabsaflæggelsen og vil tage udgangspunkt i COSO frameworks fem elementer.

Koncernledelsen sidder til dagligt i Moder A/S her i landet, hvor de mest betydelige

komponenter er Tysland GmbH, Kina Ltd. og Brasilien Ltda. Koncernrevisor har sendt

instrukser til komponentrevisor, om hvilke handlinger, der skal foretages for at få identificeret

risici og har efterfølgende fået nedenstående rapport.

Moder Koncernen: Ledelsen holder øje med og er særligt opmærksomme på komponenterne

i Brasilien og Kina, da de to ligger uden for Europa. Her har koncernledelsen fremsendt etiske

retningslinjer og gør ledelsen hos komponenterne opmærksomme på kontrollernes vigtighed.

Koncernledelsen holder ofte møder med lederne hos de to datterselskaber og gør dem

opmærksomme på risikoen for fejl, uanset om denne måtte være tilsigtet eller utilsigtet.

Koncernledelsen fokuserer ikke så meget på ledelsen og risici for fejl hos datterselskabet

82
RS 315, afsnit 47 – 48.
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Tyskland GmbH, da det forventes at EU regler/kultur mv. sørger for at rapporteringen sker

korrekt i henhold til de hensigtsmæssige referencerammer. Afstemningsprocedurerne hos

koncernen med hensyn til rapporteringen, er ligeledes ikke så omfattende, når det gælder

Tyskland GmbH.

En gang om måneden holder koncernledelsen møde med udvalgte ledere fra komponenterne.

Her diskuteres det, hvorvidt de forretningsmæssige risici kan resultere i væsentlig

fejlinformation samt sandsynlige risici og håndteringen af disse.

Derudover er der stor fokus på IT – systemerne, der anvendes til at overføre omformation, der

behandler transaktioner, nedskrivninger mv. Der er fokus på de automatiserede såvel som de

manuelle posteringer.

Funktionsadskillelsen i koncernen er ikke hensigtsmæssig, da der ingen

godkendelsesprocedure eksisterer for koncernens omkostninger. Dette skyldes jf. ledelsen, at

medarbejderne efter flere års erfaring i koncernen ikke har brug for instruks til indkøb af

relevante varer, hvorfor de både kan modtage, bogføre samt udbetale regninger. Ændring i

stamdata kan også foretages af medarbejderne i regnskabsfunktionen. Koncernledelsens

argument for disse forhold er, at ”med tillid skaber man villighed”, underforstået at

medarbejderne udviser engagement, hvis de føler ledelsen stoler på dem. Desuden vil

kreditorerne reagere, hvis de ikke modtager deres penge.

Koncernledelsen følger op på, om de kontroller den har udført for de forskellige komponenter

også overholdes.

Revisors overvejelser: Som det fremgår af eksemplet, så har koncernens ledelse gode

intentioner og mener, at de selv har gode kontroller. Revisor skal her lægge bemærke,

hvordan kontrolmiljøet kun fungerer for de datterselskaber, som ligger uden for EU, og at

afstemningerne ikke foretages for Tyskland GmbH. Dette kan lede til, at komponenten i

Tyskland indeholder betydelige risici sammenlignet med de andre, da etiske retningslinjer

ikke kommunikeres på samme måde alene pga. tillid.

Et andet område som, revisor skal være særlig opmærksom på er funktionsadskillelsen i

koncernen. De medarbejdere, som er ansat hos koncernen, kan disponere og registrere efter

behag, hvilket burde få revisors alarmklokker til at ringe.
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Dertil kan det siges, at koncernrevisor på nogle komponenter og enkelte områder burde

vurdere risiciene lidt højere og kan evt. planlægge arbejdshandlinger som imødegår disse

risici. Til andre områder kan revisor basere revisionen på kontroller.

4.2.4. Væsentlighedsniveau

Som det er gældende for alle revisioner, skal koncernrevisor fastsætte et væsentlighedsniveau.

Væsentlighedsniveauet skal først fastlægges for hele koncernregnskabet som helhed i

forbindelse med fastlæggelsen af koncernrevisionsstrategien. Udover væsentlighedsniveauet

på koncernniveau skal koncernopgaveteamet også fastlægge et for komponenterne. Grunden,

til fastsættelsen af komponentvæsentlighedsniveau, er at undgå risikoen for at de ikke

korrigerede fejl overstiger koncernens væsentlighedsniveau. Hvis dette er tilfældet, så er

koncernens regnskab ikke retvisende, hvilket i sidste ende betyder, at regnskabsbrugeren ikke

kan træffe en rigtig økonomisk beslutning på grundlag af koncernregnskabet. Dette skal

forstås således, at de respektive komponenters væsentlighedsniveau skal være mindre end

koncernens. Der fastsættes kun komponentvæsentlighed for de komponenter, hvor der udføres

revision eller review i henhold til ISA 600R afsnit 26, 27(a) og 29.

Væsentlighedsniveauet for komponenterne behøver ikke at være ens, f.eks. ved en lige

fordeling. Som det også fremgår af afsnittet vedrørende betydelige og ikke betydelige

komponenter, så er der forskel på deres betydning for koncernen som helhed.

Komponentvæsentlighedsniveauet som fastsættes af koncernrevisor må ikke forveksles med

lokalt væsentlighedsniveau. Komponentrevisor rapporterer på baggrund af

komponentvæsentlighedsniveauet, hvor vedkommende følger den instruks, som

koncernrevisor har fremsendt. Der kan dog være revisionspligt for komponenterne i de

forskellige lande, hvorfor der kan være et lokalt væsentlighedsniveau til revision af

regnskaberne hos datterselskaberne. Koncernrevisor har også mulighed for at benytte lokalt

væsentlighedsniveau som komponentvæsentlighed, såfremt det er lavere end koncernens

væsentlighedsniveau.

Udover et væsentlighedsniveau for koncernen som helhed, skal koncernopgaveteamet også

fastlægge væsentlighedsniveauer, der anvendes for særlige grupper af regnskabsposter. Dette

kan være tilfældet, hvis det vurderes, at der som følge af virksomhedens særlige

omstændigheder kan være særlige risici forbundet med en gruppe af regnskabsposter. En
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væsentlig fejl i disse regnskabsposter kan få regnskabsbrugeren til at træffe en forkert

økonomisk beslutning.

Indtil videre har der været en beskrivelse af væsentlighedsniveauet for koncernen som helhed,

komponentvæsentligheden samt væsentlighedsniveau for særlige grupper af regnskabsposter.

Der er hidtil ikke taget højde for de forventede fejl, som kan forekomme. Når

komponenternes finansielle information revideres skal komponentrevisor eller koncernrevisor

fastsætte væsentlighedsniveau med udførelse.83 Væsentlighedsniveauet ved udførelse

fastsættes for at reducere risikoen for, at ikke-korrigerede fejl samt ikke opdagede fejl i den

finansielle information overstiger det totale væsentlighedsniveau.84 I praksis er det ofte 80 –

90 % af væsentlighedsniveauet.

Nedenfor fremgår et eksempel på hvordan en koncernrevisor kan beregne

væsentlighedsniveauet for komponenterne. Inden koncernrevisor beslutter sig, kan han bruge

nedennævnte forhold til fastsættelsen af væsentlighedsniveauet.

Som det fremgår af ovenstående figur, skal koncernrevisor først tage højde for komponentens

finansielle betydning i forhold til koncernen. Når koncernrevisor har taget højde for

komponentens finansielle betydning skal vedkommende vurdere komponenternes risici. Det

83
I daglig tale omtales dette planning materiality eller monetary precision på skribenternes

arbejdsplads.
84

ISA 600R afsnit 21-22 samt afsnit A41 – A46.

Komponentens finansielle

betydning

Risici lav/medium/høj

Komponentvæsentlighedsniveau

Figur 6: Koncernrevisors beslutningsgrundlag for fastsættelse af komponentvæsentlighed
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sidste trin er så fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, som er et resultat af vurderingen af

risici samt komponentens størrelse. Det vil sige, har komponenten en stor finansiel betydning,

samt høj risikoprofil, vil væsentlighedsniveauet være lavere end en komponent med stor

finansiel betydning, men lav risiko. Nedenfor er et eksempel på beregning af

væsentlighedsniveau fra afhandlingens case-eksempel, og der henvises i øvrigt til afsnit 4.5.1

vedr. kommunikation og scoping:

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der forskellige væsentlighedsniveauer for de

forskellige komponenter, afhængig af deres finansielle betydning. Der er ikke taget højde for

kvalitative forhold, som kunne påvirke væsentlighedsniveauet, men det skal gøres

opmærksomt, at disse eksisterer.

Der er flere måder at fastsætte et væsentlighedsniveau på, hvilket afhænger af revisors

professionelle dømmekraft. Dermed er ovenstående måde kun en måde at gøre det på, hvorfor

der kan være uenighed iblandt revisorer på forskellige revisionsteams.

I den resterende del af afhandlingen, vil væsentlighedsniveauet flere steder anvendes på et

generelt niveau, hvor formålet med dette afsnit var at vise en måde at tænke i

Komponenter Omsætning Resultat
før skat

Aktiver Væsentligheds-
niveau fastsat af
koncernrevisor

Væsentligheds-
niveau ved
udførelse

Moder A/S
(ex. døtre)

20.000 500 150.000 50 40

Sverige AB 5.000 500 150.000 50 40

Tyskland GmbH 100.000 1.000 30.000 1.000 800

Kina Ltd. 100.000 40.000 50.000 1.000 800

Brasilien Ltda. 100.000 1.000 5.000 1.000 800

Danmark A/S 40.000 250 2.000 15 12

Italien 5.000 350 1.000 50 40

Holland 5.000 500 1.000 50 40

Frankrig S.A.S 5.000 100 1.000 50 40

USA Inc. 5.000 150 500 15 12

England Ltd. 5.000 200 500 20 16

SSC 5.000 400 500 40 32

Bank 5.000 200 500 20 16

Koncern total 400.000 45.150 392.000 3.360 2.688

Figur 7: Eksempel på fastlæggelse af væsentlighedsniveau
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komponentvæsentlighed på. Da det samtidig er relevant for koncernrevisioner, vil området

inddrages i den senere interviewguide.

4.2.5. Reaktion på vurderede risici og valg af revisionsstrategi

Revisionsvejledningerne indeholder krav om at koncernrevisor sikrer sig at

komponentrevisors arbejde er tilstrækkeligt til koncernrevisors formål. Det er ikke så

specifikt, men det kan dog tolkes som, at koncernrevisor informerer komponentrevisor

omkring betydelige områder og generelt skal opretholde en form for kommunikation med

komponentrevisor. Endvidere hentyder revisionsvejledning 11 til at koncernrevisor

udarbejder revisionsinstrukser til komponentrevisor, hvor det må antages at disse indeholder

kommentarer omkring risici og revisionsstrategi. Denne hentydning kan udledes ved punkt

3.7, hvor koncernrevisor skal fastlægge omfanget af revisionen samt punkt 3.8 hvor

koncernrevisor skal gøre komponentrevisor bekendt med krav der stilles til revisionen af

komponenten.85 Revisionsvejledningen indeholder desuden en kort beskrivelse af

retningslinjer for lokal lovgivningens indflydelse på revisionsstrategien og reaktion fra

koncernrevisor.

Den gamle RS 600 behandler områderne reaktion på vurderede risici og valg af

revisionsstrategi ved at opstille krav til koncernrevisor om at denne sikrer sig at

komponentrevisor arbejde er tilstrækkeligt for koncernrevisor. Dette gøres bl.a. ved

koordinering af indsatsen i planlægningsfasen, samt at koncernrevisor oplyser

komponentrevisor om områder der kræver særlig opmærksomhed. Endvidere skal

koncernrevisor drøfte udførte arbejdshandlinger med komponentrevisor samt overveje

betydelige resultater af den anden revisors arbejde.86

I afsnit 4.2.3. blev koncernrevisors risikovurderingsproces beskrevet. Det blev yderligere

beskrevet, at koncernrevisors opnåelse af forståelse for koncernen, dens komponenter og

deres omgivelser benævnes ”risikovurderingsproces”. Det blev bl.a. andet beskrevet, at det

var koncernen og dens kontroller der udgjorde en væsentlig del. Det næste er så at revisor skal

reagere på de identificerede risici og skal heriblandt designe revisionshandlinger og

revisionsstrategi. Der er flere måder at reagere mod de identificerede risici, og jf. ISA 600R

85
Revisionsvejledning 3 & 11

86
RS 600 - afsnit 6-12 (Revisionsteknisk udvalg: Revisorhåndbogen, 2009, s. 250)
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fremgår det, at revisor skal udforme hensigtsmæssige revisionshandlinger, der behandler de

risici, der kan medføre væsentlige fejl i den finansielle information. Det er koncernrevisors

ansvar at fastlægge det arbejde, som skal udføres hos komponentrevisor og yderligere skal

koncernrevisor oplyse om den art, tidsmæssige placering og omfang af revisionen.87

Med arten menes formålet samt typen af revision. Det vil sige hvorvidt revisionen er

substansbaseret eller kontrolbaseret og om revisionshandlingerne foretages ved hjælp af

observation, efterregning, analytiske handlinger mv. Når koncernrevisor skal sende instrukser

til komponentrevisor, skal vedkommende vurdere om den valgte art er den mest

hensigtsmæssige til at afdække de relevante revisionsmål, i forhold til de identificerede risici.

Den tidsmæssige placering vedrører den periode, som revisionsbeviset omfatter og hvornår

revisionen foretages. Er der f.eks. tale om en komponent, som er sæsonpræget, giver det mest

mening at fokusere på de travleste perioder. Omfanget refererer til mængden af

revisionsbevis, f.eks. stikprøvestørrelse eller antallet af observationer i forbindelse med

kontrolrevision.88

I tilfælde af at arten, den tidsmæssige placering samt omfanget af den revision, der skal

udføres i forbindelse med konsolideringsprocessen eller regnskabet, er bygget på en

forventning om effektive kontroller, så skal koncernrevisor enten selv foretage kontroltest

eller bede komponentrevisor om det. Det kan også være tilfældet, at substansrevision i sig

selv ikke vil kunne dække de identificerede risici, hvorfor kontroltest er nødvendig.89

Nedenstående tabel viser, hvordan revisionsstrategien er opbygget, afhængig af koncernens

kontroller.

Koncernkontroller

Revisionsstrategi

Stærke Normale Svage

Revisionshandlinger 70% 80% 85%

Review 5% 10% 15%

Analytiske handlinger 25% 10% 0%

Total 100% 100% 100%

Figur 8
90

87
ISA 600R afsnit 24.

88
ISA 330 afsnit 10-21.

89
ISA 600R afsnit 25.

90
Deloitte: ISA 600(Revised & Redrafted) koncernrevision – praktisk implementering. 2010, s. 20
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Ser man tilbage på case-eksemplet fra afsnittet om risikoidentifikationsprocessen, så kunne

det argumenteres for, at kontrollerne er svage, da funktionsadskillelsen ikke eksisterede hos

koncernen. Derudover blev det beskrevet, hvordan ledelsen ikke kommunikerede kontroller til

Tyskland GmbH på trods af komponentens finansielle betydning. Dvs., at revisionsstrategien

er primært bygget på revisionshandlinger på 85 % samt review på 15 %

Når koncernrevisor fastlægger arten og omfanget af arbejdet, som komponentrevisor skal

udføre, bliver det påvirket af følgende forhold:

 ”Komponentens betydelighed (finansiel såvel som ikke-finansiel)”.

 ”De identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

 ”Koncernopgaveteamets vurdering af udformningen af koncernkontroller og

fastlæggelse af, hvordan de er implementeret, og”

 ”Koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor”.

ISA 600R har opstillet et beslutningsdiagram der vises på næste side. Dette

beslutningsdiagram viser hvorledes komponentens betydelighed påvirker fastlæggelsen af

arten af revisionsopgaven:91

91
ISA 600R afsnit A47.
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Figur 9: Oversat beslutningsdiagram fra ISA 600R, side 33 nr. A47. Responding to Assessed Risks

*Udført på grundlag
af komponent-
væsentlighed.

Revision af komponentens
finansielle oplysninger* eller

revision af en eller flere
balanceposter, grupper af

transaktioner eller
oplysninger, der vedrører

de sandsynlige betydelige risici,
eller specificerede handlinger,

der knytter sig til de
sandsynlige betydelige risici

. (Afsnit 27)

For yderligere udvalgte komponenter:
Revision af komponentens finansielle informationer*
Revision af en eller flere balanceposter, grupper af
transaktioner eller oplysninger,

Rreview af komponentens finansielle informationer eller
Specifikke handlinger. (Afsnit 29)

Er det sandsynligt,
at komponenten som følge af sin

særlige art eller særlige omstændigheder
indeholder betydelige risici for
væsentlige fejlinformationer

i koncernregnskabet.
(Afsnit 27)

Er komponenten af
individuel finansiel

betydning for koncernen
(Afsnit 26)

Revision af komponenternes
finansielle oplysninger.

(Afsnit 26)

For ikke betydelige komponenter
udføres analytiske procedurer
på koncernniveau. (Afsnit 28)

Kommunikation
med komponent

revisor.
(Afsnit 40)

Nej

Ja

Er det planlagte
omfang således, at der kan opnås

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis,
der kan danne grundlag for koncern-

revisionskonklusionen.
(Afsnit 29)

Nej

Ja

Ja

Nej
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Beslutningsdiagrammet viser processen for revision af koncernregnskaber. Ifølge

beslutningsdiagrammet skal koncernrevisor først tage stilling til, hvorvidt komponenten har

væsentlig finansiel betydning for koncernen. Hvis komponenten er af individuel finansiel

betydning, skal de finansielle oplysninger revideres af komponentrevisor med instruks fra

koncernrevisor med anvendelse af komponentvæsentlighed.

Hvis komponenten ikke har en væsentlig finansiel betydning for koncernen, skal

koncernrevisor vurdere hvorvidt komponenten, som følge af sin særlige art eller særlige

omstændigheder, skal revideres af komponentrevisor. Det vil sige en komponent stadig kan

indeholde betydelig risici og dermed betydelig på grund af andre forhold end finansiel

betydning. Hvis det er tilfældet kan koncernrevisor bede komponentrevisor om at revidere

komponentens finansielle oplysninger eller revidere en eller flere regnskabsposter, der er

identificeret som betydelige risikable. Koncernrevisor kan også bede komponentrevisor om at

udføre specifikke handlinger, som imødekommer de vurderede betydelige risici.

Er komponenten hverken betydelig som følge af finansielle eller af andre forhold, skal der

udelukkende udføres analytiske handlinger på koncernniveau.92

Inden udførelsen af de ovenstående alternativer skal koncernrevisor vurdere

tilstrækkeligheden og egnetheden af det bevis der opnås, og om det kan danne grundlag for

revisionskonklusion eller påtegning. Begreberne egnethed og tilstrækkelighed er forklaret i

RS 500, hvor det fremgår, at tilstrækkeligheden vedrører mængden af revisionsbevis.

Mængden af revisionsbevis vises ved hjælp af stikprøvestørrelse og jo større risikoen er for

fejlinformation i den finansielle information, desto større er mængden af revisionsbevis.

Egnetheden af revisionsbeviset vedrører revisionsbevisets kvalitet, hvilket betyder

revisionsbevisets relevans og pålidelighed.93

Hvis der ikke kan opnås tilstrækkeligt samt egnet revisionsbevis ved hjælp af det planlagte

omfang, skal der udvælges yderligere komponenter, hvor revisionen udføres på grundlag af

komponentvæsentlighed. I stedet for revision af finansiel information, kan der udføres

alternative revisionshandlinger, såsom aftalte arbejdshandlinger i forbindelse med en eller

flere regnskabsposter eller review af komponentens finansielle information.

92
Analytiske handlinger skal ikke forveksles substansanalytiske handlinger. Substansanalytiske

handlinger er revision af finansielle oplysninger og kan sidestilles med detailrevision.
93

RS 500, afsnit 7
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Vurderes det planlagte omfang, således at der kan opnås tilstrækkeligt samt egnet

revisionsbevis, skal koncernrevisor kommunikere dette til komponentrevisoren.94

4.3. Udførelsesfasen

Udførelsesfasen vil gennemgå de revisionshandlinger som koncernrevisor foretager. Der tages

udgangspunkt i kravene for ISA 600R, hvorfor der kun tages stilling til revisionshandlinger

der er specifikke for koncernrevision. Efter planlægningsfasen og den løbende dialog med

komponentrevisorerne, aflægger komponenterne finansielle rapporteringer til moderselskabet

som står for konsolideringen. Det er omkring konsolideringsprocessen og de reguleringer der

kan forekomme at koncernrevisor skal være opmærksom.

4.3.1. Konsolidering

Det område hvor koncernrevisor specifikt foretager revisionshandlinger i forbindelse med

udførelsesfasen, hvor der ikke er tale om involvering i komponentrevisorsarbejde, vil være

omkring konsolideringsfasen. Efter at komponentrevisorerne har færdiggjort revisionen og

kommunikeret de finansielle informationer til koncernrevisor, vil koncernrevisors arbejde nu

bestå i at revidere den finansielle konsolidering fra kunden.

Revisionsvejledningerne beskriver at koncernrevisor skal kontrollere de bagvedliggende

procedurer og opbygningen af konsolideringsprocessen, samt kontrollere at udarbejdelsen er i

94
ISA 600R, beslutningsdiagrammet.

Udførelsen af revisionen
RV 3 & 11 ISA600 ISA600R
Konsolideringsprocessen
- Der stilles krav til

koncernrevisors
handlinger omkring
konsolideringsproces
sen

- Behandler ikke
udførelsesfasen.

- Der stilles krav til
koncernrevisors handlinger
omkring
konsolideringsprocessen

Efterfølgende begivenheder
- Behandles ikke - Behandles ikke - Behandles i

koncernsammenhæng
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overensstemmelse med det valgte konsolideringsprincip. For at sikre dette bør

koncernrevisor:95

 Sikre at de reviderede rapporteringerne fra komponenterne ligger til grund for

konsolideringen

 Gennemgå rapporteringerne fra komponenterne

 Kontrollere elimineringer, udligninger og andre korrektioner foretaget af

moderselskabet

 Gennemgå andre oplysninger der kan have indflydelse på koncernregnskabet

 Gennemgå ledelsesberetningen til koncernregnskabet

 Gennemgå komponentrevisorernes revisionserklæringer

 Vurdere om koncernregnskabet giver et retvisende billede

Ved en sammenholdelse med de tiltag der er foretaget i ISA 600R, kan det ses at den nye

standard behandler de samme områder. ISA 600R er dog lidt mere specifik omkring

arbejdshandlinger på visse områder. Som tidligere nævnt skal koncernrevisor bl.a. teste

moderselskabets kontroller omkring konsolideringsprocessen for at vurdere hvilken

revisionstilgang der skal tages. Omkring ovenstående punkter skal koncernrevisor i

standarden designe og udfører revisionshandlinger der sikre at alle komponenter indgår i

konsolideringen. Koncernrevisor skal sikre at de finansielle rapporteringer fra komponenter er

udarbejdet efter samme regnskabspraksis som moderselskabet samt kontrollere at det er de

samme data der er indarbejdet i konsolideringen som står i komponenternes rapportering.96

Endvidere skal koncernrevisor ligeledes kontrollere hensigtsmæssigheden, fuldstændigheden

og nøjagtigheden af justeringer og omklassifikationer i konsolideringen.

Et nyt område som ISA 600R behandler er koncernrevisors opmærksomhed på komponenter

med en regnskabsperiode der afviger fra moderselskabets. Her skal koncernrevisor foretage

vurderinger af, om der er foretaget korrekte korrektioner for at opnå det mest nøjagtige

regnskab. Det må her antages at dette ikke er et nyt område, da koncernrevisor altid skulle

være opmærksom på korrektioner for at opnå et retvisende billede af det aflagte regnskab.97

95
RV 11, afsnit 3.10

96
ISA 600R, afsnit 32 - 36

97
ISA 600R, afsnit 37
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ISA 600R gennemgår næsten samme tanker som ligger bag revisionsvejledningerne, kun med

en specificering af handlingerne til forskel. Det vurderes på den baggrund ikke at der vil være

de store ændringer omkring konsolideringsprocessen i Danmark, men eftersom at ISA 600R

behandler området i et relativt stort omfang vil det medtages i interviewprocessen, for at sikre

objektiviteten.

4.3.2. Efterfølgende begivenheder

Efterfølgende begivenheder vil hos enkeltvirksomheder typisk placeres i den afsluttende fase i

revisionsprocessen. Ved et koncernregnskab, vil selve konsolideringsprocessen tage tid,

hvorfor der er risiko for efterfølgende begivenheder på samtlige komponenter i denne periode.

Det vurderes at være relevant at medtage efterfølgende begivenheder hos koncernrevisors

udførende fase, baseret på omfanget af revisionen af en koncernrevision.

Gennemgangen af efterfølgende begivenheder er ikke behandlet tidligere specifikt for

koncernregnskaber, men flere andre standarder beskriver de arbejdshandlinger der skal

udføres eller anbefales at udføre, f.eks. RS 540 og 560. ISA 600R fremkommer ikke med nye

tiltag omkring arbejdshandlingerne ved efterfølgende begivenheder, men beskriver dem

specifikt for koncernsammenhæng. Ved komponenter hvor der udføres fuld revision skal der i

perioden fra rapporteringen af komponentens finansielle informationer til den endelige

koncernrapportering, foretages revisionshandlinger der identificerer efterfølgende

begivenheder. Ved komponenter hvor der udføres delvis revision eller andre handlinger, skal

komponentrevisor informere koncernrevisor om efterfølgende begivenheder, såfremt de gøres

opmærksomme på nogle.98

Det vurderes ikke at der vil komme væsentlige ændringer omkring de procedurer der

foretages omkring efterfølgende begivenheder. Området vil blive nævnt i spørgeskemaet, men

vil kun inddrages i analysen, såfremt respondenterne har erfaringer eller forventninger med

ændringer på området.

98
ISA 600R, afsnit 38 og 39



Side 64 af 172

4.4. Afsluttende revisionsfase

Afhandlingen vil ikke behandle selve revisors udformning af dokumenter som erklæringer og

lignende eller problemstillingerne omkring forbehold eller supplerende oplysninger.

Problemformuleringen ligger kun op til de forhold som ISA 600R gennemgår. Den

afsluttende revisionsfase vil her gennemgå de evaluerende processer som koncernrevisor skal

vurdere omkring opnåelsen af et tilstrækkeligt revisionsbevis,99 samt de løbende

dokumentationskrav der kræves eller anbefales af ISA 600R.

99
Elifsen, Aasmund & Messier Jr., William F.: Auditing & Assurance services – international edition.

2006, side 19

Afslutningsfasen
RV 3 & 11 ISA600 ISA600R
Vurdering af opnået revisionsbevis
- Primær revisor skal

overveje betydelige
resultater af anden
revisors arbejde

- Eventuel drøftelse
med anden revisor
eller ledelse omkring
resultaterne

- Beslutte eventuelle
supplerende test

- Primær revisor skal
overveje betydelige
resultater af anden revisors
arbejde

- Eventuel drøftelse med
anden revisor eller ledelse
omkring resultaterne

- Beslutte eventuelle
supplerende test

- Kræver, at
koncernrevisionsteamet
vurderer komponentrevisors
kommunikation med
koncernrevisionsteamet

- Vurderer tilstrækkeligheden
af komponentrevisors
arbejde, og vurderer, om
der overordnet er opnået
tilstrækkeligt revisionsbevis
vedrørende koncernens
regnskaber.

Dokumentationskrav
- Indeholder

vejledning om at
primærrevisor
dokumenterer
omfanget af
komponentrevisors
udførte arbejde.

- Indeholder vejledning om
dokumentation af blandt
andet: enheder, som
revideres af andre
revisorer, navne på de
andre revisorer og
eventuelle konklusioner
draget om, at visse
enheder er ubetydelige, og
udførte handlinger og de
dragne konklusioner.

- Indeholder
dokumentationskrav såsom
en analyse af koncernens
komponenter, der angiver
de betydelige komponenter
samt typen af handlinger,
der er udført på
komponenternes finansielle
oplysninger, arten, den
tidsmæssige placering og
omfanget af
koncernrevisionsteamets
inddragelse i
komponentrevisors arbejde,
og skriftlig kommunikation
mellem koncern-
revisionsteamet og
komponentrevisor om
koncernrevisionsteamets
krav.
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4.4.1. Vurdering af opnået revisionsbevis

Både RV 3 og RS 600 baseres på kommunikationen med anden revisor. Begge reguleringer

kræver at koncernrevisor vurderer om de finansielle informationer modtaget fra

komponentrevisor er tilstrækkeligt. Såfremt det ikke er tilfældet anbefales det at resultatet

drøftes med komponentrevisor eller ledelsen og at der tages stilling til supplerende

revisionshandlinger.100

ISA 600R deler vurderingen af det opnåede revisionsbevis op i to områder, henholdsvis

kommunikationen fra komponentrevisor og hvorvidt revisionsbeviset er tilstrækkeligt samt

egnet på koncernniveau. Det er i lighed med RS 200 hvor revisor også skal opnå et

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Koncernrevisor skal først og fremmest vurdere,

hvorvidt den kommunikation der modtages fra komponentrevisor er tilstrækkelig.101 Hvis der

her vurderes at komponentrevisors arbejde ikke er tilstrækkeligt, skal koncernrevisor drøfte

dette med relevante personer, som f.eks. komponentrevisor, komponentledelse eller

koncernledelse. Endvidere skal koncernrevisor vurdere hvad der kan gøres for at opnå et

tilstrækkeligt revisionsbevis. Det skal bl.a. vurderes, hvorvidt komponentrevisor kan udføre

den opfølgende revision eller om koncernrevisor selv skal foretage handlingerne.

Koncernrevisor skal også opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis omkring konsoliderings-

processen og revisor skal samtidig vurdere effekten af ikke korrigerede fejl, samt situationer

og komponenter hvor det ikke har været muligt at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis.102

I de senere interviewspørgsmål vil det her være interessant at undersøge hvorvidt koncern-

revisorer i praksis vurderer at der er opstået ændrede revisionshandlinger omkring reaktionen

på utilstrækkeligt arbejde fra komponentrevisors side.

4.4.2. Dokumentationskrav

Dokumentationskravene i den nye ISA 600R er blevet mere omfattende og mere specificeret

end i de tidligere reguleringer. Efter RS 600 skal koncernrevisor dokumentere de overvejelser

der er foretaget omkring betydeligheden af komponenterne, navne på komponentrevisorer

100
RV 3, afsnit 2.5 samt RS 600, afsnit 12 & 13

101
Kommunikationen med komponentrevisor behandles i afsnit 4.5.1

102
ISA 600R, afsnit 44 & 45
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samt involveringen i komponentrevisors arbejde. Dette er bl.a. hvilke arbejdspapirer der er

gennemgået samt konklusionerne på drøftelser mellem koncern- og komponentrevisor.103

ISA 600R henviser til RS 230, som gennemgår revisionsdokumentation. Udover de samme

krav som i RS 600 kræver standarden at koncernrevisor dokumenterer kontakten med

komponentrevisor hvilket som minimum indebærer:104

 En oversigt over scopingen/opdelingen af komponenter i betydelige samt ikke

betydelige komponenter, samt typen af arbejde der skal udføres.

 Koncernrevisionsteamets involvering i komponentrevisors arbejde

 Kommunikation mellem koncern- og komponentrevisor vedrørende

revisionsinstrukserne

Opfyldelse af det første krav kan til dels foretages ved opstillingen af komponenterne i den

viste scopingoversigt, jf. figur 10. Denne oversigt viser både en scoping opdeling samt, hvilke

arbejde der skal udføres på de enkelte komponenter. Endvidere skal der dog udsendes

revisionsinstrukser som specificere arbejdet, hvilket både dækker det første og det sidste af

ovenstående krav. Koncernrevisors involvering kan dokumenteres ved at strukturer og

dokumentere den kommunikation der er med komponentrevisor samt de besøg der foretages i

løbet af revisionen.

4.5. Andre overordnede forhold

Andre forhold der ikke kan placeres i revisionsfaserne indebærer bl.a. ansvarsfordelingen,

hvilke revisioner der er underlagt ISA 600R samt generel kommunikation.

Ansvarsfordelingen samt hvem der er underlagt ISA 600R blev behandlet indledende, hvorfor

det nu vil være kommunikationen der fokuseres på. Generelt er kommunikationen, specielt

med komponentrevisor, et forhold der behandles i et stort omfang i ISA 600R. Dette område

er ikke en decideret revisionshandling, men en handling der er basal for opfyldelse af de

resterende revisionshandlinger.

103
RS 600, afsnit 14

104
ISA 600R, afsnit 50
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4.5.1. Kommunikation

Revisionsvejledningerne anbefaler enkelte steder hvilke muligheder der er for kommunikation

mellem koncern og komponentrevisor. Som nævnt i afsnit 4.2.2. anbefales det bl.a. at

koncernrevisor anvender spørgeskemaer og aflægger komponentrevisor besøg for at opnå et

bedre kendskab til komponenten og komponentrevisor. Udover disse anbefalinger, beskriver

revisionsvejledningerne ikke hvilke yderligere forhold revisor skal være opmærksom på. Den

nuværende RS 600 indeholder ikke et decideret afsnit omkring kommunikationen mellem

koncern og komponentrevisor, hvorfor de enkelte retningslinjer skal findes implicit i

standardens enkelte bestemmelser. Som tidligere nævnt redegør RS 600 bl.a. for, at

koncernrevisor skal informere komponentrevisor om kravene til uafhængighed, om formålet

med komponentrevisors arbejde samt fordelingen af arbejdsopgaver vedrørende planlægning.

Herudover skal koncernrevisor gøre komponentrevisor opmærksom på særlige forhold, der

skal tages hensyn til under revisionen af komponenterne.105 Endvidere fremgår det i

bestemmelserne, at der skal afgives information til komponentrevisor om krav til regnskab,

revision og rapportering.

Til forskel fra de tidligere reguleringer oplister ISA 600R separate afsnit for

kommunikationen mellem koncern- og komponentrevisor. Området er generelt kommet i

fokus i ISA 600R, som vurderer effektiv kommunikation som en essentiel del af en

koncernrevision:

105
RS 600, afsnit 9

Kommunikation
RV 3 & 11 ISA600 ISA600R
Kommunikation
- Anbefaler revisions-

spørgskema vedr.
udført arbejde

- Anbefaler bl.a.
besøg hos
betydelige
komponenter.

- Den primære revisor
informerer anden revisor
om krav til uafhængighed
samt arbejdets formål.

- Koncernrevisor skal opnå
kendskab til komponent og
komponentrevisor.

- Opstiller krav til forhold
koncernrevisor bør
kommunikere til
komponentrevisor.

- Indeholder bestemmelser om
forhold komponentrevisor
skal kommunikere til
koncernrevisor.
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”If effective two-way communication between the group engagement team and

the component auditors does not exist, there is a risk that the group engagement

team may not obtain sufficient appropriate audit evidence”106

For at opnå denne effektive kommunikation mellem parterne kræver ISA 600R, at

koncernopgaveteamet rettidigt kommunikerer sine krav til komponentrevisor. Helt fra

planlægningsfasen til afslutningen af revision vil koncernrevisor skulle have kontakt til

komponentrevisor, hvorfor det er nødvendigt med en effektiv tilgang til området. Ved

planlægningsfasen skal komponentrevisors kommunikation bl.a. omhandle det arbejde der

ønskes udført samt formålet med det udførte arbejde. Endvidere kræves det at der oplyses om

hvilke krav koncernrevisor har til komponentrevisors kommunikation og rapportering til

koncernopgaveteamet.107 Den typiske tilgang til formidlingen af disse informationer ved

planlægningsfasen er ved udsendelse af revisionsinstruktioner. Disse er tidligere i

afhandlingen blevet benævnt som acknowledgement of referral instructions, hvilket betyder

en bekræftelse af de henviste instruktioner, som i dette tilfælde er revisionsinstruktioner.

Disse instruktioner udsendes til alle komponentrevisorerne enten enkeltvis eller samlet til alle.

Der vil her anvendes den samme case-virksomhed som tidligere for at beskrive hvordan disse

informationer kan udsendes effektivt.

Det mest optimale i den indledende proces er at lade komponentrevisor vide hvilke

informationer der kræves rapporteret. Dette kan gøres ved at udarbejde en scope-oversigt:

Komponent Scope Bekræftelse
af revisions-
instruktioner

Forståelse
af
komponent
-revisor

Planlægnings-
memo

Specificerede
revisions-
handlinger

Finansiel
rappor-
tering

Efterfølgende
begivenheder

Sverige 3
Tyskland 1 X X X X X
Kina 1 X X X X X
Brasilien 1 X X X X X
Danmark 2 X X X
Italien 3
Holland 3
Frankrig 3
USA 2 X X X
England 1 X X X X X
SSC 2 X X X
Bank 2 X X X

Figur 10
108

106
ISA 600R, afsnit A57

107
ISA 600R – afsnit 40.

108
Komponentoversigten er udarbejdet på baggrund af egne erfaringer ud fra et praktisk anonymiseret

eksempel
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Ovenstående scope-oversigt er en simplificeret udgave, hvis formål her er at give et

illustrativt bidrag til forståelsen af scoping og kommunikation. Oversigten har listet

komponenterne op fra bilag 10 og viser hvilke handlinger der kræves på hver enkelt

komponent. Dette simplificerede eksempel har delt komponenterne op i 3 kategorier alt efter

hvilken type revision der skal foretages på dem. I kategori 1 skal der foretages en komplet

revision, som skal rapporteres til koncernrevisor. Ved kategori 2 skal der foretages

specificerede revisionshandlinger og der skal her kun rapporteres eventuelle ”findings”

tilbage til koncernrevisor. Den sidste kategori er komponenter der ikke vurderes betydelige.

Ved disse komponenter foretages der i dette eksempel analytiske handlinger fra

koncernrevisors side. En uddybning af disse handlinger er beskrevet i afsnit 4.2.1.

I forbindelse med revisionsafslutningen kræver ISA 600R også at komponentrevisor skal

rapportere visse informationer til koncernrevisor, som har relevans for konklusionen på

koncernrevisionen. Disse informationer er udover rapporteringer og lignende også en

bekræftelse på at komponentrevisor rent faktisk har overholdt de udstukkede revisions-

instrukser der blev behandlet tidligere.109

Udover alt denne formelle skriftlige kommunikation anbefaler standarden en løbende og mere

personlig dialog. Beskrevet tidligere anbefales det bl.a. at besøge komponentrevisor for at

opnå et bedre indtryk af denne, samt komponenten. Da alle komponenterne ikke besøges vil

det være effektivt med løbende kommunikation på anden vis end mail. Telefon- og

videokonferencer kunne her være en idé til at opretholde den personlige dialog løbende med

samtlige komponentrevisorer.

ISA 600R behandler ikke kun kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor,

men også kommunikationen til ledelsen. Standarden henviser til RS 260, men kræver

yderligere at koncernrevisor oplyser den øverste ledelse om det planlagte arbejde. Dette

indebærer bl.a. hvad der skal udføres på komponenterne, koncernrevisors involvering,

manglende kvalitet af komponentrevisors arbejde, begrænsninger i revisionen, besvigelser

eller mistanke herom.110

109
ISA 600R, afsnit 41

110
ISA 600R, afsnit 49
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Kommunikationen er her en betydelig del af den nye ISA 600R og et decideret forhold i

koncernsammenhæng, hvorfor det vil være relevant at gennemgå området ved analysen.

4.6. Delkonklusion
Grundlæggende omhandler ISA 600R retningslinjer for revision af koncernregnskaber. Det er

blevet belyst, hvorledes standarden er bygget op i flere forskellige faser såsom indledende

overvejelser, planlægningsfase, udførelsesfase samt den afsluttende fase. Yderligere er det

blevet belyst, at ISA 600R er den første internationale standard, der omhandler revision af

koncernregnskaber, og den stiller nye krav til kommunikation med komponentrevisor samt

dokumentation af drøftelserne.

Som det er beskrevet løbende, har der været en del teoretiske ændringer i forhold til tidligere

standarder. Før indførelsen af ISA 600R var det revisionsvejledningerne 3 & 11, samt den

tidligere RS 600 ”brug af anden revisors arbejde”, der gjaldt ved revision af koncern-

regnskaber. Efter ikrafttrædelsen af den tidligere RS 600 blev nye områder behandlet, bl.a.

området accept og fortsættelse af opgaveforhold, som ikke blev behandlet i revisions-

vejledningerne. På trods af, at revisionsvejledningerne og den tidligere RS 600 opstillede krav

eller anbefalinger på flere områder, så er det ikke ensbetydende med, at de indeholdt alt det,

som er relevant for revision af koncernregnskaber. F.eks. indeholdt de ikke retningslinjer for

forståelsen af koncernen, dens komponenter og deres omgivelser. Derudover indeholdt de

tidligere reguleringer heller ikke retningslinjer for risikovurdering. Disse områder må

vurderes at være essentielle for revision af koncerner.

Koncernrevisor skal udover vurdere risici også beregne væsentlighedsniveau på de forskellige

komponenter, og ifølge standarden skal væsentlighedsniveauet på komponenterne være

mindre end koncernen. Væsentlighedsniveauet på komponenterne skal have en størrelse så de

sammenlagt ikke udgør mere end koncernvæsentlighed. Dette område blev ligeledes ikke

behandlet af tidligere reguleringer.

Det kan konkluderes, at retningslinjerne for revision af koncernregnskaber nu er samlet i én

standard, og at den er blevet mere specifik på flere områder, som kun blev omtalt overfladisk i

de tidligere reguleringer. Dermed har der været væsentlige teoretiske ændringer, hvilket fører

til spørgsmålet om hvilke praktiske konsekvenser standarden har eller vil medfører.
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5. Implementeringen af en ny revisionsstandard

I foregående afsnit blev ISA 600R gennemgået for de teoretiske ændringer af kravene til

revisionsprocedurerne mellem tidligere reguleringer og den nye standard. Nærværende afsnit

vil have en analytisk tilgang til de praktiske konsekvenser. I denne fase er det valgt at foretage

en række interview med henholdsvis fageksperter og praktikere for at undersøge hvad

eksperterne på området mener at den nye standard har af konsekvenser. Forfatterne af

nærværende afhandling har herudover selv et begrænset omfang af praktisk erfaring med de

ændringer som den nye revisionsstandard har givet anledninger til, hvorfor vi selv vil

diskutere og inddrage vores erfaringer. Det analyserende afsnit vil i første omgang gennemgå

interviewguiden og de problemstillinger som er identificeret i den teoretiske del, for herefter

at sammenholde resultaterne fra interviewene med de teoretiske ændringer.

Afsnit 2: Indledende afsnit
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Afsnit 5: Interviewgennemgang

Afsnit 6: Praktiske konsekvenser

Afsnit 7 & 8: Konklusion og perspektivering

Opsummering og oplæg til den empiriske undersøgelse

Afsnit 4: Gennemgang af ISA 600R
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I forlængelse heraf kan den analytiske del opdeles i følgende 3 afsnit:

- Indledende gennemgang af de praktiske problemstillinger og gennemgang af

interviewguiden

- Analyse af konsekvenserne ved implementeringen af ISA 600R ved brug af

interviews

- Opsummerende/konkluderende del

5.1. Indledende problemstillinger ved ISA 600R

Inden interviewguiden opstilles, vil supplerende og indledende problemstillinger omkring

implementeringen af ISA 600R blive drøftet. ISA 600R har lige fra de første høringsudkast

modtaget kommentarer fra relevante organer rundt omkring i verden. Ved et af disse

høringsudkast af ISA 600R fra oktober 2007, nævnes det at nogle af de organer og

fageksperter som skulle kommentere standarden har været bekymret for hvorvidt

omkostningerne i forbindelse med revisionen ville stige.111 I forlængelse af de øgede krav

som blev beskrevet i gennemgangen af standarden vurderes denne holdning at være en

naturlig bekymring. Sammenholdt med at standarden nu gælder for alle selskaber der

foretager konsolidering af finansielle rapporteringer uanset de juridiske forhold samt de øgede

krav til kommunikationen med komponentrevisor og anbefalingerne omkring fysiske besøg

vurderes det at bekymringerne er berettigede, men samtidig skal det dog nævnes at tiltagene

vurderes relevante og nødvendige ved en risikobaseret revisionstilgang. Problemstillingen

omkring omkostningerne vil som følge af disse bekymringer inddrages i interviewguiden for

at undersøge hvad erfaringerne i praksis er heromkring.

Forfattergruppens egne erfaringer med implementeringen af ISA 600R har haft stor betydning

for tilgangen til revisionen. Revisionstilgang blev før baseret på en overbevisningsmodel

knyttet op på revisionsmålene i RS 500. Denne tilgang har efter omskrivningen af flere

standarder, bl.a. ISA 600R, ændret radikalt fokus til en risikostyret model, hvor der fokuseres

på risiciene hos den pågældende virksomhed. Forskellen skal findes i hvorvidt alle poster

revideres efter samtlige revisionsmål eller om der identificeres risici hos kunden og der

foretages ekstra arbejde for at afdække disse områder. Begge tilgange kræver samme mængde

111
Basis for Conclusions: ISA 600 (Revised and Redrafted), Special Considerations―Audits of Group Financial 

Statements (Including the Work of Component Auditors), Prepared by the Staff of the International Auditing
and Assurance Standards Board, October 2007, pkt. 7, s. 2
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af arbejde, men der arbejdsmængden placeres nu i de områder hvor der vurderes at være en

risiko for væsentlig fejlinformation. Denne ændring af hele revisionsprocessen vil også

inddrages i den analytiske del, da dette også vil have en effekt på koncernrevisionen, hvis det

er et generelt tiltag, revisionsfirmaer har været igennem.

5.2. Interviewguide

De metodiske refleksioner er behandlet i metodeafsnittet, hvor nærværende gennemgang i

stedet vil drøfte de reelle handlinger der er foretaget. Interviewguiden er delt op i 3

underafsnit, hvor der først vil forklares lidt om de bagvedliggende tanker og strukturen i

interviewguiden, herefter vil spørgerammen og selve opbygningen af interviewguiden blive

gennemgået. Efterfølgende vil de enkelte respondenter beskrives for at vise at de anvendte

respondenter er relevante for opgaven og samtidig er på et komparativt niveau, så de kan

anvendes til at udlede en konklusion på effekten af implementeringen af den nye

revisionsstandard.

5.2.1. Grundlag for interviewguiden

Interviewguiden baserer sig på strukturen i ISA 600R. For et illustrativt overblik er

nedenstående model opbygget. Moddelen er opbygget efter revisionsprocessen, som den kan

tolkes gennem ISA 600R. Den indeholder de overordnede elementer i de 3 faser som en

revisionsproces gennemgår og er elementer som vi mener, er relevante for denne spørgeguide.

De opstillede elementer er endvidere dem som er vurderet relevante i de teoretiske afsnit,

hvorfor dette bidrager til konsistensen i afhandlingen. Kommunikation er her placeret som et

element der påvirker samtlige faser, da det er et gennemstrømmende element som ikke kan

placeres et bestemt sted i revisionsprocessen. Med kommunikation menes der her på et

generelt plan, det vil sige at det både vedrører kommunikationen mellem koncernrevisor og

komponent revisor, samt kommunikationen mellem revisor og kunde.
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Figur 11
112

5.2.2. Spørgerammen

Spørgsmålene i interviewet vil tage udgangspunkt i standardens indhold. Ikke alle de

ovennævnte forhold udgør lige store andel af afhandlingen, hvorfor der fokuseres på de

områder og processer som der vurderes relevante i forbindelse med løsningen af

afhandlingens problemstilling. I hver af de 3 revisionsfaser samt ved de overordnede forhold

er der opstillet et antal af områder der som vurderes at være relevante elementer i

koncernrevisionen efter ISA 600R. Ved hvert område er der identificeret mulige forhold som

muligvis kan ændre i revisionsprocesserne efter implementeringen af ISA 600R i forhold til

hvordan processerne blev udført før. Interviewene har fokuseret på respondenternes

synspunkter og erfaringer på hvorvidt de pågældende personer har oplevet eller forventer at

opleve ændringer i revisionstilgangen efter ISA 600R. Samtlige spørgsmål kan ses i bilag 2 -

interviewspørgsmål og de enkelte interviews vil blive behandlet senere i afhandlingen i

forbindelse med gennemgangen af de enkelte revisionsprocesser.

112
Figuren er udarbejdet efter vores egen forestilling af revisionsprocesserne. Figuren er udelukkende

en slavisk gennemgang af revisionsprocesserne hvor størrelsen på de enkelte figurer ikke er et udtryk
for den reelle mængde af anvendt tid eller på anden måde størrelse. Figuren er udelukkende opstillet
som vist ovenfor, på et visuelt grundlag.
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Guiden er opbygget efter standarden, hvorfor der her vil gennemgås de enkelte faser. Generelt

vil samtlige spørgsmål og problemstillinger ligge op til hvilke ændringer ISA 600R kan

medføre i arbejdsprocessen i forhold til tidligere.

Planlægningsfasen

Planlægningsfasen er den første fase i revisionsprocessen og grundlæggende for de resterende

faser. Planlægningsdelen indeholder flere områder, herunder nogle som refererer til andre

revisionsstandarder. Ved accept af revisionsopgaven samt fastlæggelse af revisionsstrategien

henvises der til andre standarder, hvorfor dette område ikke vil blive inddraget i

interviewguiden. Dette udgangspunkt er foretaget med den antagelse at de resterende

standarder der henvises til bl.a. omkring accept af opgaveforhold, er uændret og er derfor ikke

relevante for løsningen af vores problemstilling. I stedet vil fokus placeres på de områder som

der er konstateret relevante ændringer ved i den teoretiske gennemgang. Bl.a. vil det være

interessant at undersøge om opstillede krav i standarden vil resultere i en mere risikobaseret

revision og om dette vil rykke revisionen mod en mere substansbaseret eller kontrolbaseret

revision.

Planlægningsfasen behandler endvidere specifikke emner for koncernrevision, hvorfor det er

fundet optimalt at udvælge de nedenstående områder til inddragelse i interviewguiden. De

relevante områder består af følgende:

- Forståelse af koncernen, komponenter, komponentrevisor m.m.

Herunder vil de primære forhold være identifikation af betydelige komponenter

(herunder ikke betydelige komponenter) og forståelse af komponentrevisor

- Risikovurderingsproces

- Fastsættelse af væsentlighedsniveau

Hvor der fokuseres på de forhold der er omkring fastsættelsen af

væsentlighedsniveauet på komponenterne.

- Reaktion på vurderede risici og valg af revisionsstrategi

Fokus vil her være omkring ændring af revisionstilgangen.
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Udførelsesfasen

Udførelsen af en revision bygger normalt på den planlægning der er foretaget. I forbindelse

med implementeringen af ISA 600R vil fokus dog flyttes til de forhold som er relevante og

specifikke for koncernrevision. Det vil sige at den revision der normalt udføres, primært

foretages af komponentrevisor og omfattes samtidig af andre revisionsstandarder, hvorfor det

ikke vil være relevant for løsningen af nærværende opgave. I forbindelse med

implementeringen af ISA 600R, vil det her kunne overvejes hvilke problemstillinger der er

omkring konsolideringsprocessen, hvilke parter som koncernrevisor involverer og hvordan

kommunikationen af data ved konsolideringsprocessen foregår. Faserne i den udførende fase

er her delt op i to relevante områder:

- Konsolideringsprocessen

- Efterfølgende begivenheder

Afsluttende revisionsfase

Den afsluttende revisionsfase er den evaluerende fase i revisionsprocessen. I denne fase

foretages en vurdering af egnetheden og tilstrækkeligheden af det indhentede revisionsbevis.

Denne proces varetages bl.a. gennem en endelig kommunikation med de involverede parter i

revisionen, som kunden og komponentrevisorerne. Endvidere stilles der nu specifikke krav til

dokumentationen. I denne forbindelse vurderes det at følgende overordnede processer er

relevante:

- Vurdering af revisionsbeviset

- Dokumentation

Andre overordnede forhold

De overordnede forhold er områder som ikke kan placeres specifikt i en revisionsproces. Det

er bl.a. valgt at fokusere på kommunikationen med komponentrevisor, da der ISA 600R

opstiller krav indenfor dette område. Herudover vil problemstillingerne omkring

revisionsomkostningerne og honoraret blive analyseret på baggrund af interview-

besvarelserne.
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- Kommunikation med komponentrevisor og eventuelt med kunden (daglig ledelse samt

øverste koncernledelse)

- Honorar

5.2.3. Målgruppen

Målgruppen er teoretisk gennemgået i metode afsnit 2.4.5., hvorfor nærværende afsnit

anvendes til en beskrivelse af de faktiske personer, der er interviewet. Det er lykkedes

forfattergruppen at foretage i alt seks interviews med repræsentanter fra alle

”Big4”revisionshusene,113 herudover er det lykkedes at foretage et interview med en

repræsentant fra et mellemstort revisionsselskab,114 uden det samme internationale netværk,

hvilket er 7 interviews totalt.

Hos de seks repræsentanter er der udvalgt 1 fagekspert, indenfor koncernrevision, fra hvert

revisionsselskab. Disse fageksperter er både teoretikere og praktikere, da det er et krav i de

faglige afdelinger at medarbejderne har minimum 10-15 % kunderelateret arbejde. Herudover

er der 2 rene ”praktikere” med udelukkende fokus på revision af koncerner. Repræsentanten

fra det mellemstore revisionsselskab sidder ligeledes placeret i deres faglige afdeling og er

tilknyttet implementeringen af kravene fra ISA 600R.

Det er lykkedes at opnå interviews med den søgte målgruppe beskrevet i metodeafsnittet. Det

vil sige at alle respondenter har over 10 års erfaring og er statsautoriserede revisorer.

Herudover er de enten en del af den faglige afdeling i forbindelse med implementeringen af

ISA 600R eller ansvarlige for koncernrevisioner og er dermed i gang med at implementere

standarden i praksis. Der er kun en respondent som ikke er anonymiseret, hvilke er samtalen

med Jan Bo Hansen, som udover at bidrage med et interview i lighed med de øvrige

respondenter løbende har bidraget med input til opgaven.

113
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6. Praktiske konsekvenser

For at opnå konsistens i opbygningen af afhandlingen er den analytiske gennemgang af ISA

600R opstillet i samme rækkefølge som den teoretiske del, såvel som interviewguiden. Hvert

punkt vil blive gennemgået for de konsekvenser som tolkes ud fra de gennemførte interviews

og andre indhentede fortolkninger af den praktiske implementering af revisionsstandarden.

6.1. Planlægningsfasen

I planlægningsfasen er det vurderet at de mest signifikante forhold er:

 Identifikationen af betydelige komponenter,

 forståelse af komponentrevisor,

 risikovurderingsprocessen,

 væsentlighedsniveauet samt

 reaktion på vurderede risici og valg af revisionsstrategien.

Disse områder er fremfundet gennem den teoretiske gennemgang og i forlængelse heraf ved

en vurdering af hvad der er specifikt for koncernrevision. Områderne vil behandles i

forbindelse med de udførte interviews i de kommende afsnit.

6.1.1. Identifikation og forståelse af komponenter

Det blev i afsnit 7 gennemgået at ISA 600R ligger op til en identifikation af betydelige og

ikke betydelige komponenter. Herudover er der mulighed for at inddele de betydelige

komponenter i scopes efter hvor meget arbejde der er vurderet nødvendigt for at opnå et

tilstrækkeligt revisionsbevis. Ved denne tilgang fokuseres mere på de risikobetonede områder.

En revisionstilgang med fokus på de risikofyldte områder er ifølge flere af respondenterne

ikke noget som standarden direkte har ændret fra det ene år til det andet, men dette har været

en generel trend i revisionsbranchen de seneste 2-4 år.115 Dette kan dog have noget med den

generelle udvikling af standarder, bl.a. ikrafttrædelsen af RS 315 i 2004 og den lange periode

hvor ISA 600R har været undervejs, hvor det har været muligt for revisor at tilpasse sin

revision løbende. Denne påstand underbygges af en af respondenterne, der mener at revisor og

specielt de store revisionshuses villighed til altid at udfører revisionen efter ”Best practice”

115
Se bl.a. bilag 5 side 1, bilag 6 side 4 og bilag 9 side 5



Side 79 af 172

har været en af årsagerne til at man allerede reviderer efter mange af de tiltag som ISA 600R

ligger op til.116

Der er generel enighed bland respondenterne omkring procedurerne ved identifikationen af

betydelige og ikke betydelige komponenter. Koncernrevisor foretager typisk en professionel

vurdering for henholdsvis at identificere betydelige komponenter efter kvantitative og

kvalitative forhold. Ved de kvantitative forhold anvendes hos nogle selskaber et benchmark til

at identificere de komponenter der vurderes finansielt betydelige. Ved de kvalitative forhold

er det revisors professionelle vurdering og en drøftelse med ledelsen der bidrager til at

identificere betydelige komponenter. Respondenterne er enige om at koncernrevisor som

minimum drøfter sin vurdering med koncernledelsen.

Endvidere er respondenterne i høj grad enige om at identifikationen af betydelige

komponenter afhænger meget af det foregående kendskab til kunden. Her vurderes den største

forskel ved revisionsprocedurerne er hvorvidt det er første år man foretager identifikationen

eller om man har et tidligere kendskab til kunden. Første år kan det næsten kun lade sig gøre

at identificere betydelige komponenter i et tæt samarbejde med moderselskabet, hvor

koncernrevisor de efterfølgende år har opnået et bedre kendskab til koncernen og dermed

mere selvstændigt kan foretage denne vurdering.117

Jan Bo Hansen mener at ISA’en ligger meget op til at identifikationen af betydelige

komponenter foretages i samarbejde med moderselskabet og at man identificerer betydelige

komponenter på samme grundlag som koncernledelsen gør.118 Ved at synkronisere sin

identifikation af betydelige komponenter med moderselskabet, vil man her også være sikker

på at identificere komponenter som ikke er juridiske selvstændige komponenter. Udover

kunden som i højt grad er involveret, så mener Jan Bo Hansen også at det er essentielt med

inddragelse af komponentrevisor, specielt i tilfælde hvor der er tale om underkoncerner. Ved

underkoncerner er det interessant at kende afsenderen på de finansielle informationer der

modtages, her tænkes på hvorvidt det kommer fra underkoncernen eller direkte fra de lavest

beliggende komponenter. Generelt er det vitalt at opnå en forståelse for koncernens struktur,

dens interne kontroller, procedurer og hvorvidt dette er centraliseret. Uden denne forståelse

for koncernen vil en korrekt identifikation af betydelige komponenter ikke være mulig, da der

116
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vil være risiko for at komponenter som er betydelige, men som ikke overstiger det finansielle

fastlagte væsentlighedsniveau ikke bliver opdaget.119

En anden fagekspert fra et ”Big4”-selskab, mener også at det nu er gået over og blevet en

professionel vurdering foretaget af koncernrevisoren. Man involverer dog altid som minimum

moderselskabet i sine overvejelser, ved f.eks. at udarbejde et udkast over betydelige

komponenter og scopeopdeling for derefter at gennemgå dette med koncernledelsen. Denne

respondent mener dog ikke at komponentrevisor skal involveres da disse typisk ikke ved hvad

der er væsentligt for koncernen som helhed. Standarden ligger op til anvendelse af en

benchmark ved identifikationen af betydelige komponenter, men nærværende komponent

mener at den professionelle vurdering er vigtigere, hvorfor der i revisionsselskabet ikke

anvendes et standard benchmark-værktøj. Respondenten mener dog også at den største

udfordring her i starten er at vurdere hvornår koncernrevisor er dækket tilstrækkeligt ind. Her

sættes spørgsmålstegn ved hvor mange komponenter der kan skæres fra og hvor mange

selskaber skal der kun udføres begrænset revision på.120 Selvom at et benchmark-redskab

kunne strukturer identifikationen, så er det stadig en problemstilling som lægger meget op til

revisors professionelle dømmekraft.

En fagekspert fra et andet ”Big4”-selskab mener at, efter tilgangen af ISA 600R så er

revisionen af koncerner specificeret noget mere. Et af områderne er bl.a. det føromtalte

benchmark det anbefales at anvende. Anvendelse af benchmark er blevet implementeret i

dennes respondents daglige revisionsmetodik. Han mener yderligere at revisionen på

koncernniveau er blevet mere struktureret, da standarden udgør en bedre ramme at drøfte og

vurdere problemstillingerne ud fra. Med hensyn til identifikationen af betydelige

komponenter og frasortering af de ikke betydelige komponenter, så mener respondenten at

implementeringen af revisionsstandarden nu gør det nemmere og mere legitimt at scope ikke

betydelige komponenter væk. Før var der en tendens til at for meget var i scope, bl.a. hvis

komponenterne var underlagt lokal revisionspligt, så vurderede man den også til at være i

scope.121 Respondenten mener at ISA 600R gør at koncernrevisor i højere grad selv kan forme

og præge revisionen, hvilket i sidste ende gør revisionen hurtigere og mere effektiv.

Effektiviteten opnås ved en forrykning af nogle af arbejdsbyrderne. Revisionsprocesserne hos

de mindste komponenter kan flyttes op på koncernniveau og scopes helt fra, samtidig skal der
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fra koncernens side dog bruges mere tid på de betydelige komponenter, men netto vil der dog

være en gevinst rent effektivitetsmæssigt.122

”Praktikerne” er enige i de mere faglige orienterede respondenters forståelse af

revisionsstandarden. ISA 600R giver koncernrevisor mulighed for en bedre scoping af

komponenterne, da man nu kan skære ikke betydelige komponenter fra og ikke nødvendigvis

lave fuld revision på de betydelige komponenter, men i stedet kan der udføres forskellige

grader af revisionsomfanget. Samlet set skal der revideres mindre nu, da revisor nu har

mulighed for at fokusere revisionen mod de risikofyldte og betydelige områder. Der skal som

tidligere nævnt laves noget på samtlige komponenter, men da man nu kan foretage analytiske

handlinger, desk-top-reviews mv. på ikke betydelige komponenter, kan man slippe for at have

revisionsteams til at udfører handlinger her, hvorfor der både kan spares noget i

planlægningsdelen og ved reviewdelen til sidst hos koncernrevisor. Der skal dog flyttes noget

af arbejdsbyrden fra komponentrevisorerne til koncernrevisorerne i udførelsesfasen, men

samlet set vil det give en mere risikorettet og fokuseret revision.123 En praktisk orienteret

revisor mener at det er koncernrevisor og ikke koncernledelsen der har tendens til at betegne

flest komponenter som ikke betydelige, hvilket understøtter at gennemgangen af de udvalgte

komponenter med moderselskabet er en væsentlig handling.124

Hos respondenten der er tilknyttet et mellemstort revisionsselskab uden det samme

internationale netværk som ”Big4”-selskaberne er der en lidt anden tilgang til processen

omkring identifikation af betydelige og ikke betydelige komponenter. De koncerner der

revideres hos dette revisionsselskab er primært koncerner med et mindre antal af komponenter

sammenlignet med de koncerner som mange af revisorerne fra ”Big4”-selskaberne er

involveret i. Koncerner med færre komponenter gør at væsentligheden hos hver komponent

stiger, hvorfor der er mulighed for at samtlige komponenter stadig skal revideres fuldt. Ifølge

respondenten har deres typiske koncern omkring 5-6 komponenter under sig, hvorfor den

normale revisionsprocedure er at revidere samtlige komponenter, hvilket ikke har ændret sig

efter den nye revisionsstandard er trådt i kraft i denne sammenhæng. I tilfælde hvor der

muligvis kunne frasorteres enkelte komponenter i forbindelse med identifikationen af
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betydelige komponenter er det et generelt ønske fra kundernes side af at samtlige

komponenter bliver revideret, da antallet er så lavt som det er.125

Identifikationen af betydelige komponenter er ikke et område som forfatterne af nærværende

afhandling har praktisk erfaring med, da dette typisk foregår på manager og partner niveau.

Det eneste bidrag der modtages på assistentniveau vedrørende forståelsen af komponenterne

er den løbende dialog koncernrevisionsteamet typisk har med komponentrevisorerne. Her

udsendes der f.eks. ”acknowledement of referral instructions”, som er en bekræftelse af de

henviste instruktioner. Her bekræfter komponentrevisoren bl.a. basale informationer, som

hvilke komponent der revideres samt at vedkommende har læst, forstået og overholder de

instrukser som personen har modtaget. Med hensyn til forståelsen af komponenten er der et

område hvor komponentrevisor skal oplyse såfremt der er behov for særlige overvejelser

vedrørende komponenten eller såfremt der er andre omstændigheder som koncernrevisor har

behov for at få oplyst. Herudover er der løbende faste tidspunkter hvor komponentrevisor skal

rapportere informationer til koncernrevisor, hvor koncernrevisor dermed hele tiden modtager

informationer omkring revisionen og komponenten og dermed kan holde sig opdateret.

I kommentarerne til IAASB’s udkast til ISA 600R har CEBS,126 i forhold til reaktion på

vurderede risici, udtrykt bekymring omkring revisionsomfanget ved de komponenter der ikke

vurderes betydelige. Som tidligere beskrevet kan der ved komponenter som ikke identificeres

betydelige nøjes med at foretage analytiske handlinger på koncernniveau. CEBS er her

nervøse for at komponenter som identificeres ubetydelige år efter år og dermed aldrig

underlægges revision kan indeholde væsentlige risici som ikke opdages.127 Baseret på

ovenstående samtaler vurderes det at være en reel bekymring som CEBS har identificeret.

Første år en koncern revideres virker det på samtalerne som om at der bliver lavet en

omfattende gennemgang af samtlige komponenter. De efterfølgende år virker dette dog ikke

til at være tilfældet, da det ikke virker til at der foretages dybdegående gennemgang af ikke

betydelig komponenter som i forvejen ikke er underlagt lokal revision. Det kunne her tænkes

at der i lighed med andre rotationsprincipper indenfor revision kunne anbefales at der udføres

delvis eller fuld revision på ikke betydelige komponenter f.eks. minimum hvert 3. eller 5. år.

Dette vil bidrage med en tryghed om at revisor historisk set opnår et endnu bedre kendskab til

de enkelte komponenter.
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Afslutningsvist kan det konkluderes at koncernrevisor skal opnå en forståelse af samtlige

komponenter, identificere betydelige komponenter på baggrund af både kvalitative og

kvantitative forhold og som minimum afstemme resultatet med koncernledelsen, men også

gerne involvere betydelige komponentrevisorer. En af de væsentligste ændringer efter

implementeringen af ISA 600R er muligheden for at scope komponenterne mere og samtidig

flytte noget af arbejdsbyrden fra komponentrevisor til koncernrevisor.

6.1.2. Forståelse af komponentrevisor

Tidligere i den dybdegående gennemgang af ISA 600R og de ændringer der fremkommer ved

implementeringen af revisionsstandarden blev det beskrevet at der nu skal opnås en bedre

forståelse af komponentrevisor.

Fagekspert indenfor koncernrevision Jan bo Hansen beskriver her, at tendenserne før

implementeringen af ISA 600R, var at hvis man anvendte komponentrevisorer indenfor ens

eget netværk, så har man tillid til at de behersker de krævede kvalifikationer og så behøvede

man ikke at gå i dybden med forståelsen med den pågældende revisor. Standarden kræver nu

en bedre forståelse af komponentrevisor og et mere personligt kendskab end det tidligere har

været tilfældet. Konsekvenserne heraf gør at koncernrevisor nu bl.a. skal indhente CV på

komponentrevisor for at opnå et kendskab til vedkommendes kvalifikationer. Endvidere er de

øgede krav om at koncernrevisor i større omfang besøger komponenterne og

komponentrevisor ikke kun et spørgsmål om involvering i revisionsprocesserne, men også en

måde at få et personligt kendskab til komponentrevisor på. Jan Bo Hansen påpeger at når

koncernrevisor udvælger komponenter der skal besøge, så udvælges typisk de betydelige

komponenter hvor der er kommet ny revisor til, så man kan få et personligt indtryk af

vedkommende. Udover de direkte forespørgsler om komponentrevisors kvalifikationer,

fortæller Jan Bo Hansen også at koncernrevisor kan undersøge hvilke overvågende organer

der er i det pågældende samfund som komponentrevisor operere i. Dette bidrager til det

samlede helhedsbillede, når koncernrevisor vurderer komponentrevisors kvalifikationer.128

128
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Eksemplet vist i afsnit 4.2.2. er et godt eksempel på de praktiske konsekvenser der bl.a. er

omkring forståelsen af komponentrevisor. Det praktiske eksempel afspejler Jan Bo Hansens

vurdering af hvad der nu er påkrævet at indhente af informationer omkring komponentrevisor.

En anden respondent er enig med Jan Bo Hansen i at forståelsen af komponentrevisor er

blevet mere formaliseret og struktureret. Han har erfaringer med at koncernrevisor bare

indhentede et CV og havde en dialog med pågældende.129 Dialoger som disse bliver typisk

ikke dokumenteret, hvorfor det er et godt eksempel på at flere tolker ISA 600R som øget

dokumenteringskrav. Respondenten mener at man nu skal undersøge flere ting om

komponentrevisor end tidligere, men han mener samtidig at den mest optimale måde at opnå

en forståelse af komponentrevisors kvalifikationer er et besøg hvor man møder pågældende

og får en snak om revisionen. I forlængelse heraf tager respondenten altid ud og besøger nye

komponentrevisorer hos betydelige komponenter, så han kan opnå denne kontakt.130

Andre revisionshuse er dog uenige i ovenstående indgangsvinkel til forståelsen af

komponentrevisor. Der er flere der mener at koncernrevisor for et af ”Big4”-selskaberne ikke

behøver at foretage samme specifikke gennemgang, da revisionsselskaberne på et overordnet

niveau har et krav til kvalitetskontrol, efteruddannelse mv. Det samme gælder i tilfælde af

rotation hos komponentrevisor, her menes det heller ikke at være nødvendigt med en

yderligere forståelse af hvem der reviderer komponenten. Det er kun ved situationer hvor der

anvendes revisorer uden for ens eget netværk at der er behov for en mere dybdegående

undersøgelse af komponentrevisor.131

En af respondenterne for et ”Big4”-selskaber forklarer at de har udarbejdet standardinstrukser,

som sendes til komponentrevisor, hvor den pågældende skal bekræfte at vedkommende

overholder krav til kvalitet, faglighed, IFAC’s etik samt uafhængighedsreglerne. Det antages

igen at så længe komponentrevisor er en del af det internationale netværk, så behøver

koncernrevisor ikke at gå yderligere i dybden, da det er et krav at disse revisorer overholder

de kvalitetskrav der er gennemgående for revisionsselskabet.132

Den sidste respondent fra ”Big4”-selskaberne har samme holdning som ovenstående og at

komponentrevisor indenfor eget netværk underforstået overholder samme kvalitetskrav. Han

prøver dog samtidig at opnå kendskab til komponentrevisor gennem kollegaer da der ofte er
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opbygget relationer til revisorer i de fleste lande gennem andre revisioner. Hvis dette ikke er

muligt indhentes CV, hvilket han også mener kunden sætter pris på, da de dermed kan danne

sig et overblik over hvilke revisorer de har med at gøre. Såfremt det er en komponentrevisor

uden for eget netværk, så indhentes der yderligere oplysninger og der aflægges vedkommende

et besøg, så koncernrevisor kan danne sig en forståelse af vedkommende.133

Hos et revisionsselskab der ikke besidder det samme internationale netværk har man også

tendens til at have en forudindtaget tillid til ”Big4”-selskabernes kvalitetskrav. Respondenten

svarer at der dog som minimum indhentes CV samt basale krav om uddannelse og hvorvidt

der stilles krav til revisor i det pågældende land.134 Det virker til at revisoren i et mellemstort

revisionsselskab har større tendens til at gøre mere ud af forståelsen af komponentrevisor, end

flere revisorer fra ”Big4”-selskaberne.

Størstedelen af respondenterne er dog enige om at det primært er første år, hvor

komponentrevisor er involveret, hvor der indhentes omfattende oplysninger om pågældende

og evt. aflægges besøg. Dette skyldes at man kan genbruge de tilsendte informationer og da

f.eks. et CV stadig er gældende de efterfølgende år.

Det er svært at vurdere hvad der er rigtigt og forkert af ovenstående 2 modsatrettede

holdninger. Som beskrevet i afsnit 4.2.2. kræver ISA 600R nr. 19 a og b at koncernrevisor

opnår forståelse for komponentrevisors kompetencer, samt sikre sig at komponentrevisor

opererer i et miljø, der kontrollerer revisors arbejde. Dette skal ikke kun sikres, men også

dokumenteres, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved holdningen om at ”så længe det er

en revisor fra eget netværk, så behøves der ikke gøres yderligere”. Det der er vigtigt at forstå

omkring ISA 600R, er at uanset hvilket netværk komponentrevisor er fra og uanset hvilke

kvalitetskrav der er til pågældende, så skal der i henhold til ISA 600R som minimum opnås

forståelse for de elementære forhold omkring komponentrevisor, men der vil i praksis også

være forskel på hvor omfangsrigt koncernrevisor skal forstå komponentrevisor, på baggrund

af disse kvalitetskrav der stilles hos de store revisionsfirmaer.

Omkring anbefalingerne til aflæggelse af besøg hos komponenterne og komponentrevisor,

vurderes det hos flere af respondenterne at ISA 600R ikke vil have den helt store betydning

for lige dem selv. Der har hos de fleste respondenter været en god tradition for at aflægge

komponenterne besøg, hvilket allerede inden ISA 600R var struktureret og til dels foregik
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efter rotationsprincip.135 Det nævnes at der kan være en effekt omkring planlægningen og

struktureringen af besøgene.136 De fleste af respondenterne forklarer dog at, hos flere af deres

kollegaer vil anbefalingerne omkring aflæggelse af besøg komme til at have en effekt, da det

ikke er alle der har været lige gode til at foretage besøgene. Ved denne udmelding kan det

antages at det er forskelligt fra revisor til revisor hvor store konsekvenser ISA 600R vil få for

antallet samt struktureringen af besøg.

Aflæggelse af besøg er hos flere respondenter en handling som ikke er noget nyt og ved

benyttelsen af video- og telefonkonferencer noget der kan nedprioriteres.137 Det er dog stadig

essentielt at komme ud til nye komponenter og komponentrevisorer, men i stedet for at

besøge de samme betydelige komponenter igen og igen vurdere flere respondenter at enkelte

besøg kan erstattes af andre tiltag. Selve ændringerne omkring disse kommunikationsformer

vil behandles yderligere i afsnit 6.4.1.

Afslutningsvist kan det konkluderes at der er kommet flere krav til forståelsen af

komponentrevisor. Hvilke handlinger der er tilstrækkelige for at afdække dette område er der

dog forskellige holdninger til. Flere fagfolk tolker de øgede krav til at det nu ikke bare er nok

at have tillid til sin egen organisation, men at man skal opnå et personligt kendskab til den

enkelte komponentrevisor. Tendensen hos en stor del af de revisionsansvarlige hos de

internationale revisionsselskaber er dog at det er tilstrækkeligt at komponentrevisor kommer

fra ens egen organisation eller i hvert fald fra en af ”Big4”-selskaberne, da revisor stoler på de

kvalifikationskrav der stilles internt. ISA 600R stiller nogle minimumskrav som stadig skal

følges, men giver samtidig udtryk for at der vil være forskel i mængden af den information

der indhentes omkring komponentrevisor alt afhængig af hvor godt koncernrevisor kender til

komponentrevisors bagland. Det er dog vigtigt at huske på at overvejelserne skal

dokumenteres, uanset hvilken indgangsvinkel revisor bruger. Omkring besøgene virker der på

respondenterne som om at koncernrevisorer i Danmark har været gode til at aflægge

komponenterne besøg, hvorfor standarden ikke vil have den helt store effekt på dette område.
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Se bl.a. bilag 4, side1, bilag 6 side 1 og bilag 7, side 1

136
Bilag 5, side 2

137
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6.1.3. Risikovurderingsprocessen

Risikovurderingsprocessen har overordnet set ikke ændret sig som følge af ISA 600R.

Standarden henviser til ISA 315, som eksisterede i forvejen.138. Forskellen kan ligge i

hvordan, der tages udgangspunkt i risikoen, dvs. om det er kontrollerne eller risici (uden at

tage højde for kontroller) der er udgangspunktet. Respondenterne er blevet spurgt om,

hvordan de foretager risikovurderingen, hvilke har medført følgende svar.

Jan Bo Hansen svarer, at man bør tage en blank side, når man prøver at identificere risici, og

man kan også tage udgangspunkt i kundens egne kontroller og derefter finde svagheder. Han

tilføjer dog, at det ikke er nok at tage udgangspunkt i kundens kontroller, da disse er bygget

på de risici, som kunden selv har identificeret. Dermed kan man risikere ikke at dække risici,

der er mulige at identificere hos kunden.139

En anden respondent fra ”big 4” fortæller, at deres måde at vurdere risici på er, at man tager

den helt fra toppen og gennemgår de enkelte regnskabsposter, og identificerer hvad der reelt

kan gå galt. Til at starte med kigger respondenten ikke på virksomhedens egne kontroller, da

disse kan være koncernkontroller, der er globale og går på tværs af alt. På lige fod med Jan

Bo, siger respondenten dog, at man ikke kan lade være med at kigge på kundens egne

kontroller, men det er primært risiciene man skal se på, da de samme kontroller ikke

nødvendigvis er gældende for alle komponenter.140

Respondent nr. 6, som er ansat hos et af ”big 4” oplyser, at der tages udgangspunkt i den

iboende risiko og derefter kontrolrisikoen. De to forhold er afgørende for den efterfølgende

revisionsstrategi. Dvs. hvis der er høj iboende risiko og svage kontroller, så vil

substansrevisionen fylde mere.141

Som det gør sig gældende for respondent nr. 6, tager respondent 4 ligeledes udgangspunkt i

den iboende risiko som derefter drøftes med kunden, hvorvidt de har kontroller.142

Respondent nr. 3, som er ansat i samme revisionsfirma, nævner, at det er risiciene hos

selskabet, der analyseres, og derefter de forbundne kontroller. Respondenten er på lige fod

138
Der henvises til teoriafsnittet om risikovurderingsprocessen.

139
Bilag 3 – interview med Jan Bo Hansen.

140
Bilag 4 – interview nr. 2, side 4.

141
Bilag 8 – interview nr. 6, side 4.

142
Bilag 6 – interview nr. 4, side 3.
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med nogle af de andre respondenter enig i, at virksomhedens egen risikovurderingsproces

benyttes, da den viden kan være brugbar.143 Der kunne før være tendenser til at vurdere risici

på komponentniveau, hvilket flyttes til koncernniveau efter ISA 600R. Dette vil uddybes i

afsnit 6.1.5.

Respondent nr. 7, oplyser at de tager udgangspunkt i COSO, som der henvises til RS 315,

hvor kundens egen risikovurderingsproces gennemgås.144 Ifølge respondenten afhænger det

typisk af koncernens størrelse. Mellemstore koncerner har typisk ikke en

risikovurderingsproces, og i denne forbindelse fastsætter respondenten selv risici ved at tage

udgangspunkt i kundens forretningsmæssige mål, og på den måde afledes revisionsrisici. Hvis

der er tale om større koncerner, så tages der udgangspunkt i kundens eget risikobillede.

Derefter ses der på kundens afdækning af de identificerede risici via de kontroller de har

designet og implementeret.145

Ser man ud fra respondenternes svar, er der ikke en væsentlig forskel i deres måde at

identificere risici på. Der bruges forskellige formuleringer om det samme, som f.eks. iboende

risiko eller risici i selskabet. Det der kan overvejes her er, om det er mest hensigtsmæssigt

tage udgangspunkt i kundernes egne risikoidentifikationsprocesser eller se bort fra den til at

starte med. En af respondenterne svarer, at i forbindelse med revision af større koncerner,

tages der udgangspunkt i kundernes egen risikoidentifikation. Skribenterne mener, at revisor

altid skal starte med sig selv og identificere risici og først derefter påse kundens og evt.

sammenholde. Hvis man nøjes med at følge kundens risikoidentifikation, og derefter teste

kontroller der imødegår disse risici, kan der være andre revisionsrisici, som der ikke tages

højde for. Virksomhederne kan i princippet have et andet udgangspunkt, og som det fremgår

af RS 315, så kan virksomheden have kontroller, der f.eks. er forbundet med operationelle

forhold eller aflæggelse af interne regnskaber, som ikke nødvendigvis er interessante for

ekstern revisor. Men vurderingen af om hvilke kontroller, der er relevante for revisionen

afhænger af revisors professionelle dømmekraft, og det kan den kan være påvirket af

subjektive forhold, som det er nævnt i afsnittet om væsentlighedsniveauet.

143
Bilag 5 – interview nr. 3, side 3

144
Der henvises i øvrigt til teoriafsnittet om COSO og risikovurderingsproces.

145
Bilag 9 – interview nr. 7, side 3.
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6.1.4. Væsentlighedsniveau

Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet er et område, som ikke har medført ændringer hos

revisionsfirmaerne efter indtrædelsen af ISA 600R. Som nævnt flere gange i afhandlingen er

ISA 600R udarbejdet med udgangspunkt i best practice. Det er spurgt hos respondenterne,

hvordan væsentlighedsniveauet for komponenterne fastsættes, hvor de skulle oplyse om

hvorvidt der er kommet ændringer i forhold til tidligere.

Dog er det oplyst af Jan Bo Hansen fra Deloitte, at det tidligere i instrukser er set, at der

benyttes koncernens væsentlighedsniveau og rapportering af fejl på over 50 %. Det havde den

betydning, at en relativ lille komponent skulle rapportere med koncernens

væsentlighedsniveau, hvilket ikke giver mening. Det der er vigtigt i henhold til ISA 600R er

sammenlægningsrisikoen, og denne stiger med antallet af komponenter.146

Respondent nr. 2, som er ansat hos en af ”big 4” fortæller, at væsentlighedsniveauet for

komponenterne fordeles på scope niveau, hvor der gives gruppevis væsentlighedsniveau. Hvis

der er tale om flere betydelige enheder, så er væsentlighedsniveauet ens. Det kan være, at der

fastsættes et lavere væsentlighedsniveau for enkelte områder, men der er ifølge respondenten

ikke idé i at sætte mange forskellige væsentlighedsniveauer til betydelige komponenter.147

Respondent nr. 6, er der ligeledes ingen ændringer i måden væsentlighedsniveauet fastsættes

på. Vedkommende er ansat hos et af ”big 4” og fortæller at foretaget koncernrevision efter

god skik. Måden væsentlighedsniveauet opgøres på er vha. en tredelt model, der nogenlunde

svarer til den beskrevne i teoriafsnittet om væsentlighedsniveauet.148

Respondent nr. 3 mener, at fastsættelsen af væsentlighedsniveauet ”nok” har ændret sig

historisk. Dertil mener vedkommende, at scoping i sig selv er at bruge væsentlighedsniveauet.

Historisk har der været tendenser til, at alt skulle revideres og at lokalt væsentlighedsniveau,

var det der skulle benyttes. Dette var overrevision, men da man nu reviderer med scoping,

betyder det, at nogle komponenter fravælges, hvilket gør, at der fokuseres mere på risici.

Denne måde at revidere på har været en tendens i de seneste 2-3 år og skyldes ikke bare ISA

600R men noget mere generelt. Dertil tilføjer respondenten, at kvalitative forhold såsom

146
Bilag 3 – interview med Jan Bo Hansen.

147
Bilag 4 – interview nr. 2, side 3.

148
Bilag 8 – interview nr. 6, side 2.
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historisk kendskab til kundens koncern som f.eks. svage kontroller og differencer kan være

årsag til et lavere væsentlighedsniveau.149

Respondent nr. 4 mener, at fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet for komponenterne så vidt

muligt skal placeres hos komponentrevisor. Dette gør sig gældende, hvis der er revisionspligt

i de pågældende lande, og hvis det er tilfældet, er der ingen grund til at udføre dobbeltarbejde.

Hvis der ikke er revisionspligt fastsætter koncernrevisor væsentlighedsniveauet gruppevis.

Dertil tilføjer vedkommende, at der også kan være kvalitative forhold, som er afgørende for

væsentlighedsniveauet, men det er sket få gange. Det er primært talmæssige forhold, der afgør

væsentlighedsniveauet.150

Respondent nr. 3 fortæller, at det revisionsfirma som vedkommende er ansat hos, ikke har

faste procedurer for fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, men at der typisk fastsættes

højere væsentlighedsniveauer for større datterselskaber. De kvalitative forhold, som kan

påvirke fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, er bl.a. nøglekontroller og

forretningsgange.151

Respondent nr. 5 fortæller, at de har en model til at beregne væsentlighedsniveauet, som

fordeler væsentlighedsniveauet afhængig af antallet af komponenter. Vedkommende lægger

vægt på, at det ikke er ensbetydende med, at væsentlighedsniveauet fordeles i lige store dele,

men derimod forholdsvist. På trods af, at dette er en model, så foreligger der stadig individuel

vurdering, f.eks. kan der være selskaber, der ikke tæller med pga. ubetydelighed.152

Som det fremgår ovenfor via respondenternes svar, så er der ikke en fast måde, at opgøre

væsentlighedsniveauet på. Det fremgår blot af ISA 600R, at væsentlighedsniveauet for

komponenterne skal være lavere end koncernens, og at de sammenlagt ikke har et niveau der

over koncernens. Til dette må det siges, at alle de adspurgte revisionsfirmaer overholder. Det

der kan være interessant at overveje er den subjektive del, som er forbundet med revisorernes

professionelle dømmekraft. T.H. Jensen og R. Andersen har i deres afhandling ”Subjektiv

samvejning af revisionsbeviser – en undersøgelse af revisors professionelle dømmekraft”

149
Bilag 5 – interview nr. 3, side 3.

150
Bilag 6 – interview nr. 4, side 2.

151
Bilag 9 – interview nr. 7, side 3.

152
Bilag 7 – interview nr. 5, side 2.
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fundet frem til, at subjektive forhold fylder mere i praksis end teorien beskriver.153 Dette leder

tanken mod, at de beregnede væsentlighedsniveauer for komponenterne er subjektive og ikke

nødvendigvis objektive. Skribenterne af denne afhandling, har på et kursus i revision, hvor

væsentlighedsniveauet fyldte en stor del forsøgt at beregne denne i den samme case opgave.

Det viste sig, at ingen fra hele holdet havde kommet frem til det samme væsentlighedsniveau.

Dertil blev det oplyst til kursisterne fra underviserne, at ingen havde beregnet forkert på

baggrund af den argumentation kursisterne havde fremsat. Dette tydeliggør problematikken i

beregningen af væsentlighedsniveauet.

Ser man på det i forhold til revision af koncernregnskaber og fordeling af

væsentlighedsniveauet til komponenterne, kan der være mange forhold, som afgør revisors

beregning. Dertil kommer den svære del, hvor det skal besluttes, om kvalitative forhold skal

være afgørende for komponenternes væsentlighedsniveau. Det kan især være vanskeligt at

afgøre, hvor meget det kvalitative skal sænke/hæve væsentlighedsniveauet, når der ses bort fra

den finansielle betydning. Hvordan kan koncernrevisor være sikker på, at lige præcis det

beløb er afgørende for en regnskabsbrugers økonomiske beslutning?154

Formålet med ovenstående er at vise, at væsentlighedsniveauer kan være forskellige

afhængigt af revisor samt andre omstændigheder. Der er dog ikke andre måder at gøre det på,

da en stor del af revisionsprocessen er bygget på revisors professionelle dømmekraft.

Spørgsmålet er så, om ISA 600R skulle have beskrevet mere præcist, hvordan

væsentlighedsniveauet for komponenter skulle beregnes og evt. sætte benchmarks for, hvor

meget givne kvalitative forhold skulle sænke/hæve væsentlighedsniveauet med. Dette er ikke

ensbetydende for, at der ikke skulle være muligheden for den professionelle dømmekraft, for

sådan er revisionsstandarderne bygget op.

6.1.5. Reaktion på vurderede risici og valg af revisionsstrategi

Reaktionen på vurderede risici og valg af revisionsstrategi er teoretisk gennemgået, hvor det

bl.a. konkluderes, at der nu kan foretages flere revisionshandlinger på koncernniveau.

Koncernrevisors mulighed for at scope komponenterne og risikorette revisionen, gør at der på

153
Jensen, Thomas H. & Andersen, Rikke: Subjektiv samvejning af revisionsbevis, side 139.

154
Hvis man tager til en generalforsamling hos f.eks. en andelsboligforening, kan det virke

overraskende, hvor lave beløb, beboerne går op i eller hvilke regnskabsposter. Dette er kendt fra
respondenternes dagligdag.



visse komponenter ikke benyttes lokale revisorer, men at

foretages på koncernniveau. Endvidere

i mængden af de revisionshandlinger der skal foretages.

I forbindelse med ændringerne i revisionsstrategien har Jan Bo Hansen og Berit Steenstrup

Damm opstillet de formodede ændringer, i to diagrammer som viser fordelingen af de

forskellige revisionshandlinger. Disse to diagrammer er henholdsvis udarbejdet for den

nuværende revisionsstrategi, samt for revisionsstrategien efter at den er blevet mere

risikorettet, gennem implementeringen af ISA 600R.

Det første diagram er vist nedenfor og giver et billede af en revisionsstrategi, der

på en næsten fuld revision af samtlige poster:

Figur 12: Nuværende revisionsstrategi

Deloitte er et af ”Big4”revisionsselskaberne der er gået fra en overbevisningsmodel i 2009 til

en risikobaseret revisionsmodel i 2010.

alle regnskabsposter ud fra et synspunkt, hvor det handlede om at få afdækket

revisionsmålene oplistet i RS500. Denne omvæltning fra en approach til en anden, har haft en

155
Bilag 10 ”Nuværende revisionsstrategi” og bilag 11 ”Revisionsstrategi jævnfør ISA 600R”

156
Undervisningsnoter fra undervisning med Berit Steenstrup Damm på CBS, d. 17. marts 2010

157
Bilag 3, side 5
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i mængden af de revisionshandlinger der skal foretages.

I forbindelse med ændringerne i revisionsstrategien har Jan Bo Hansen og Berit Steenstrup

formodede ændringer, i to diagrammer som viser fordelingen af de

forskellige revisionshandlinger. Disse to diagrammer er henholdsvis udarbejdet for den

nuværende revisionsstrategi, samt for revisionsstrategien efter at den er blevet mere

em implementeringen af ISA 600R.155

Det første diagram er vist nedenfor og giver et billede af en revisionsstrategi, der

på en næsten fuld revision af samtlige poster:

Nuværende revisionsstrategi156

et af ”Big4”revisionsselskaberne der er gået fra en overbevisningsmodel i 2009 til

en risikobaseret revisionsmodel i 2010.157 Dette betyder at man i 2009 og tidligere reviderede

alle regnskabsposter ud fra et synspunkt, hvor det handlede om at få afdækket

visionsmålene oplistet i RS500. Denne omvæltning fra en approach til en anden, har haft en

Bilag 10 ”Nuværende revisionsstrategi” og bilag 11 ”Revisionsstrategi jævnfør ISA 600R”
Undervisningsnoter fra undervisning med Berit Steenstrup Damm på CBS, d. 17. marts 2010

Side 92 af 172
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stor indflydelse på hele revisionsprocessen. Effektiviteten er forøget ved at det nu er

acceptabelt at risikorette sin revision og dermed fokusere på de områder hvor

identificeret de væsentligste risici.

Dette leder os til næste diagram. Denne viser en revisionsstrategi der præget af en mere

nuanceret revision, der involvere flere niveauer af revisionshandlinger i modsætning til

tidligere, hvor der var en mere sort/hvid tilgang:

Figur 13: Revisionsstrategi jævnfør ISA600R:

Det fremgår af disse to diagrammer, at der nu skal foretages mindre revision på de enkelte

områder, men der er i større grad plads til andre reviderende handl

understøtte teorien om at der kan spares på revisionen ved enkelte komponenter og dermed

flytte revisionshandlinger fra komponentniveau til koncernniveau. Det må antages at disse

omstruktureringer af revisionsstrategien giver muligh

da der nu ikke længere skal foretages revision af samtlige komponenter.

158
Undervisningsnoter fra undervisning med Berit Steenstrup Damm på CBS, d. 17. marts 2010

overensstemmelse med artiklen RS 600
5, s. 71
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Det fremgår af disse to diagrammer, at der nu skal foretages mindre revision på de enkelte

områder, men der er i større grad plads til andre reviderende handlinger. Disse diagrammer

understøtte teorien om at der kan spares på revisionen ved enkelte komponenter og dermed

flytte revisionshandlinger fra komponentniveau til koncernniveau. Det må antages at disse

omstruktureringer af revisionsstrategien giver mulighed for en effektivisering af revisionen,
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Ifølge en respondent har problematikken tidligere været at revisionsstrategien blev baseret på

risici identificeret hos komponenterne. Tolkningen af standarden gør nu at risiciene

identificeres på koncernniveau.159 I den forbindelse identificeres hvilke risici der er, bl.a. på

regnskabsposterne, men også hvilke komponenter der er risikofyldte. Revisionsstrategien

giver derfor mulighed for en mere specificeret tilgang som vist i ovenstående diagrammer.

I koncernsammenhæng betyder det, som tidligere beskrevet, at man nu kan scope

komponenter og dermed selv foretage revisionshandlinger på komponenter som ikke er

identificerede betydelige. I denne sammenhæng mener en respondent at standarden nu giver

en større frihed til at specificere handlingerne efter de risici som er identificeret. Dette betyder

at der nu kan fokuseres på udvalgte regnskabsposter frem for en standard revision.160 Den

samme respondent mener endvidere at der var en tendens før i tiden til at komponenterne

enten blev klassificeret som betydelige eller ikke betydelige, hvorimod standarden giver

mulighed for en mere nuanceret tilgang, baseret på de identificerede risici.

Denne nye scopingfrihed er ikke beskrevet detaljeret i ISA 600R, som heller ikke giver et

entydigt svar på hvornår der er foretaget tilstrækkeligt med revisionshandlinger. Denne

problemstilling kan give anledning til tvivlspørgsmål om hvornår koncernrevisor er dækket

tilstrækkeligt ind. En respondent modtager mange forespørgsler på hvornår der er foretaget

tilstrækkeligt med revisionshandlinger i de enkelte scopes og hvornår der er revideret

tilstrækkeligt med komponenter.161 Revisionsstandarden dikterer ikke et minimumsantal af

betydelige komponenter eller revisionshandlinger. Denne problemstilling er forståelig, da

standarden ikke giver dette endelige svar. Problemstillingen om hvornår der er foretaget

tilstrækkelige revisionshandlinger må derfor basere sig på revisors professionelle

dømmekraft, så længe minimumskravene i standarden er opfyldt.

Afslutningsvist kan det konkluderes, at dette område har haft en stor indflydelse på revisors

tilgang til revisionen. Nogle revisionshandlinger er nu flyttet fra komponentrevisor til

koncernrevisor. Samtidig er revisionshandlingerne på de enkelte komponenter blevet mere

specifikke. Disse konsekvenser resultere i at der kan spares en stor arbejdsmængde fra

komponentrevisors side, men til gengæld er disse handlinger nu flyttet op på koncernniveau.

159
Bilag 5, side 5

160
Bilag 4, side 3

161
Bilag 5, side 1
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En respondent har haft gode erfaringer med netop disse forhold, som har resulteret i lavere

revisionsomkostninger på totalniveau, hvilket i sidste ende har resulteret i at kunden kunne

tilbydes et lavere honorar for revisionen.162 En uddybning af denne situation vil foretages i

gennemgangen af omkostningsbesparelserne og honorarændringerne i afsnit 6.4.2.

6.2. Udførelsesfasen

I det teoretiske afsnit under udførelsesfasen blev områderne konsolideringsprocessen og

efterfølgende begivenheder gennemgået. Det er vurderet at der ved disse konsolideringsfasen

ikke har været betydelige ændringer omkring revisionsprocesserne. Konsolideringsprocessen

er ifølge Jan Bo Hansen blevet opstillet i standarden efter best practice og der har ikke været

de store udfordringer omkring dette område hvorfor det ikke forudses at have markante

konsekvenser for revisionstilgange.163 Dette synspunkt er flere af de øvrige respondenter

enige i, da de beskriver handlinger ved konsolideringsprocessen som handlinger der altid er

foretaget. Omkring området efterfølgende begivenheder er der dog lagt op til enkelte

ændringer i revisionspraksissen, hvorfor de praktiske konsekvenser vil analyseres i

kommende afsnit.

6.2.1. Efterfølgende begivenheder

Omkring de efterfølgende begivenheder, så ligger standarden op til at koncernrevisor skal

sikre sig at der foretages revisionshandlinger på komponenter med fuld revision, for at

identificere efterfølgende begivenheder. Dette medfører at koncernrevisor kan undlade

revisionshandlinger mod efterfølgende begivenheder. Flere af respondenterne er enige om at

der skal foretages handlinger for at imødekomme dette krav, men er derimod lidt uenige

omkring omfanget. Alle respondenterne er dog enige om at der historisk altid har været fokus

på at foretage revisionshandlinger for at identificere risici omkring efterfølgende

begivenheder hvorfor der ikke vil komme markante ændringer på dette område. Enkelte

respondenter mener at der ved den nye standard nu er mulighed for at begrænse disse

handlinger til komponenter hvor der foretages fuld revision.164 Respondenterne mener

samtidig at revisor løbende vil være gjort opmærksom på mulige hændelser som naturligt vil

være i fokus når der kigges på efterfølgende begivenheder. Endvidere er moderselskabet en
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del involveret da ledelsen og controllerne her har et godt overblik over hvilke komponenter

revisor skal være ekstra opmærksom på.165 Enkelte respondenter er af den opfattelse at ved

alle komponenter hvor der foretages fuld eller delvis revision skal der rapporteres om

efterfølgende begivenheder,166 hvilket ikke er nødvendigt efter den nye standard. ISA 600R

foreskriver at der ved komponenter, hvor der ikke udføres fuld revision kan der nøjes med at

komponentrevisor rapporterer omkring efterfølgende begivenheder, såfremt denne bliver

opmærksom på omstændigheder der er væsentlige for koncernen.

Afslutningsvist skal det nævnes at der er hos respondenterne er generel enighed om at dette

område udelukkende er placeret hos komponentrevisor og at koncernrevisors eneste opgave er

at koordinere revisionen af efterfølgende begivenheder.

Det er vigtigt at pointere i denne sammenhæng at det stadig er koncernrevisor der har

ansvaret, da indtrykket fra respondenternes svar kan tolkes som en ansvarsforskydning. Dette

er naturligvis ikke tilfældet, så længe koncernrevisorteamet sørger for at koordinere de

planlagte handlinger samt at der sørges for at modtage rapporteringer omkring efterfølgende

begivenheder fra revisionen af komponenter der er underlagt fuld revision.

6.3. Afsluttende revisionsfase

Den afsluttende revisionsfase blev i den teoretiske gennemgang af standarden delt op i

henholdsvis vurdering af opnået revisionsbevis samt dokumentationskrav. Begge områder vil

blive behandlet, men der vil fokuseres på dokumentationskravene, da standarden ligger op til

flest tiltag på dette område.

6.3.1. Vurdering af opnået revisionsbevis

Som tidligere beskrevet kræver ISA 600R at koncernrevisor vurderer hvorvidt

komponentrevisors arbejde er tilstrækkeligt og evt. foretager en reaktion herpå, såfremt de

udførte revisionshandlinger ikke er tilstrækkelige. I de udførte interviews blev der spurgt

indtil om respondenten har oplevet at det udførte arbejde fra komponentrevisor var

utilstrækkeligt og hvilke handlinger der blev foretaget. Jan Bo Hansen beskriver at standarden

er designet til at undgå problematikker omkring dette område og at man nok ikke vil reagere
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anderledes end tidligere, da det grundlæggende gælder om at opnå et tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis.167 Denne holdning deles af en anden respondent, som mener at revisor gør alt

hvad der kan gøres for at præge komponentrevisorerne i en bestemt retning, men de kulturelle

forskelle gør flere gange at revisionen ikke altid foretages efter samme principper som man er

vant til.168 Omkring disse forhold er der ifølge respondenterne 3 typiske scenarier omkring

manglende revision fra komponentrevisors side:

 Komponentrevisor nægter at udfører omgaven, på grund af ressourcemangler.

 Komponentrevisor er ikke færdig til den aftalte deadline

 Manglende kvalitet af komponentrevisors arbejde

Når en komponentrevisor ikke har mulighed for at påtage sig opgaven er de primære årsager

tidspres eller honorarets størrelse. Når denne situation opstår, vil koncernrevisor typisk sende

et revisionsteam af sted til det pågældende land for udfører revisionen selv. I visse tilfælde er

dette ikke muligt på grund af landet lokale reguleringer, hvorfor der alternativt sendes 1-2

revisorer af sted fra koncernrevisionsteamet, der kan styrer og overvåge revisionen i det

pågældende land.169

En hyppig hændelse er når komponentrevisor ikke er færdig til den aftalte deadline. I denne

situation, vil koncernrevisor tage en drøftelse med koncernledelsen, for at finde en løsning på

problemstillingen. Dette kunne evt. være at allokere ekstra ressourcer for at løse opgaven

hurtigere.170

Den sidste og muligvis den mest problemfyldte problemstilling er hvis koncernrevisor

modtager rapporteringer fra komponentrevisor hvor det fremgår at de udførte

revisionshandlinger ikke har været tilstrækkelige. I denne situation, vil de første tiltag være at

kontakte den lokale revisor for at undersøge hvorvidt det er muligt at foretage yderligere

revisionshandlinger for at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. I yderste tilfælde vil

det igen være en mulighed at samle en udrykningsstyrke, som flyves til det pågældende land

og bidrager med opfølgende revisionsprocedurer.171
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Grunden til at koncernrevisor står i en situation som ovenstående hvor komponentrevisor ikke

har levet op til forventningerne er det typisk fordi koncernrevisor ikke har været nok

involveret løbende og dermed har haft mulighed for tiltag der kunne afhjælpe en mulig

problemstilling.172 Når komponentrevisor ikke lever op til de krav der stilles, så anbefales det

at komponentrevisoren skiftes ud, så der kan indsættes en med bedre kvalifikationer til at løse

opgaven fremadrettet.

6.3.2. Dokumentationskrav

ISA 600R ligger op til øgede dokumentation af koncernrevisors overvejelser. Interviewguiden

behandler disse dokumentationskrav indirekte, ved gennemgangen af de øvrige forhold som

standarden ligger op til. Det kan ud fra respondenternes besvarelser analyseres hvorvidt

respondenterne mener at der er kommet yderligere dokumentationskrav.

Jan Bo Hansen er ikke i tvivl om at der er kommet yderligere dokumentationskrav i

forlængelse af implementeringen af ISA 600R.173 Det er specielt dokumentationen af

koncernrevisors overvejelser som standarden fokusere på. Han nævner bl.a. at

revisionsinstrukserne nu skal være mere specifikke på de enkelte komponenter, hvilket vil øge

dokumentationskravet for koncernrevisors overvejelser omkring revisionen af de enkelte

komponenter. Jan Bo Hansen vil gå så langt, som at sige at men i praksis ”…faktisk bør

beskrive helt konkret hvilken slags revision man gerne vil have komponentrevisor til at

udfører”.174 Dette øgede omfang af specificerede revisionsinstrukser og dermed

dokumentationen vil øge koncernrevisors arbejdsbyrde.

I forlængelse af revisionsinstrukserne kan det konstateres at involveringen i

komponentrevisors arbejde også har givet anledning til en øget dokumentationsbyrde i

praksis. Forholdet bliver beskrevet som mere formaliseret efter implementeringen af ISA

600R. Respondenterne beskriver at man typisk har gjort sig overvejelserne og kommunikeret

dem ud, men man har ikke altid været lige god til at dokumentere dette.175 Grunden kan her
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være at man alligevel fik rapporteringer tilbage, hvilket revisor førhen mente, var tilstrækkelig

dokumentation.

De fleste respondenter er enige om at der er et øget krav omkring forståelsen af

komponentrevisor, hvorfor der i praksis nu skal dokumenteres kommunikationen med

komponentrevisor samt involveringen i dennes arbejde.176 Dette er et andet godt eksempel

hvor der vil være krav om øget dokumentation. For afdækning af kravet om forståelsen af

komponentrevisor er der hos nogle revisionsselskaber udarbejdet et spørgeskema, som

udsendes til komponentrevisor, jf. figur 5. Dette er som tidligere beskrevet et spørgeskema til

komponentrevisor om den pågældendes kvalifikationer og lignende. Spørgeskemaet er et godt

eksempel på den øgede dokumentation af koncernrevisors overvejelser omkring forståelsen af

komponentrevisor.

Hos det mellemstore revisionsselskab har standarden betydet at der nu skal foretages en del

arbejde omkring udarbejdelsen af standardinstrukser, som koncernrevisor kan anvende til at

dokumentere sit arbejde. På nuværende tidspunkt er det revisor selv der skal foretage

overvejelserne og dokumentere disse, men efter ISA 600R træder i kraft er det vurderet mest

hensigtsmæssigt at opstille minimumskrav til de enkelte revisionsprocesser, så det sikres at

den enkelte koncernrevisor efterlever standarden uanset hvordan den pågældende har tolket

den.177 Disse minimumskrav sikres gennem udarbejdelsen af tjeklister, spørgeskemaer mv.

som vil være standardredskaber på alle koncernrevisioner.178

Afslutningsvist kan det konkluderes at implementeringen af ISA 600R vil have konsekvenser

for de praktiske processer omkring dokumentationen af koncernrevisors overvejelser. Hos

internationale revisionsselskaber, vil den enkelte revisor have lidt lettere ved at opfylde disse

krav, da interviewene giver anledning til at tro at mange af disse tiltag allerede er foretaget.

Dette kan skyldes de internationale kvalitetskrav, som revisionsselskaberne kræver, hvorfor

der vil være standardiserede revisionshandlinger der skal følges og øgede

dokumentationskrav, så revisionen efterlever internationale krav.
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Lokale revisionsselskaber vil derimod imødegå øgede dokumentationskrav som endnu ikke er

implementeret, hvorfor der det kommende år, vil skulle tages stilling til flere tiltag for at

imødegå ISA 600R’s krav.

6.4. Andre overordnede forhold

De andre overordnede forhold, der vil behandles er de øgede krav til kommunikationen,

spekulationerne omkring de ændrede omkostninger til koncernrevisionen i forlængelse af ISA

600R samt hvis andre relevante forhold som de enkelte respondenter har oplevet eller

forventer at opleve.

6.4.1. Kommunikation

Ved implementeringen af den nye revisionsstandard ISA 600R er det nu kommet anbefalinger

og krav til hvad koncernrevisor skal kommunikere til komponentrevisor, samt hvad der skal

kommunikeres den modsatte vej. Endvidere antages det at qua standardens øgede krav

omkring involvering, kommunikation og besøg, så har måden koncernrevisor kommunikere

med komponentrevisor på ændret sig.

ISA 600R kræver en øget kommunikation med komponentrevisor og anbefaler en mere

personlig tilgang. Baseret på respondenternes svar har både typen og mængden af

kommunikation ændret sig over den seneste tid. Typen af kommunikation har i takt med den

teknologiske udvikling gjort det nemmere for revisor at kommunikere på et mere personligt

plan. Skrevet kommunikation har hidtil været den foretrukne metode og denne type har

primært bestået i mails. Det har hos de internationale revisionsselskaber været muligt at

udvikle elektroniske databaser hvor informationer er lettere kommunikeret ud til et større

antal af modtagere.179 Disse elektroniske databaser kan beskrives som en ”hjemmeside” som

koncernrevisor kontrollere og diktere hvem der skal have adgang samt hvilke beføjelser de

enkelte brugere af systemet skal have. Revisor kan på denne hjemmeside ligge alle de

informationer ud som skal kommunikeres til komponentrevisor. Komponentrevisor kan

ligeledes ligge de filer op som skal kommunikeres til koncernrevisor. Koncernrevisor kan på

den måde indsætte spørgeskemaer som vist afsnit 4.2.2., hvor komponentrevisor går ind og

179
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besvarer samt ”uploader” de relevante filer. Respondenterne er også enige om at

spørgeskemaer eller tjeklister er måden at opnå en del af informationerne på. Ved brugen af

fildelingssystemer og online databaser vil koncernrevisor hele tiden have et løbende overblik

over hvad de enkelte komponentrevisorer har kommunikeret samt hvad de mangler at

kommunikere. Elektroniske databaser bidrager til det krav i ISA 600R der fokuserer på den

effektive kommunikation mellem revisorerne på en koncern.

Den skriftlige form for kommunikation er dog ikke så personlig og bidrager ikke nok til en

forståelse af, hvem komponentrevisoren virkelig er. Dette aspekt er der også tænkt over i

praksis hvor anvendelsen af conference calls vinder ind.180 Generelt er revisorerne blevet

mere opmærksomme på at det ikke er nok at sende mails.181 Hvor der tidligere blev anvendt

fax, mail og breve er brugen af telefonkonferencer/møder samt videokonferencer blevet en

større del af koncernrevisors kommunikationsværktøj. Denne form for kommunikation

bidrager til en mere personlig kommunikation mellem koncernrevisoren og

komponentrevisorerne, samtidig giver det koncernrevisor en følelse af øget involvering hos

komponenterne. Enkelte mener at det kan bidrage til en lavere besøgsrate.182 Det vigtige i

denne forbindelse er dog dokumentation f.eks. i form af mødereferater og lignende.

Vurderingen er dog at det er præcis denne form for tiltag som standarden ligger op til, når den

kræver og anbefaler en øget kommunikation med og forståelse af komponentrevisor.

Respondenten fra det mellemstore selskab er enig med de resterende respondenter i det

faktum at kommunikation med komponentrevisor bliver mere formaliseret.183 Respondenten

mener dog ikke at implementeringen af ISA 600R vil have den store betydning omkring

området kommunikation for dette revisionsselskab, da det primært har mindre koncerner med

5-6 datterselskaber. Kommunikationen foregår primært pr. mail og pr. telefon, da det ikke vil

give mening at anvende store ressourcetunge fildelingsprogrammer på mindre koncerner,

hvilket flere respondenter fra ”Big4”-selskaberne er enige i.

Der er en bred enighed mellem respondenterne om at kommunikationen til dels var der før

implementeringen af ISA 600R, selvom at der nu anvendes flere conference cals og lignende.

Det er mere omkring dokumentationskravene og struktureringen at der har været ændringer.
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I forbindelse med kravet fra ISA 600R om at koncernrevisor skal informere den øverste

ledelse om kvaliteten af revisors arbejde, jf. afsnit 4.4.1., kan der spekuleres i om

koncernrevisor har tendens til at stå kritisk overfor arbejde udført af revisorer uden for eget

netværk, når koncernrevisor typisk vil anbefale eget netværk. Respondenterne fortæller at de

alle anbefaler anvendelsen af eget netværk, da det dermed mindsker risikoen omkring

komponentrevisor. Denne holdning fremkommer da flere af respondenterne har en stor grad

af tillid til deres eget internationale netværk der kræver en hvis minimumsstandard indenfor

bl.a. kvalitetskontrol.

Afslutningsvist kan det omkring kommunikationen konkluderes at der allerede foretages en

del tiltag og tanker omkring måden at kommunikere på. De enkelte respondenter hentyder til

at der generelt er blevet effektiviseret omkring kommunikationen med en større anvendelse af

telefon og video konferencer samt brugen af disse fildelingssystemer. Grundlaget for dette er

er nok i højere grad takket være den teknologiske udvikling frem for kravene i ISA 600R, til

gengæld vurderes det at struktureringen og dokumentationen omkring kommunikationen vil

ændres i takt med implementeringen af ISA 600R.

6.4.2. Generelle konsekvenser

Sidste område er de generelle konsekvenser som de enkelte respondenter har oplevet, eller de

konsekvenser som de mener, vil ramme koncernrevisor efter implementeringen af ISA 600R.

Virksomheder som før ikke var underlagt overvejelserne og reguleringerne ved revision af

koncernrevision er nu underlagt ISA 600R, da den ikke kun er gældende for koncerner i

juridisk forstand. Jan Bo Hansen beskriver at der har været tvivl om, hvem der nu er underlagt

ISA 600R, eftersom koncerndefinitionen rammer så bredt.184

Løbende har udkastene til ISA’en blevet kommenteret af de forskellige organer rundt omkring

i verden, her er det bl.a. blevet nævnt at der har været en vis skepsis omkring det at kunne

holde honoraret.185 Netop spørgsmålet omkring honoraret er et interessant udgangspunkt. Det

er ikke et emne, som standarden direkte har været inde på. Men de arbejdshandlinger, som

ISA 600R kunne føre med sig, kan have indflydelse på honoraret eller revisionssagernes

184
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omkostninger. Spørgsmålet er så, hvordan eller

honoraret eller sagsomkostningerne. Spørgsmålet har været taget op i forbindelse med

interviewene hos de forskellige revisionsfirmaer, og svarene har som forventet været

forskellige. De syv respondenters svar illus

Figur 14

Af de syv respondenter mener fem af dem, at ISA 600R kan påvirke honoraret såvel som

sagsomkostningerne i begge retninger, to af dem mener henholdsvis, at standarden ingen

ændringer medfører og at den ligefrem gør det billigere. Der var ingen af de adspurg

udelukkende mente, at standarden kan være grundlag for at hæve honoraret eller ligefrem gør

sagerne dyrere. Årsagen kan være det faktum, at det er best practice, som er nedskrevet i en

standard. Det kan også være udvælgelsen af populationen i forbi

var ingen af de adspurgte revisorer der repræsenterede helt små revisionsfirmaer, som har et

begrænset kendskab til revision af koncernregnskaber.

Jan Bo Hansen fra Deloitte er en af dem, der mener, at ISA 600R godt kan give

ændringer i honoraret. Han mener dog, at denne ikke nødvendigvis fører til en stigning i

sagsomkostningerne og dermed et stigende honorar. Han argumenterer, at der kan være

tilfælde, hvor revisionen kan være mere risikoorienteret efter indfø

kan være med til at sætte honoraret ned, da standarden kan medføre en effektivisering af
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revisionsprocessen. Dette er gældende, hvis revisionen tidligere har inkluderet områder med

lav risiko. Men de øgede dokumentationskrav kan medføre øget tidsforbrug.186

En anden respondent fra ”Big 4” fortæller ligeledes, at standarden kan både kan medføre

større eller mindre udgifter fra revisionsselskabets side, hvilket argumenteres med, at kravene

til dokumentation er højere, men til gengæld skæres den unødvendige revision væk. Dermed

betyder det, at arbejdsprocessen flyttes fra det ene til det andet.187

En respondent fra et mellemstort revisionsfirma188 mener ikke, at standarden medfører

væsentlige ændringer. Dog kan det være, at nogle vil have et højere honorar, da antallet af

besøg bliver forøget. Ifølge respondenten vil flere revisionsfirmaer opleve større

underdækning i det første år i forbindelse med implementeringen samt udarbejdelse af

checklister mv. Vedkommende mener, at de ekstra handlinger er begrænsede, hvorfor

ændringerne i honoraret som følge af standarden er begrænsede. Respondenten mener

dermed, at det er mere formalisering af revisionsprocessen.189

Respondent nr. 4 mener for det første ikke, at honoraret kan ændres som følge af

implementeringen af ISA 600R, da dette er noget internt i revisionsbranchen. Kunderne ville

have svært ved at forstå dette, og derudover argumenterer respondenten, at

markedsforholdene på nuværende tidspunkt ikke gør det hensigtsmæssigt at hæve honoraret

som følge af ISA 600R.190 Mht. sagsomkostningerne, i forbindelse med revisionen, mener

respondenten, at de både kan blive højere som følge af den øgede kommunikation, flere

møder mv., og at de kan blive mindre, fordi det er nemmere at scope mere og gøre revisionen

mere risikorettet.191 Respondent nr. 4’s kollega fra samme ”Big 4” firma mener ligeledes, at

det kommer an på den enkelte revisor. Respondenten mener, at den aggressive scoping, som

ISA 600R fører med sig, kan gøre sagerne billigere, men samtidig skal man dokumentere

noget mere, hvorfor sagerne kan være dyrere på det punkt. Respondenten siger derudover, at

den revisor som har prøvet at være up to date med best practice ikke vil opleve ændringer som

følge af standarden, mens de andre vil opleve store ændringer.192

186
Bilag 5: Interview med Jan Bo Hansen, side 5.

187
Bilag 7: Interview med respondent nr. 5, side 4.

188
Bilag 9: Den eneste respondent, som er uden for ”Big 4”.

189
Bilag 9: Interview med respondent nr. 7, side 5.

190
Med dette menes, at finanskrisen på markedet presser revisionen.

191
Bilag 6: interview med respondent nr. 4, side 5.

192
Bilag 5: Interview nr. 3, side 6



Side 105 af 172

De ovennævnte fem respondenter har det tilfælles, at de mener, at standarden medfører både

højere og lavere omkostninger afhængig af situationen. De fleste har det tilfælles, at de

mener, at de stigende sagsomkostninger, kan modregnes af de faldende sagsomkostninger

som følge af en mere risikorettet revision samt mere aggressiv scoping.

Respondent nr. 2 skiller sig lidt ud fra de ovennævnte, da vedkommende direkte henviser til,

hvordan ISA 600R har givet anledning til ændringer i honoraret. Respondenten mener, at

implementeringen af standarden har givet besparelser på ca. 20 % af det samlede honorar på

komponentrevisors arbejde. Dertil er 10 % af besparelsen anvendt til mere arbejde på

koncernniveau. På lige fod med de tidligere nævnte respondenter, er arbejdet flyttet fra

komponentniveau til koncernniveau, og det passer hermed overens med de andre

respondenters påstande om flytning af arbejdsprocessen fra det ene til det andet. I alt har

respondent nr. 2 netto sparet 10 % af honoraret på sagsomkostninger. Vedkommende har som

følge af de pæne resultater valgt at give nedslag i honoraret hos sine kunder.193 Dette leder til

spørgsmålet om etik, som vil blive diskuteret senere i dette afsnit.

Den sidste respondent, skiller sig ligeledes ud, da vedkommende ikke mener, at standarden

fører noget nyt med sig, der kan have indflydelse på hverken sagsomkostningerne eller

honoraret. Vedkommende siger, som den eneste, at de handlinger der foretages i henhold til

ISA 600R er de samme, som man altid har udført. Respondenten siger, at det måske havde

været anderledes hos et lille firma, som ikke har standarder, og som pludselig skal til at

implementere kan få problemer med stigende sagsomkostninger. Men dette mener

respondenten ikke er et problem hos de store generelt, da de altid har arbejdet under best

practice.

De forklaringer, som er opnået fra interviewene, er forskellige på nogle punkter men

overordnet ens. Både de respondenter, som mener, at sagerne bliver dyrere, og dem der

ligefrem mener det modsatte har ret på hver deres måde. For hvad menes der med, at ”sagerne

bliver dyrere pga. øget dokumentation” eller ”billigere pga. risikorettet revision”? Disse

spørgsmål skal belyses vha. de tre nedenstående eksempler, hvor ISA 600R kan på virke

sagsomkostningerne i forskellige retninger.

193
Bilag 4 – Interview nr. 2, side 6
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Eksempel 1: Revisionsfirma 1 – overbevisningsorienteret.

Revisionsfirma 1 er et stort multinationalt firma, der har nogle af landets største koncerner.

De reviderer efter ”overbevisningsmodellen”, som går ud på, at alle revisionsmål skal

afdækkes ved at opnå en overbevisning om samtlige regnskabsposter uanset størrelse.

Revisionsfirmaets kunde er den samme case virksomhed, som er blevet brugt hidtil i

afhandlingen, Moder A/S koncernen. Koncernrevisionsteamet består af følgende

medarbejdere, med de respektive debiteringssatser194:

 Lead Client Partner: 2.000 kr./t

 Opgavepartner: 2.000 kr./t.

 Manager: 1.500 kr./t.

 Senior: 1.200 kr./t.

 Assistent: 900 kr./t.

 Trainee/junior: 500 kr./t.

Honoraret udgør i alt 2 mio. kr. og fordeles til alle komponenterne samt moderselskabet, hvor

der fordeles honorar efter komponentens betydning. Der henvises til afsnittet om vurdering af

betydelige komponenter eller beregning af væsentlighedsniveau for baggrundsinformation.

Fordelingen ses i nedenstående tabel. Det forventes ud fra nedenstående tabel, at

revisionsteamet skal holde sig inden for budgettet, og ud fra teamets satser, må timeforbruget

ikke være højere end sagen kan bære. Ser man f.eks. på komponenten Sverige, udgør

honoraret 25.000 kr. Bruger Opgavepartneren 10 timer på sagen, er sagsomkostningerne

allerede oppe på 20.000 kr., og det er begrænset, hvor meget der er tilbage til de andre. Derfor

skal timeforbruget pr. revisor planlægges nøje, så omkostningerne ikke løber løbsk.

194
Det antages, at komponentrevisorteams består af samme antal medarbejdere samt teamstørrelse.

Dette kan variere i virkeligheden afhængig af størrelsen af kunden samt risiko.
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Komponent Honorarfordeling Honorarfordeling i %

Moder 100.000 5 %

Sverige 25.000 1 %

Tyskland 500.000 25 %

Kina 500.000 25 %

Brasilien 500.000 25 %

Danmark 200.000 10 %

Frankrig 25.000 1 %

USA 25.000 1 %

England 25.000 1 %

Shared Service center 25.000 1 %

Banking 25.000 1 %

Samlede sagsomkostninger 1.950.000 98 %

Samlet honorar 2.000.000 100 %

Overdækning 50.000 3 %
Figur 15

Ovenstående tabel er udarbejdet med udgangspunkt i en forventet overdækning på 3 % i

forhold til honoraret. Ved overbevisningsmodellen, skal revisionsteamet, som nævnt tidligere,

opnå overbevisning om alle revisionsmål for alle regnskabsposterne. Det er indlysende, at

timeforbruget samt omkostningerne ved revisionen vil være højere, hvis der skal opnås

overbevisning for alle revisionsmål for samtlige regnskabsposter. Dette skyldes den øgede

arbejdsindsats, hvor der revideres områder, som hverken indeholder normale eller betydelige

risici. Det er ikke lige til, at komme med et konkret eksempel, da dette kan afhænge af

virksomheden. Nedenstående vises et eksempel på beregning af timeforbruget for en af de

betydelige komponenter. Det kan nemt komme til at se således ud, hvis alt skal revideres.
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Teammedlem Timesats Tidsforbrug Sagsomkostninger

LCP 2.000 9 18.000

Opgavepartner 2.000 15 30.000

Manager 1.500 50 75.000

Senior 1.200 150 180.000

Assistent 900 150 135.000

Trainee 500 150 75.000

I alt 513.000

Samlet honorar 500.000

Over/underdæk. -13.000
Figur 16

Ifølge ovenstående tabel giver sagen en underdækning på 13.000 kr. Ifølge Jan Bo Hansen vil

implementeringen af ISA 600R medføre effektivisering af revisionen for et revisionsfirma

som det nævnte i eksemplet, da det vil være mere risikorettet revision.

Eksempel 2: Revisionsfirma 2 – risikorettet revision.

Revisionsfirma 2 har en anden revisionsmetode. I stedet for at revidere ved at opnå

overbevisning for alle revisionsmål pr. regnskabspost, forsøger de i stedet at vurdere risici pr.

revisionsmål pr. regnskabspost195. Da det ikke er nødvendigt, at revidere samtlige

regnskabsposter samt revisionsmål, vil dette automatisk medføre mindre omfang af revision,

mindre timeforbrug og dermed lavere omkostninger.

For det nævnte revisionsfirma i eksemplet, vil ISA 600R ikke få den store betydning. Det kan

muligvis betyde, at arbejdsprocessen flyttes fra det ene til det andet. Men da risikoorienteret

revision allerede praktiseres, vil standarden blot være allerede kendt praksis, som er

nedskrevet.

195
Der henvises til afsnittet om risikovurderingsproces for nærmere forklaring om risikorettet revision.
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Eksempel 3: Revisionsfirma 4 – mindre revisionsfirma.

Dette revisionsfirma er ikke et typisk et men mere hypotetisk. De reviderer koncerner, som er

mindre. De tager ikke stilling til f.eks. komponentrevisor, dokumenterer ikke alle deres møder

med komponentrevisor. Derudover tager de kun højde for komponenternes finansielle

betydning, da de kvalitative forhold kan være svære at afgøre. For sådan et revisionsfirma,

kan standarden komme bag på dem, hvorfor de skal implementere checklister og flere nye

arbejdspapirer. For et revisionsfirma af denne kaliber, kan implementeringen af standarden

være omkostningsfuld, hvorfor de enten må forsøge at hæve honoraret eller takke nej til

opgaven.

Rejseomkostninger:

Udover forøgelse/formindskelse af revisionsmæssige arbejdshandlinger, kan der være andre

udgifter, som kan få sagsomkostningerne til at stige væsentligt. Her tænkes på

rejseomkostninger, der kan være forbundet med besøg hos komponentrevisor. Der henvises til

afsnit 4.2.2. og 4.5.1. vedrørende rejseaktiviteter, hvor der tages stilling til standardens krav til

besøg. Pointen er, at afhængig af revisionsfirmaet og dennes tradition for besøg hos

komponenter, så kan omkostningerne stige væsentligt, hvis det ikke har været en tradition

tidligere.

For udover risikovurderingen ved manglende besøg, så er der også det økonomiske aspekt,

der skal tages stilling til. Hvis der ikke var knappe ressourcer i form af tid og honorar, så ville

det være optimalt at aflægge besøg hos alle betydelige komponenter hvert år. Hvis det

besluttes, at der skal aflægges besøg hos alle betydelige komponenter (hvilket ikke kan lade

sig gøre i virkeligheden), hvem skal så sendes af sted? Skal partneren rejse, eller er det

forsvarligt at sende en assistent eller senior af sted? For kvalitetens skyld, ville det være mest

hensigtsmæssigt, at sende den rette revisor med faglig kompetence. Det kan dog som nævnt

foroven være omkostningsfuldt, hvorfor besøgene foretages på rotation eller lignende.

Etik kontra økonomi:

I dette afsnit diskuteres det, hvad der er etisk korrekt at gøre i forbindelse med ændrede

sagsomkostninger som følge af implementeringen af ISA 600R.

Ser man f.eks. på det revisionsfirma, der er gået fra overbevisningsmetode til risikometode, så

kan det vurderes hvad der er mest rigtigt at gøre, når sagsomkostningerne er blevet mindre.
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Burde koncernrevisor fejre overdækningen, eller skal det komme kunden til gode? En af

respondenterne sagde, som nævnt tidligere, at de sparede sagsomkostninger kommer kunden

til gode, også som følge af de nuværende markedsvilkår.

Hvad med det revisionsfirma, som får højere udgifter som følge af standarden? Kan man

tillade sig, at hæve honoraret, da der skal udføres mere arbejde? Som en af respondenterne

nævnte, så er det ikke lige til, da kunderne vil have svært ved at forstå dette. Især fordi, det er

noget revisorerne har skabt, og det kan ikke være grundlag for at de skal betale mere.

Implementeringen af ISA 600R kan få forskellige konsekvenser for sagsomkostningerne,

afhængigt af det enkelte revisionsselskab og anvendt revisionsmetode. Dette var også entydigt

hos de fleste respondenter. Af de syv adspurgte respondenter var det kun to, der enten ikke

oplevede ændring som følge af den nye standard eller ligefrem fået formindsket

omkostningerne.

ISA 600R er ikke gældende i Danmark endnu, men vil træde i kraft for regnskabsåret

begyndende efter 15. december 2010, hvorfor revisionen af disse regnskaber endnu ikke er

aktuelle i skrivende stund. Dermed vil det være uklart, hvordan de endelige omkostninger vil

se ud.

6.5. Konsekvenser – egen erfaring

Forfatterteamet har selv mindre erfaringer med koncernrevision hvor det her er kommet til

vores opmærksomhed at det ikke kun er koncernrevisor, der nu skal dokumentere mere,

involvere sig mere og kommunikere mere. Selvom at det har været en generel trend at stole på

revisorer inden for samme revisionsselskab, er der i processen omkring forståelsen af

komponentrevisor her anvendt et spørgeskema indenfor kategorien, forståelse af

komponentrevisor. Igennem dette spørgeskema indhentes bl.a. komponentrevisors CV, andre

certificeringer, viden indenfor internationale regnskabs- og revisionsstandarder og anden

relevant information. Dette tiltag er kun en lille forøgelse af komponentrevisors

arbejdsmængde, da disse informationer gerne skulle være udarbejdet på forhånd, i forbindelse

med lignende revisioner.

Et generelt svar blandt flere af de interviewede var at revisor prøver så vidt muligt at udføre

”best practice” og følge de markedstrends der er inden for revision. Dette menes specielt
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vigtigt hos koncerner som er betydelige kunder. Baseret på vores egne erfaringer er vi enige i

denne antagelse, men mener samtidig at der kunne være et yderligere grundlag, end

vigtigheden af kunderne. Budgettet hos større koncerner giver mulighed for at fordybe sig i

teoretiske problemstillinger. Et lokalt revisionsteam ved vores egen arbejdsplads har

implementeret et såkaldt ”fagligt kvarter”.196 Dette betyder i praksis en gennemgang af

aktuelle og relevante problemstillinger. Den enkelte skulle gerne besidde en professionel

faglig nysgerrighed, der gør at han og organisationen er i konstant forandring i takt med at

udviklingen af standarder og de generelle markedstendenser. Da ISA 600R har været længe

undervejs, har det derfor været muligt for den enkelte revisor at følge udviklingen i takt med

at de enkelte høringsudkast blev offentliggjort.

6.6. Opsummering

Praksis inden for revision af koncernregnskaber har hidtil været præget af professionel

dømmekraft samt interne retningslinjer hos de forskellige revisionsselskaber. Efter interviews

med forskellige revisorer, er der i afhandlingens forløb fremkommet idéer om praksis inden

for koncernrevision, og det har været interessant at høre, om de enkelte revisorer mente at

praksis havde ændret sig som følge af ISA 600R. Overordnet set mente flere af

respondenterne, at revisionen af koncernregnskaber efter indførelsen af ISA 600R er blevet

mere formaliseret.

Et interessant emne har været, hvorvidt revisionen af koncerner er blevet mere risikoorienteret

i forhold til tidligere. Ifølge flere af respondenterne har det været en generel trend i de senere

år at fokusere mere på risici i forbindelse med revisionen. Det er ikke nødvendigvis et resultat

af indførelsen af ISA 600R i regnskabsåret 2010, men skyldes ligeså meget den lange periode,

som standarden har været under udarbejdelse, kombineret med ikrafttrædelsen af RS 315 i

2004. Dette indikeres også af det faktum, at ISA 600R er udarbejdet efter best practice.

Som det er beskrevet i afsnittet vedr. revisionsstrategien, så blev de formodede ændringer som

følge af ISA 600R skitseret i to figurer, der viste revisionsstrategierne før og efter. Den ene

viste, at strategien næsten fuldt ud var baseret på revision af samtlige poster, mens den efter

196
Udtrykket “fagligt kvarter” anvendes af statsautoriserede revisor Thomas Hjortkjær Petersen, ved

gennemgang af aktuelle problemstillinger både teoretisk som praktisk. Det faglige kvarter er 15-30
min. om dagen, hvor alle på et revisionsteam samles og drøfter et relevant emne som er oppe for
tiden. Meningen er her at det skulle pirrer den professionelle faglige interesse personer indenfor faget
gerne skulle besidde. Det er et lokalt begreb, som ikke er en generel procedure hos andre
revisionsteams i samme revisionsselskab.
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ISA 600R ikrafttrædelse viser, at meget kan scopes væk og at revisionen kan baseres på mere

analytiske handlinger på koncernniveau.

Et andet område, hvor ændringerne kan mærkes hos nogle af respondenterne er, at mængden

af kommunikationen og måden der kommunikeres på. Flere af de internationale

revisionsselskaber har udviklet databaser, der fungerer som ”hjemmesider”, hvor information

kan oploades. For at sikre korrekt og mere personlig kommunikation har revisorerne i de

senere år fundet ud af, at skriftlig kommunikation ikke er nok, hvorfor udviklingen i takt med

teknologisk udvikling fører i retningen af videokonferencer mv.

Et af de andre interessante forhold for, hvordan ISA 600R kan påvirke revision af koncerner

er sagsomkostninger eller honorar. Der var enighed i blandt størstedelen af de adspurgte

respondenter, at sagsomkostningerne både kunne falde og stige som følge af standardens

ikrafttrædelse. Dette kommer an på den enkelte revisor.
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7. Konklusion

Hovedproblemstillingen i nærværende afhandling omhandler, hvorvidt den nye revisions-

standard for revision af koncernregnskaber, ændrer den hidtil kendte praksis. Endvidere stiller

den spørgsmålstegn ved, hvorvidt implementeringen af denne standard medfører et ændret

fokus på arbejdsindsatsen.

ISA 600R er i første omgang gennemgået med en teoretisk vinkel, hvor der er fokuseret på

standardens nye krav og anbefalinger. Dette er sammenholdt med tidligere reguleringer

indenfor lignende områder. Standardens enkelte faser er slavisk gennemgået for at identificere

samtlige relevante forhold. Det er konkluderet i den teoretiske gennemgang at der er opstået

flere ændringer i forhold til de tidligere reguleringer. De tidligere reguleringer opstillede flere

krav eller anbefalinger på områderne vedrørende revision af koncernregnskaber. Ved

implementeringen af den nye revisionsstandard er flere af disse forhold blevet mere

specifikke og områder som tidligere ikke var beskrevet er nu behandlet.

For hver af revisionsfaserne gennemgår ISA 600R krav til koncernrevisors overvejelser. I den

indledende fase er det nu et specificerede krav til bl.a. opgaveaccepten samt forsættelsen af

opgaveforhold. I planlægningsfasen skal revisor nu identificere de betydelige komponenter og

her i den forbindelse mulighed for at scope dem mere nuanceret end tidligere. Endvidere er

det et krav at koncernrevisor nu opnår et mere personligt kendskab til komponentrevisor.

Dette kan bl.a. gøres ved udsendelse af spørgeskemaer, videokonferencer samt besøg.

Omkring risikovurderingsprocessen er det nu et krav at revisor opnår et kendskab til

virksomheden og dens omgivelser. Et nyt tiltag ved dette område er at flere

revisionshandlinger flyttes fra komponentniveau til koncernniveau. For komponenter der ikke

er identificerede betydelige er der ikke længere krav om revision, men koncernrevisor kan nu

foretage revisionshandlingerne på koncernniveau. Dette gør at en del af revisionsbyrden nu

flyttes op på koncernniveau. Afslutningsvist er der kommet større krav til dokumentationen af

koncernrevisors overvejelser, samt kommunikationen.

Det kan konkluderes ud fra den analytiske del at den revisor der har udført ”best practice” og

dermed fulgt med revisionstrenden ikke kommer til at skulle foretage store ændringer, men

der er her mulighed for at spare revisionsomkostninger. Dette kan gøres i forbindelse med den

mulige scoping og dermed forrykkelsen af arbejdshandlinger fra komponentrevisor til
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koncernrevisor. Modstæningsvist vil en revisor, der ikke har fulgt de seneste års

revisionstrend risikere øgede revisionsomkostninger, da der nu skal indarbejdes tiltag i form

af tjeklister. Endvidere vil det øgede krav forståelsen af komponentrevisoren resultere i besøg,

som muligvis ikke blev foretaget før. Generelt har holdningen til den mængde af ændringer

som ISA 600R vil medføre været, at det bygger på den enkelte revisors nuværende tilgang til

koncernrevision. ISA 600R bidrager med en effektivisering af revisionen på koncern-

regnskaber. Dette gøres ved en fokusering på de risikofyldte omårder i lighed med med

revisionen af andre selskaber.

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om det er ISA 600R eller de generelle markedstrends

indenfor revision der har haft den største indflydelse på revisionstilgangen. Flere steder har

revisionsvirksomhederne været så gode til at følge med tiden og dermed ændret deres

revisionstilgang i takt med at standarden blev udviklet, hvorfor at det er en udvikling der har

foregået de seneste 3 år og ikke noget der sker fra et år til et andet.

Afslutningsvist kan det konkluderes at ISA 600R har medført nye tiltag omkring revisionen af

koncerner. Disse ændringer har gjort at revisor nu har en mere risikorettet tilgang til

revisionen.
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8. Perspektivering

Nærværende afsnit anvendes til at drage perspektiveringer over afhandlingens forløb.

Herunder hvilke overvejelser som ikke er inddraget, men som kunne bidrage yderligere til

løsningen af problemformuleringen.

Projektet har udelukkende fokuseret på holdninger og erfaringer fra fageksperter med

erhvervserfaring, men hvordan ville rene teoretikere tolke ISA 600R? Da teoretikere og

undervisere på uddannelsesinstitutioner, muligvis har en anden tilgangsvinkel til

problemstillingerne end praktikerne, kunne det være interessant at undersøge om der er

forhold som der ikke er taget højde for. F.eks. kunne en teoretiker tolke standarden som, at

alle komponenterne skal besøges, da der skal opnås et mere personligt kendskab til

komponentrevisor. Alternativt, kunne personen tolke at ingen komponenter skal besøges, da

teknologien gør at videokonferencer er tilstrækkeligt til at opnå et personligt kendskab. Begge

fortolkninger er ikke direkte forkerte, men vil ikke være optimale i den praktiske henseende.

I forlængelse af kommunikationen vil problemstillingen omkring interaktionsteorierne ved

udførelsen af interviews, bidrage med en yderligere teoretisk vinkel på de problemstillinger

kommunikation giver. Kommunikation giver anledning til flere problemstillinger omkring

forståelsen af et andet individ. Helt grundlægende ville det være interessant at undersøge

hvorvidt vi ville komme frem til et andet resultat, hvis respondenterne ikke var anonyme, hvis

vi ikke optog samtalen eller hvis de ikke vidste at vi var fra et konkurrerende revisionsfirma?

Udviklingen af ISA 600R er foretaget i forlængelse af den generelle ”revisionstrend” omkring

risikoretningen af revision. Hvad betyder dette reelt for revisor, for det færdige produkt og for

kunden? Afhandlingen konkluderer bl.a. at arbejdsindsatsen nu ændres for en stor del af de

revisorer der er involveret i koncernrevisioner. En interessant problemstilling kunne være om

den nye trend indenfor revision øger kløften mellem regnskabsbrugers forventninger til en

revision og revisors forventninger? Forventer regnskabsbruger at alt er revideret og gør den

nye trend og de nye standarder at revisor forventer at der skal fokuseres mere på de

risikobetonede områder? I forlængelse heraf kan det diskuteres hvorvidt revisor stadig opnår

et tilstrækkeligt revisionsbevis når flere komponenter ikke revideres?
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10. Anvendte forkortelser og betegnelser

Hovedparten af de forkortelser der er anvendt i afhandlingen er forklaret første gang de

anvendes. Forkortelserne er dog for læsevenlighedens og fuldstændighedens skyld oplistet

her:

 Best practice: Den bedst mulige revisionstilgang også selvom at der ikke findes

deciderede standarder indenfor området.

 BIG-4: Betegnelse for verdens 4 største revisionsvirksomheder: Deloitte, Ernst &

Young, KPMG samt PriceWaterHouseCoopers (PwC)

 CEBS: Committee of European Banking Supervisors

 CoA: EU’s Revisionsudvalg

 COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 Exposure draft: Høringsudkast af en ny revisionsstandard, som de enkelte organer

kommenterer på.

 FSR: Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

 IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board

 ISA: International Standards on Auditing

 IFAC: International Federation of Accountants

 IFRS: International Financial Reporting Standards

 IAS: International Accounting Standards

 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

 REVU: Revisionsteknisk Udvalg

 RS: Danske Revisions Standarder

 RV: Danske Revisions Vejledninger

 Scope/scoping: Inddeling af koncernens komponenter efter mængden af arbejde der

skal udføres for at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis.
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11. Bilagsoversigt

Bilag 1. Interviewgennemgang udsendt til respondenter inden interview (1 side)

Bilag 2. Interviewspørgsmål (4 sider)

Bilag 3. Referat af interview med Jan Bo Hansen (6 sider)

Bilag 4. Referat af interview med Respondent 2 (6 sider)

Bilag 5. Referat af interview med Respondent 3 (6 sider)
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Bilag 8. Referat af interview med Respondent 6 (4 sider)

Bilag 9. Referat af interview med Respondent 7 (5 sider)

Bilag 9b. Referat af interview sent til respondent nr. 7 (2 Sider)

Bilag 10. Organisationsdiagram for fiktiv case-virksomhed (1 side)

Bilag 11. Mailkorrespondance (1 side)

Bilag 12. CEBS
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Bilag 1: Interviewguide til respondenter.

Interviewet er opbygget i forlængelse af opbygningen af ISA 600 og den generelle

revisionsproces. Interviewet er inddelt i 5 kategorier som er:

Grundlæggende viden om respondenten:

- Her bliver der spurgt ind til basale ting som navn, titel, erfaring, tilknytning til faglig

afdeling, arbejdsopgaver samt deltagelse ved intern kvalitetskontrol.

Planlægningsfasen:

- Her vil områderne, identifikation og forståelse af komponenter, forståelse af

komponentrevisor, væsentlighedsniveauet og risikovurderingsprocessen. Det vil primært være

koncernrevisors involvering og kommunikation med komponentrevisors arbejde der fokuseres

på.

Udførelsesfasen:

- Ved udførselsfasen er det primært områderne konsolideringsprocessen og efterfølgende

begivenheder der vil blive snakket om. Lige som tidligere er det igen kommunikationen med

komponentrevisor der er i fokus.

Evalueringsfasen:

- Den sidste revisionsfase vil berøre kommunikation med komponentrevisor og vurdering af

revisionsbeviset.

Afsluttende spørgsmål:

- Interviewet vil slutte af med en generel snak om hvilken effekt du mener den nye standard

har fået på forskellige overordnede områder som honoraret, ændret fokus mv.

Vi ser frem til vores samtale.

Nassir & Andreas
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Bilag 2: Interviewspørgsmål

Det skal først bemærkes at alle respondenter vil behandles anonymt, da det giver anledning til

et mere frit forløb i samtalen.

Alle spørgsmål skal lægge op til hvordan det pågældende område udføres i dag og om der har

været ændringer efter ISA 600 R blev implementeret?

Grundlæggende viden om respondenten:

- Navn, Titel, Erfaring (uddybes i forbindelse med arbejdsopgaver, hvilken type

arbejdsopgaver og på hvilket niveau)

- Tilknytning til faglig afdeling, Arbejdsopgaver, deltagelse ved intern kvalitetskontrol

Planlægningsfasen:

Identifikation og forståelse af komponenter:

 Hvordan vælges betydelige/ ikke – betydelige komponenter? Her tænkes på, bliver

kunden og/eller komponentrevisor involveret og hvordan og om der evt. anvendes en

procentsats af et benchmark? Er det herunder typisk at identificere komponenter

gruppevist eller enkeltvist?

 Hvordan udvælges hvilke komponenter der skal besøges?

 Kan en komponent med ingen væsentlig finansiel betydning blive identificeret som

betydelig pga. andre forhold? Hvis ja – hvilke forhold kan disse være? (Her tænkes på

forretningsaktiviteter, som er betydelige for koncernen)

 Når der er identificeret betydelige/ikke – betydelige komponenter, opnås der et

kendskab til komponentens omgivelser? Hvorvidt gjorde man dette tidligere før den

nye ISA 600 R blev implementeret?

Forståelse af komponentrevisor:

 Hvad gøres for at sikre forståelsen af komponentrevisor? her tænkes på hvor vidt det

sikres at der er udstukket ens politikker og retningslinjer, hvorvidt der aflægges besøg

hos enkelte komponentrevisorer, foretages der kontrolprocedurer af komponentrevisor

hos faglige organer eller hos myndigheder mv. (Grundlæggende: hvordan sikres det at

komponentrevisoren er kompetent og efterlever ISA 600R?)
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 Hvordan var involveringen i komponentrevisors risikovurderingsproces før ISA 600

R, og hvor meget involveres koncernrevisionsteamet fremadrettet?

 Revisionsinstrukserne til komponentrevisor, er de standardinstrukser, eller tilpasses

disse alt efter land og væsentlighed? (her tænkes på om mindre komponenter kan

drukne i irrelevante instrukser)

Væsentlighedsniveauet:

 Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for komponenterne og herunder hvordan

fastsættes væsentlighedsniveauet ved udførelse på komponenterne? Her er det

interessant at vide, hvilke forhold der tages højde for, eller hvilke typiske

regnskabsposter der tages udgangspunkt i.

 Hvordan påvirker kvalitative forhold fastsættelsen af væsentlighedsniveauet? Der

tænkes her på professionel dømmekraft, og hvorledes det fastsatte

væsentlighedsniveau kan svinge afhængig af koncern – eller komponentrevisor.

Risikovurderingsproces:

 Hvordan vurderes risici hos jer? Tages der udgangspunkt i klientens kontroller, hvoraf

der identificeres ”huller” eller starter man på en blank side med flere scenarier, hvor

det derefter kontrolleres om klienten har kontroller, der imødekommer disse risici?

 Styrer komponentrevisor deres egen revisionsstrategi hos betydelige komponenter og i

hvor høj grad involvere koncernrevisionen sig?

Udførelsesfasen:

Konsolideringsprocessen:

 Hvad er strategien med konsolideringsprocessen? Her tænkes på, hvordan rapportere

komponentrevisorerne, så konsolideringsprocessen kører mest optimalt

(rapporteringsprogram, mail brev mv.)?

 Hvis kontrollerne ikke fungerer, hvilke alternative handlinger kan der foretages for at

sikre at konsolideringen sker korrekt? Er det primært kontakt til kunden eller

komponentrevisorerne?
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 I tilfælde af at den finansielle information hos et komponent ikke er udarbejdet i

henhold til den samme GAAP som koncernregnskabet, hvorledes bliver det sikret, at

det pågældende komponents finansielle information er blevet reguleret korrekt? Her

tænkes bl.a. på hvis man ikke må få udleveret arbejdspapirerne som følge af lokal lov,

f.eks. USA. Hvorledes blev der taget højde for dette tidligere, og er der ændringer i

måden at gøre det på som følge af implementeringen af ISA 600 R?

 Hvis det forholder sig således, at komponenten har et anderledes regnskabsår,

hvorledes sikres den nødvendige tilpasning?

Efterfølgende begivenheder:

 Hvordan foretages revision af efterfølgende begivenheder hos komponenterne?

Foretages der nogle specielle handlinger, eller modtages der bare rapportering fra

komponentrevisorerne?

 Udvælges alle betydelige komponenter eller kun komponenter med betydelig risici?

Evalueringsfasen:

Kommunikation med komponentrevisor:

 Hvordan foregår den generelle kommunikationen med komponentrevisor? (Pr. mail,

telefonisk, fællesnetværk mv.).

 Modtages der bekræftelser på omfanget af revisionen og de oplyste deadlines fra

komponentrevisor og er dette kommet mere i fokus efter implementering af ISA 600

R?

 Hvordan er den tidsmæssige fordeling typisk for komponenters levering af finansiel

information? Her tænkes hvorvidt der differentieres imellem komponenters deadlines

enten som følge af historik eller revisionens omfang.

Vurdering af revisionsbeviset:

 Har du prøvet at komponentrevisors arbejde var utilstrækkeligt? Hvis ja, hvad blev der

gjort for at opnå et tilfredsstillende revisionsbevis?



Side 125 af 172

Afsluttende spørgsmål:

Er det en procedure, at komponentrevisor fremsender en erklæring over bl.a. overholdelse af

etiske retningslinjer, opfyldelse af koncernopgaveteamets krav mv. i henhold til kravene i ISA

600 R, og var dette praksis før implementering af standarden?

Føler du at der fokuseres mere på hvad der er væsentligt, her menes risikobetonede områder,

frem for at få afdækket revisionsmålene som tidligere? Skæres der i den forbindelse

komponenter væk fra revisionen, for at gå i dybden med de resterende?

Hvad føler du generelt der er sket af ændringer efter implementeringen af ISA 600 R?

(handler standarden om større involvering?)

Mener du at den nye ISA giver anledning til ændring i honoraret? (Bekymringer over forøget

honorar ved første exposure draft)

Afslutning:

Tusind tak for samtalen. De vil få et referat til godkendelse så snart vi har behandlet

interviewet. Er det ok, hvis vi kontakter Dem igen, såfremt der skulle opstå

forståelsesproblemer?
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Bilag 3: Interview nr. 1

Baggrundsoplysninger omkring respondenten

Navn: Jan Bo Hansen

Køn: Mand

Erfaring og baggrund: Statsautoriseret Revisor og partner hos Deloitte. Er placeret i den
globale revisionsfaggruppe. Han sidder specifikt og arbejder med spørgsmål omkring
implementeringen af ISA 600. Jan har siddet sammen med et internationalt hold af
koncernrevisorer og analyseret sig frem til hvilke udfordringer som ISA 600 kunne give i
praksis.

Interviewer: Andreas R. V. Olesen

Ansvarlig referent: Nassir A. Ahmed

Indledende samtale om ISA 600

Qua respondentens erfaringer fortælles det at standarden er opbygget efter ”Best Practice”,
dvs. man har været rundt og modtage input fra revisorer rundt omkring i verden for at finde
ud af hvor der mangler nedskrevne retningslinjer og hvor der skal strammes op. ISA 600 er
bl.a. opstået da der ikke har været internationale standarder og da betydelige lande som USA
og England ikke havde standarder for koncernrevision. Så udfordringerne ved udarbejdelsen
af ISA 600 var også at der ikke var nogen nationale standarder der kunne tages udgangspunkt
i.

ISA 600 er udarbejdet ved at IAASB nedsætter arbejdsgrupper som laver det praktiske
arbejde. Standarden bliver efterfølgende debatteret i IAASB som enten godkender eller
kommenterer på det udførte arbejde. I forlængelse heraf har myndighederne også fået en
større interesse i IAASB, efter at EU-kommisionen ville lovgive om anvendelsen af
internationale revisionsstandarder.

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

Kunden er i højt grad involveret, standarden ligger op til at man identificerer komponenterne
på samme måde som kunden identificere komponenterne på. Det er også derfor at standarden
er fleksibel på dette område og siger at man kan godt have en juridisk enhed, som er en
koncern, eller et selskab der har organiseret sig som en koncern, med underliggende
divisioner som ikke er juridisk selvstændige, men som rapporterer finansielle oplysninger,
som samles og konsolideres. Det er derfor hvordan kunden har struktureret sig og ikke
hvordan den juridisk er sat op.



Side 127 af 172

Komponentrevisor bliver også involveret, specielt hvis der er tale om en komponent, som er
en koncern i sig selv. Her skal der jo ned og drøftes hvorledes man modtager de finansielle
oplysninger, er det fra denne mellemkoncern eller er det direkte fra de underliggende
datterselskaber. Så det er vigtigt for koncernrevisor at opnå en forståelse for virksomhedens
interne kontroller og procedurer. Altså hvorledes det opdeles i regioner og hvorvidt
centraliseres det.

Enkelte steder i verden har der været lidt en forvirring om hvornår standarden skal træde i
kraft, da der var usikkerhed om hvornår der er tale om en koncern. Dette har bl.a. vist sig i
USA, da der ikke er revisionspligt for virksomheder der ikke er børsnoterede. Virksomheder
med divisioner er derfor tidligere blevet betragtet som ”enkeltrevisioner” og disse bliver nu i
høj grad ramt af den nye standard, da man før ikke dokumenterede sine overvejelser i lige så
høj grad som nu.

- Besøg hos komponenter:

Det handler meget om koncernrevisors kendskab til virksomheden og hvorvidt man er ny
revisor på kunden. Det handler i bund og grund om at have tilstrækkeligt kendskab til hvad
der foregår hos komponenterne og hvor godt kender man komponentrevisor. Kendskab til
hvilke aktiviteter der er og om der er kommet nye aktiviteter til hos komponenten. Alle disse
faktorer er sammenlagt med til at afgøre om man skal ud og besøge komponenten.

Standarden diktere, at har man en betydelig komponent, så skal man være aktivt involveret i
revisionen, man kan ikke nøjes med at modtage en underskrevet rapporteringspakke. Der skal
allerede være involvering ved planlægningstidspunktet, bl.a. ved review af væsentlige
dokumenter. Nogle gange kan dette lade sig gøre fra kontoret og andre gange er man nød til at
rejse ud. Ud fra ”Best practice” har det her i firmaet været kutyme at rejse meget, for at
involvere sig mest muligt i komponenterne. Vi har jo nogle af Danmarks største koncerner,
hvorfor en revisor kun har 3-4 kunder. Derfor kan den pågældende revisor bruge meget af året
på at rejse rundt til de enkelte komponenter.

Om ISA 600 vil have nogle ændringer her, handler meget om hvordan revisionen er udført
indtil nu. Min vurdering er at ved den gennemsnitlige koncernrevision, så skal koncernrevisor
involvere sig mere i arbejdet hos komponenterne. Før i tiden har man måske haft tendens til i
større grad bare at modtage en rapporteringspakke med en påtegning og vurderet dette
tilstrækkeligt. Dette er typisk gjort fordi man modtager pakken fra en revisor indenfor ens
eget netværk.

En komponent kan vurderes betydelig på baggrund af andre faktorer end de finansielle, bl.a.
dens forretningsaktiviteter.

Forståelse af komponentrevisor:

Standarden ligger op til at man skal have et personligt kendskab til komponentrevisor.
Tendensen har typisk været at, så længe komponentrevisor kommer fra ens eget netværk så er
alt i orden, fordi så ved man nogenlunde at kompetencerne er ok. Det siger standarden, at det
er ikke godt nok, man skal have et personligt kendskab til vedkommende. Det betyder at man
bl.a. indhenter CV på komponentrevisor. Det giver et indtryk af vedkommendes kompetencer
og branchekendskab osv. man har. Ved en ny komponentrevisor for en betydelig komponent,
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vil det være naturligt at koncernrevisor rejser ned eller får komponentrevisor til at rejse
herhjem, for at få en uddybende samtale.

Standarden skelner meget mellem betydelige og ikke betydelige komponenter og man skal
derfor have et kendskab til komponentrevisor hos betydelige komponenter. Standarden er
egentlig bare en implementering af risikostandarden i koncerntilfælde, hvad er der af
yderligere overvejelser og yderligere komplikationer, og så er den meget risikobaseret i sin
tilgang. Desuden skal man nu også dokumentere sine overvejelser mere end før.

Med hensyn til hvor aktive de enkelte tilsyn er i de enkelte lande giver kun en indirekte
sikkerhed og det er jo klart at en amerikansk komponentrevisor for en børsnoteret komponent,
vil være underlagt helt andre restriktioner end en lille spansk komponent. Man kan bruge det
indirekte til at sige at det i sig selv giver et indtryk af at kompetencerne er i orden, men det
kan kun bruges under et helhedsbillede.

- Bliver revisionsinstrukser bliver mere eller mindre specificeret:

Revisionsinstrukserne vil blive mere specificeret for hver enkelt komponent. I kraft af at der i
højere grad fokuseres mere på risici, vil det nu ikke være i orden at man bare siger: ”foretag
en normal revision”, man skal prøve at lave så meget fra koncernrevisorsside som muligt,
altså man skal identificere så mange risici som muligt, som man skal have afdækket ude i de
enkelte komponenter. Man kan så finde ud af hvor ligger de risici som jeg har identificeret
altså i hvilken komponent ligger de og på den måde kan man differentier instrukserne. Det
skal jo siges at for betydelige komponenter skal der jo laves en revision og her er der så
mulighed for at gå ind og præcisere hvad der skal foretages, da man som koncernrevisor selv
kan tage nogle områder, f.eks. med et shared service center som bliver mere og mere normalt
at have. Her kan man enten vælge at informere komponentrevisor om at de ikke skal revidere
dette område eller man kan fremsende de reviderede finansielle oplysninger så
komponentrevisor kan indarbejde det i den pågældendes revision. Det sidste er normalt kun
effektivt hvis komponentrevisor selv skal revidere hele regnskabet, på baggrund af lokal lov.

Væsentlighedsniveauet:

Ifølge standarden er det nu et krav at væsentlighedsniveauet skal være lavere end koncernens
væsentlighedsniveau. Der har man tidligere set at instrukserne har sagt at vi benytter det her
væsentlighedsniveau fra koncernbasis og rapportere alle fejl over f.eks. 50 %. Det betyder at
revisionen på de enkelte komponenter kan blive udført med koncernens væsentlighedsniveau
og det giver ikke mening, hvis komponenten er relativ lille. Det handler nu om en
sammenlægningsrisiko, som stiger med antallet af komponenter.

- Vil kvalitative forhold have indflydelse på væsentlighedsniveauet:

Hvis man siger kvalitative forhold som risici, så vil der nu foretages mere målrettede
revisionshandlinger der går lige imod risiciene.
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Risikovurderingsproces:

Man bør tage en blank side, når man prøver at identificere risici, men man tager gerne
udgangspunkt i kundens kontroller, da kunden typisk har identificeret sine egne
risikoområder. Men det nytter ikke noget udelukkende at gå efter de kontroller, hvis de så
ikke dækker risici som der er mulige at identificere hos kunden.

- Er det typisk koncern- eller komponentrevisor der udarbejder revisionsstrategien:

Vi ligger op til, som det eneste af the big 4 firmaerne, at man faktisk bør beskrive helt konkret
hvilken slags revision man gerne vil have komponentrevisor til at udfører. Man kan rent
faktisk tage visse områder ud, når man beder om en revision, det er derfor at vi ligger op til at
den rapportering der kommer tilbage er en ”finding tasks clearance” i stedet for en almindelig
revisionspåtegning, da de har udført en revisions i overensstemmelse med vores instrukser.
Standarder lister en række ting op som, man skal rapportere og dem har vi selvfølgelig med i
vores ”findings memo”. Standarden er byget op ud fra en forudsætning om at koncernrevisor
håndterer revision, er involveret i revision, i stedet for at lade komponentrevisor planlægge og
udfører revisionen.

Udførelsesfasen

Konsolideringsprocessen:

Det er som sådan ikke noget standarden behandler så meget. Her har vi taget, hvad gør man
typisk og så skrevet det ind, men det er ikke her hvor man for alvor har haft en debat der var
udfordrende. Lige præcis på konsolideringsprocessen forudser vi ikke de store ændringer.

- Hvordan sikres det at komponentrevisor reviderer efter samme revisionsstandard som
koncernrevisor:

Der er her reelt 2 muligheder. Man kan enten bede komponenterne om at rette det til og der er
her typisk særskilte afsnit omkring det også beder man komponentrevisor om at tjekke det
eller også sker det her centralt så det er moderselskabet der sørger for at lave de justeringer
der skal til og her vil det så være koncernrevisor der skal ind og tjekke det.

Hvis arbejdspapirerne ikke må udleveres på baggrund af den lokale lovgivning, så kan man
tage over og besøge komponenten, men så vidt det er mig bekendt er der ingen lande der
forbyder at man laver en mere overordnet beskrivelse af revisionen, som man så kan udlevere.
Der kan nemlig være nogle databeskyttelsesregler der gør at man ikke kan udlevere den
komplette revisionspakke. Men det er en overdrevet problemstilling, som ikke er nær så stor
som mange gerne vil gøre den til. Vi er pt. i gang med at udarbejde en guide omkring
revisionen af shared service center da det lige præcis er her der kan være en problemstilling,
da komponentrevisor skal have den fornødne information til sin egen lokale lovpligtige
revision. Problemet her er at der er et væsentlighedsniveau på koncernbasis som gør at
informationerne fra de underliggende komponenter ikke vil være væsentlige, men ved
revisionen af datterselskaberne skal man jo bruge en revision af visse regnskabsposter
placeret hos shared service centeret som har et langt lavere væsentlighedsniveau. Så vi har her
en omvendt problemstilling.

Efterfølgende begivenheder:
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Man vil her typisk modtage rapporteringspakkerne halvanden måned før at påtegningen gives
og i den periode er man jo nød til at få komponentrevisor til at følge op på begivenheder i den
periode. Det vil typisk udelukkende være komponentrevisor der står for dette og det vil være
alle de komponenter hvor man har bedt komponentrevisor om at foretage revision.

Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:

Big4’s største fordel er vores netværk og kommunikationen med datterselskabsrevisor og
kunden. Vi har selv vores eget rapporteringsprogram, som vi praler lidt med, da man her får
en mere aktiv kommunikation, da både komponentrevisor og kunden kan få adgang til det.

Vurdering af revisionsbeviset:

Utilstrækkelig rapportering fra komponentrevisor er netop hvad standarden hjælper imod. Det
normalt kun når der kommer en ny komponentrevisor til, som man ikke har så godt kendskab
til og hvor man ikke har været tilstrækkeligt involveret i planlægningen og så kan der komme
en overraskelse i sidste ende. Det eneste der er at gøre i en sådan situation er enten at bede
ham om at gøre noget mere, hvis man tror på at han er i stand til det, ellers må man lave en
udrykningsstyrke og flyve folk ud og lave det selv. Der sker formentlig det at
komponentrevisor bliver skiftet ud efterfølgende.

Afsluttende spørgsmål

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Ja, man sender de her referred instructions ud og her beder man om en såkaldt
acknowledgement, hvor det typisk er indarbejdet at man overholder disse ting og vil give
adgang til sine arbejdspapirer m.m. Det er nyt at man nu skal godkende at man vil give
adgang til sine arbejdspapirer og der er kommet mere fokus på at koncernrevisor har den
fornødne adgang til information.

- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:

Vi var nok det eneste firma som før reviderede efter revisionsmålene og ikke var gået over til
en risikobaseret revisionsmodel

- Generelle ændringer

Se min artikel om området, den giver et godt billede.

- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:

Det kan godt give anledning til ændringer i honoraret, men ikke nødvendigvis udelukkende en
stigning. Der kan også være tilfælde hvor man nu vil få en mere risikorettet revision og derfor
kan sætte honoraret ned. Det er den samme drøftelse som vi for tiden har efter at vores
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generelle revisionsmetode er blevet mere risikorettet. På nogle revisioner kan den medfører et
ekstraarbejde, men på andre revisioner kan den medføre en effektivisering af revisionen fordi
vi tidligere har lavet arbejde på områder med lav risiko. Men der er nogle øget
dokumentationskrav, det er der ingen tvivl om, som i sig selv vil medfører en øget
tidsanvendelse.
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Bilag 4: Interview nr. 2

Baggrundsoplysninger omkring respondenten

Køn: Mand

Erfaring og baggrund: Respondenten har 14 års erfaring og har tilbragt 2 år i udlandet. Han er
statsautoriseret revisor for et ”Big4” selskab og arbejder primært med store koncernrevisioner.
I relation til ISA 600R har respondenten bidraget med implementeringen af standarden i hos
sin arbejdsplads.

Interviewer: Andreas R. V. Olesen

Ansvarlig referent: Nassir A. Ahmed

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

Det afhænger meget af typen af kunden samt om det er en ny kunde. Hvis det er en ny kunde
kan du ikke lave den her vurdering og slet ikke benchmarking uden at have en tæt kontakt til
kunden omkring det. Hvis det er en kunde fra tidligere år og hvis man har været revisor i en
årrække, så har man et godt kendskab til hvilke enheder der er væsentlige ud fra en talmæssig
størrelse og hvad er det for nogle enheder der plejer at være problemer ud fra en risikomæssig
vurdering. Så hvis det er en kunde man har et godt kendskab til, så laver man typisk selv
denne identifikation og så spiller den op til kunden og spørger om de er enige i hvorvidt de
enkelte enheder er væsentlige.

- Ændre ISA 600R ved procedurerne omkring besøg hos komponenter:

Hvilke og antallet af enheder der skal besøges er historisk betinget. Det der her er vigtigt er

den tætte dialog, om det så er i form af besøg, videokonferencer eller hvad det nu er, det

ligger ISA 600 ikke direkte op til, den ligger mere op til at du skal have en dialog og du skal

være involveret i deres arbejde. Her kan man så vurdere, hvad er den bedste måde at blive

involveret i arbejdet, er det ved at modtage en Email eller er det ved at se dem i øjnene og få

kontakt med dem i en øjenkontaktsrelation. Der ville jeg nok vurdere at det bedste er at være

tæt på og være ude og besøge dem. Vi har et princip at vi er ude på de store enheder hvert år.

Når jeg siger store, så mener jeg de helt store og dem er vi ude og besøge hvert år i

samarbejde med controllerfunktionen fra moderselskabet. Vi initiere møderne og rejser så

sammen med kunden.

Hvorvidt der er ændringer i forhold til besøg af enhederne, så tror jeg at man er nød til at

kigge indad, altså hvem har tidligere serviceret de forskellige koncerner. Samlet set for hele

vores revisionshus i Danmark, så vil der være flere der tager ud og besøger enhederne, men
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hvis du kigger på enkelt udvalgte, så vil der ikke være den store ændring i frekvensen af

besøg eller i de enheder som vi besøger. Der er nogen som allerede har gjort det her til fulde

uanset om der ikke har ligget en standard der har beskrevet det.

- Identificere i betydelige komponenter på andre grundlag end de finansielle:

Der kan være mange forskellige forhold der gør sig gældende. Det kan godt være at den

beløbsmæssigt ikke er, men nogen gange så har man ikke det fulde overblik over om der

kunne ligge en risiko i det her selskab som alligevel kunne få en beløbsmæssig effekt. Er der

noget omtale i medierne som kunne gøre at der var nogle forhold, som ud fra nogle CSR-

tankegange, ikke understøtter deres målsætning. Men det er en afvejning af flere forhold, det

kunne f.eks. også være enheder der styrer risikomæssige forhold som vurderes betydelige.

Forståelse af komponentrevisor:

Her synes jeg der er sket en større formalisering end tidligere. Tidligere har man altid haft en
dialog med dem inden at de er blevet valgt og fundet ud af om de har arbejdet på kunder af
samme type, de har sendt deres CV ind til os, hvor vi har vurderet deres kompetencer for at
kunne servicere denne kunde. Nu synes jeg tingene er blevet mere formaliseret, nu spørger vi
f.eks. ind til deres uddannelse og andre ting.

Men jeg vil sige at når man er ude og besøge dem og sidde overfor dem og lærer dem og
kende og finde ud af hvilken spørgsmål de stiller, så får man en god indgangsvinkel til dels at
finde ud af hvad de sidder og snakker om, samt finde ud af om de er i stand til at varetage den
her revision.

Jeg har ikke nogen komponentrevisorer fra, som ikke er fra vores eget revisionsselskab, men
hvis jeg havde, så ville jeg først vurdere hvilket selskab det er, hvis det er et af de andre
”Big4”selskaber ville jeg nok gøre det samme. Uanset hvad, så ville man nok hyppigere
vælge dem som en af de enheder man skal besøge, da det ikke er en fra vores eget
revisionsselskab. Vi ville nok også presse på for at få dem til at skifte revisor, så man ikke
havde det som en unødig risiko, ved at det ikke er den samme revisor der er hele vejen rundt.

Hvordan er involveringen i komponentrevisors risikovurderingsproces:

Igen er det nok blevet mere formaliseret her. Man har nok gjort det tidligere, hvor man har

skrevet hvad er det for nogle væsentlige risici på koncernen som helhed og fået det sent ud

med referred instructions. Nu har vi gjort det endnu mere deltaljeret. Man har stadig

inkluderet det i referred instructions, men nu er det gjort endnu mere detaljeret. Vi har nu

været helt nede og gøre det detailorienteret, altså ”den her regnskabspost, hvad ser vi af risici

her” og hvad for nogle forslag til kontrolhandlinger eller substanshandlinger kunne vi ud fra

vores forståelse og viden om kunden at man kunne anlægge lokalt. I deres del af revisionen,

kan de så vurdere om det er relevant for dem, men når vi har på overordnet koncernniveau
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vurderet at det her er relevant, så skal der meget til før at de kan gå hen og argumentere for at

det ikke er relevant.

Ved besøg kan man så drøfte tingene mere i dybden og bl.a. snakke om ledelsesmæssige

skøn, altså hvordan udfordre i dem og hvordan tager i stilling til om de virker fornuftige. Så

besøgene er også vigtige i forbindelse med denne proces

Revisionsinstrukserne til komponentrevisor, er de standardinstrukser:

En stor del af instrukserne er det samme som før. Der er kommet mere omkring involvering i
komponentrevisor. Der er også kommet en lille smule mere fokus på scopingen, fordi
tidligere havde man ikke helt så mange frihedsgrader, da man typisk sagde, enten så er det
den ene eller så er det den anden. Det var meget sjældent at vi brugte det her princip der
hedder ”Specific audit procedures” eller ”agreed upon procedures”. Der synes jeg at
standarden ligger op til at man kan kigge mere på de enkelte balancer og forholde sig til dem.

Væsentlighedsniveauet:

Vi fastsætter væsentlighedsniveauet på koncernen, herefter går vi ind og siger er der nogen
enkelte komponenter som er meget væsentlige også fastsætter vi et væsentlighedsniveau for
hver af dem. Det er sjældent at vi har et forskelligt væsentligheds niveau indenfor de enkelte
scopes. Hvis det er en betydelig enhed, så er de næsten alle sammen betydelige ud fra nogle
talmæssige størrelser og hvis det så f.eks. er 10 mio. som er væsentlighedsniveauet for den
ene, så er det typisk det samme for de andre. Det kan være at vi går ned og fastsætter et lavere
væsentlighedsniveau for andre områder hvis det er nødvendigt. Det med at få mange
forskellige væsentlighedsniveauer ud til de enkelte enheder har jeg svært ved at se at det er
det rigtige at gøre.

Det skal siges at de fleste enheder aflægger også et lokalt regnskab, hvor de anvender et
markant lavere væsentlighedsniveau. Og vi ligger op til at det væsentlighedsniveau vi
fastlægger er et max og at de selvfølgelig skal bruge det lave væsentlighedsniveau til deres
lokale revision, men så ligger vi op til at de revidere efter det lave niveau, men rapportere
efter det høje, når de rapportere til koncern.

Anvender i nogensinde den lokale rapportering?

Problemet er hvis man ikke får noget hjem fra dem, så siger den nye ISA at, så har man ikke
været tilstrækkeligt involveret i revisionen, du har ikke været involveret i
risikovurderingsprocessen, du har ikke været involveret i revisionsplanlægningen, udførelsen
eller revisors kompetencer. Det får man ikke credit for og man kan ikke medtage det i
konsolideringen.

Hvis du til gengæld laver hele den her gennemgang og vurdere at man tager rapporteringen
med som er udarbejdet efter det lave væsentlighedsniveau, så er det også fint nok, for så har
du lavet nogle handlinger og overvejelser.
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Risikovurderingsproces:

Her tager man den helt fra toppen af og gennemgår de enkelte regnskabsposter og se hvad kan
der reelt gå galt i den her virksomhed. Til at starte med kigger vi ikke på virksomhedens egne
kontroller, fordi de her kontroller er måske koncernkontroller der er globale og går på tværs af
alt. Det er de færreste der har de samme kontrolsystemer i alle enhederne, så derfor vurdere
man de enkelte risici og dernæst sige det her er en væsentlig risiko. Lokalt går man så ned og
siger hvordan revidere vi det.

Man kan selvfølgelig ikke lade være med at tage hensyn til kontrollerne, men reelt er det
bruttorisiciene man bør gå ind og vurdere, da du aldrig kan vide om det er det samme
kontrolsystem i alle enhederne.

Udførelsesfasen

Konsolideringsprocessen:

Det er en 2-deling. Der kører selvfølgelig noget kommunikation over mails, ellers har vi et

softwaresystem der via er nettet, hvor de fleste af informationerne kommer id. Vi har også her

mulighed for at stille spørgsmål den modsatte vej.

- Hvordan sikres det at komponentrevisor og komponenterne aflægger regnskab efter samme
reguleringer som koncern:

Det skriver vi direkte i de referred instructions som vi sender ud. Så det er den enkelte revisor
der har ansvaret for det. Selvfølgelig er der altid et ansvar hos koncernrevisor, specielt her
med den nye standard, hvor man skal kontrollere om de rapporteringer man får også er
foretaget efter den samme regnskabspraksis

Efterfølgende begivenheder:

Det kommer an på hvad der bliver rapporteret ind i forbindelse med årsafslutningen. Hvis der

f.eks. er en stor retssag kørende, så vil man selvfølgelig pinpointe lige præcis det her og hører

hvad status er. Ellers er det komponentrevisor der har ansvaret for at få rapporteret hvad der

nu skulle være relevant.

Men når man er på koncernen så har man jo gennemgået alt materialet, så man er meget godt

med.

Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:
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Kommunikationen med enhedsrevisor foregår på alle måder. De enheder jeg har med at gøre,
der har vi først en referred instruction som bliver sent ud, det er måske før der har været
voldsomt meget kontakt med dem. Så er der måske et webcast hvor vi drøfter planlægningen
(Videokonference). Efterfølgende er der en rapportering ind, når de har lavet løbende
revision. Dette kommer enten pr. email eller typisk over vores rapporteringsprogram. Herefter
er vi ude på besøg og ser dem ”face-to-face”. I forbindelse med årsafslutningen kommer der
så rapporteringer ind igen og på de store enheder afholdes der en videokonference lige inden
deadline for at sikre sig at alt er ok, da det giver en bedre følelse at drøfte tingene med alle
parterne involveret.

Vi er begyndt at anvende flere konferencecall, da det giver en bedre følelse at kunne snakke
med enhedsrevisorerne og andre relevante parter sammen. Det er noget vi er begyndt på de
seneste 2-3 år, altså lige inden at ISA’en trådte i kraft.

Vurdering af revisionsbeviset:

Uanset hvor meget man prøver at præge de enkelte i den rigtige retning, og identificere de

risici som vi skal kigge på, så i nogle enheder, i den store verden der kigger man på det på en

anden måde. Så der er nogle steder man er mere opmærksom og nogle steder gøres tingene

måske ikke helt specifikt nok. Her er man så nød til at bede dem om at foretage noget mere.

Generelt kan der jo godt være nogle sproglige og kulturelle problemstillinger som der skal

tages hensyn til og som kan give nogle udfordringer.

Afsluttende spørgsmål

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Ja, her sender de en acknowledgement og det er det samme som tidligere.

- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:

Der er kommet større mulighed for at moderselskabsrevisoren kan scope tingene ud fra en

risikovurdering efter den nye standard. Der er flere enheder hvor vi laver mindre end man

laver tidligere, før i tiden kunne man jo gå ud og revidere samtlige enheder, hvor ISA 600 nu

giver mulighed for scope og der er enheder man kan trække helt ud. Selvfølgelig skal man

altid lave noget på alle enheder, men nogle af tingene kan vi lave på koncernniveau, altså

nogle analytiske handlinger, desk-top-review mv. hvor vi siger at det er tilstrækkeligt, fordi at

disse enheder vil aldring kunne ende med at give væsentlige fejl i regnskabet.

- Hvilke ændringer mener du generelt den nye ISA ligger op til:



Side 137 af 172

Alting er blevet mere formaliseret, man kan sige at før var der ikke rigtigt noget at forholde

sig til. Jeg vil så også sige at mange af de ting som er formaliseret, er bare det som den gode

revisor gjorde før. Altså Bonus Pater revisoren, det han gjorde tidligere er reelt bare skrevet

ind. Mange af de ting vi gjorde tidligere skal vi nu også dokumentere og det var nok ikke

dokumenteret på samme måde. Vi dokumenterer mere, f.eks. er besøgene begyndt at blive

dokumenteret gennem referater m.m.

- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:

Det kan give ændringer i honoraret og vi har oplevet at mine kunder har givet besparelser.

Et godt eksempel er én af mine kunder. Tallene er ikke helt nøjagtige, men giver et godt

helhedsbillede. Som følge af den nye revisionstilgang har vi sparet 20% af det samlede

honorar på komponentrevisors arbejde, men anvendt 10% mere på vores eget arbejde på

koncernniveau. Grunden til dette er en forskydning af arbejdsbyrden, da vi nu foretager mere

på koncernniveau, man pinpointer simpelthen bare revisionshandlinger og flytter dem fra

enhedsrevisor til moderselskabsrevisoren, f.eks. de her desk-top-reviews. Så jeg vil vurdere at

det er en forrykning af arbejdet, så det kan gøres billigere.

Som markedet er nu, kan man ikke bare tage de 10% netto som overdækning, men vi er ude

og give et nedslag i honoraret, for at være så markedskonforme som muligt.
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Bilag 5 - Interview nr. 3

Baggrundsoplysninger omkring respondenten

Køn: Mand

Erfaring og baggrund: 15 års erfaring, Statsautoriseret Revisor og Director hos et ”Big4”
selskab. Er placeret i den faglige afdeling, men har også praktisk erfaring, men har fokus på
det faglige for tiden. Desuden er respondenten medlem af Revisionsteknisk Udvalg i FSR.

Interviewer: Andreas R. V. Olesen

Ansvarlig referent: Nassir A. Ahmed

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

Vores approach og det standarden ligger op til er at det er en faglig vurdering. Revisor

vurderer typisk hvilke komponenter der er betydelige og afstemmer herefter dette med

kunden. Det er ikke så meget komponentrevisor er inde over, da denne revisor ikke kan

vurdere hvad der er væsentligt for koncernen, det er i stedet koncernrevisor og kunden der

foretager vurderingen. Altså det vil være i samarbejde med koncernledelsen at man tager den

her drøftelse. Og evt. med revisionskomiteen. Det vil i hvert fald være nogle af disse organer

man drøfter scopeopdelingen med. Hvorvidt vi har et benchmark til vurdering af betydelige

og ikke betydelige komponenter, det har vi ikke. Standarden indikerer brugen af benchmark,

men det benytter vi os ikke af. Jeg mener ikke at der er de store ændringer ved ISA 600R, for

vi har prøvet at implementere meget af det over de sidste 3-4 år. Vi har jo vidst længe hvad

der ville være i den her standard og vi har hele tiden haft den praksis at vi gerne vil lave ”best

practice”, specielt når det handler om koncernrevisioner for det er jo der man sædvanligvis

har de store kunder. Det er klart at hvis man ikke har været helt fremme i skoene, så vil der

være nogle store ændringer, ellers er det primært nogle refleksioner man nu gør sig.

Det der er mange der stiller spørgsmål til, er hvor stor revisionsdækning det her skal have,

altså hvor mange betydelige enheder skal man have eller hvor mange enheder skal de enkelte

scopes dække. F.eks. hvis man har 70% dækning på de væsentligste hovedtal, så skal man

have dokumentation fra som dækker altså det scope. Man skal også typisk konsultere en

anden revisor for at være sikker på vurderingen af valget af scope.

- Ændre ISA 600R ved procedurerne omkring besøg hos komponenter:

Det kommer an på hvilket niveau man havde lagt tidligere. Jeg vil sige det sådan at det er en

ting som er sikkert og det er at man tager på besøg, spørgsmålet er så hvor ofte skal man
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besøge og det kommer jo an på hvad er din historik, hvad er din erfaring med selskabet, hvor

tæt er du løbende med de enkelte datterselskabsrevisor. Det kan jo være at du månedligt får

rapportering fra alle de væsentlige datterselskaber og her kan man jo opnå et godt indblik i

hvad der sker hos enhederne og det kan gøre at man har mindre behov for besøg.

Men det er klart at hvis det er et nyt datterselskab, en ny ledelse eller andre nye faktorer så vil

der helt klart være behov for at besøge enheden. Hos os mener jeg ikke at der vil komme store

ændringer i mængden af besøg, men der vil nok komme ændringer omkring struktureringen af

besøgene, hvor man i højere grad dokumentere sin planlægning og dem man udvælger at

besøge.

Man kan sige at der er kommet nogle objektive krav til omfanget af vurderingen af de her

datterselskaber. Det er f.eks. nu et krav at man har en dialog med datterselskabsrevisoren. Så

hensigten nu er at man har denne her dialog og at man dokumenterer at man har haft dialogen.

Dialogen kan man have på mange måder, man kan have telefon møder, man kan ringe til hver

enkelt partner og drøfte tingene om komponenten eller man kan besøge komponenten. Det er i

hvert fald ikke tilstrækkeligt længere at man bare sender nogle mails frem og tilbage, der skal

være en mere personlig kommunikation og der skal være en reel drøftelse. Det går ikke

længere at man bare sender nogle mails med nogle issues som man skal være opmærksom på.

Man har altid haft denne form for personlig kommunikation, men man har nok ikke haft det i

samme omfang, altså man har ikke haft det med samtlige betydelige datterselskaber.

Forståelsen af komponenterne er på samme niveau som altid, det er kommunikationen med

komponentrevisor der har ændret sig. Men det er vigtigt, når man skal identificere betydelige

komponenter, at være opmærksom på de komponenter med særlig risici, at disse er defineret

som betydelige. Du kan jo godt have et finansielt lille selskab som er en betydelig komponent

og det kan du ikke læse dig frem til ud fra en konsolidering, så det er du jo nød til at have

kendskab til gennem anden måde. Så vi skal have de her ekstra overvejelser om der ligger

noget ”gemt” som man skal være opmærksom på. Så man skal altså have kendskab til alle

komponenterne for at kunne vide hvilke der er betydelige.

Forståelse af komponentrevisor:

Vi har den holdning, at hvis datterselskabsrevisoren er en del af vores netværk, så er det fint.
Vi har jo krav til kvalitetskontrollen og krav til efteruddannelse som man skal overholde. Vi
stoler på dette og mener ikke at det er rigtigt at vi skal ud og tjekke vores egne. Men det er da
klart at hvis du bruger en lokal revisor, f.eks. i Rumænien, så skal man forholde sig til
personen.

Hvis der f.eks. er rotation i revisionsteamet hos et datterselskab, så vil vi heller ikke foretage
noget, da vi stoler på at kvaliteten hos vores kontorer, da de har en forpligtigelse til at
overholde vores standarder. Det er dog klart at hvis det er et land med et meget lille kontor,
f.eks. Malawi, så ville man nok lige tænke sig en ekstra gang om inden at man stoler på den
pågældende revisor.

Hvordan er involveringen i komponentrevisors risikovurderingsproces:
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Det er et fælles ansvar. Almindeligvis ville koncernrevisor selv lave en grundvurdering også

vil man få en bekræftelse fra datterselskabsrevisor som er enig eller om der er andre ting som

man burde overveje. Risikovurderingen vil også blive lavet ved en drøftelse med ledelsen,

hvor man vil snakke om hvilke ting man skal være opmærksomme på og om der er særlige

risici hos nogle datterselskaber

Revisionsinstrukserne til komponentrevisor, er de standardinstrukser:

Jeg mener ikke at de er blevet mere tilpasset. Når man har en betydelig enhed, så har du det
her komponentvæsentlighedsniveau, du har dette scope, du har de her specifikke risici som vi
vurdere relevante. Men man kommunikerer nok mere specifikt til den enkelte enhed.
Væsentlighedsniveauet afhænger så også af kendskabet til de her enheder. F.eks. hvis en
enhed altid har problemer med regnskabsaflæggelsen og der altid er revisionsdifferencer og
de har ikke så stærke kontroller, så vil man almindeligvis sige at der skal anvendes et lavere
væsentlighedsniveau end hvis du har en enhed med stærke kontroller, en god organisation og
rapporteringen har altid vist at de har styr på tingene og ingen revisionsdifferencer. På den
måde vil instrukserne være lidt mere nuanceret

Væsentlighedsniveauet:

Historisk har det nok ændret sig, men scoping er jo at ”bruge” væsentlighedsniveauet.
Historisk har man nok haft en tendens til at sige at alle enhederne skal revideres og de skal
bruge et lokalt væsentlighedsniveau, så her har man revideret for meget. Nu arbejder man
mere med scoping og væsentlighedsniveau som gør at nogen enheder ikke vil blive revideret
og nogen enheder vil bruge et højere væsentlighedsniveau for at fokusere på det væsentlige.
Ved en enhed i USA giver det jo god mening at arbejde med et højere væsentlighedsniveau
end det der anvendes lokalt.

Men de sidste 2-3 år har vi jo brugt de her redskaber og det er for at få en mere effektiv
revision. Så det har mere med den generelle trend at gøre, men når man arbejder med udkastet
til en standard, så har man nok også været mere åben for måden at se på tingene.

Kan kvalitative forhold have indflydelse på væsentligehedsniveauet:

Som vi snakkede om tidligere så kan svage kontroller, mange revisionsdifferencer, problemer
historisk set osv. så vil man selvfølgelig sætte et lavere væsentlighedsniveau.

Risikovurderingsproces:

Man vil analysere hvilke risici der er hos selskabet og derefter se hvilke kontroller der er

forbundet med dem. Det er klart at hvis virksomheden har risikovurderingsprocesser, så vil

man kigge på dem i forbindelse med sin egen risikovurderingsproces og bruge den viden.

Udførelsesfasen
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Konsolideringsprocessen:

Måden at modtage de reviderede data på er forskelligt ud fra størrelsen på virksomheden. For

mindre virksomheder, vil man typisk modtage rapporteringerne på mail, men hvis det er mere

komplicerede koncerner, så har vi jo fælles portaler hvor rapporteringerne kan foregå på kryds

og tværs.

- Hvordan sikres det at komponentrevisor reviderer efter samme revisionsstandard som
koncernrevisor:

Her er der krav om at der anvendes en ”difference”-tjekliste, som viser forskellene i f.eks.

US-GAAP og ISA eller IFRS.

Som komponentrevisor i Danmark vil man typisk udarbejde en oversigt over de forskelle der
er i Årsregnskabsloven og så den regulering som moderselskabet revideres efter. Det vil
typisk være sådan at det komponentrevisor der er i Danmark skal have erfaring med f.eks.
USGAAP når der skal rapporteres dertil. Vi har typisk eksperter indenfor andre revisions og
regnskabsreguleringer.

Efterfølgende begivenheder:

Historisk har alle enheder skulle rapportere efterfølgende begivenheder, men nu er det kun de

betydelige enheder, det vil i hvert fald være min fortolkning af standarden. Men så snart man

er opmærksom på issues hos et datterselskab, så vil man jo være opmærksom på det.

Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:

Tidligere har kommunikationen været meget præget af mails. Nu har vi pointeret at det
kræver noget mere dialog. Det vil sige at det er ikke nok kun at gøre det skriftligt længere.
Man skal som minimum have snakket i telefon med komponentrevisorerne for de betydelige
komponenter, så man kan have en drøftelse. Ved specielle risici, så må man tage en vurdering
om der er behov for mere, f.eks. om man skal besøge enheden. Så det er mere formaliteterne
omkring hvordan man kommunikere der har ændret sig og minimumskravene omkring
kommunikation.

Det er meget forskelligt hvordan deadlines ligger for rapporteringerne fra datterselskaberne.
Der er f.eks. underkonsolideringer eller komplekse datterselskaber som muligvis kræver
ekstra tid. Men man kan sige generelt at deadlines bliver kortere og kortere, det er i hvert fald
sikkert.

Vurdering af revisionsbeviset:
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Jeg har prøvet at en komponentrevisor har nægtet at udfører arbejdet, dette kan bl.a. være på

grund af honoraret eller at der ikke har været tid til opgaven. Her har man haft en tendens til

at tage ud og gøre det selv. Det kan ikke lade sig gøre i alle lande, men så har vi i stedet fløjet

1-2 ind fra Danmark, som kunne styrer og koordinerer revisionen med lokale revisorer.

Afsluttende spørgsmål

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Ja, der sendes instrukser eller bekræftelser ud både før og efter revisionen, hvor

datterselskabsrevisor skal henholdsvis bekræfte at de vil overholde disse ting og efterfølgende

at de har gjort det.

- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:

Trenden de seneste 2-3 år har haft den største indvirkning på et større fokus på revisionen af

risikofyldte områder. Men det er nok blevet mere og mere legitimt at gøre det efter den måde

som ISA’en udtrykker det på. Det er meget mere koncentreret på revisors professionelle

vurdering og det er mere accepteret end det har været tidligere. Så man kan diskutere om der

er sket nogle vitale ændringer, det er nok blevet mere accepteret.

Det man kan sige er nyt, som vi har kæmpet lidt med, er at man har haft en tendens til at gå

ned i de enkelte datterselskaber og set hvor der er risici. Der skal man nu kigge på hvor har vi

risici på koncernniveau og dermed i koncernregnskabet. Det er jo en koncernrevision og så er

det selvfølgelig koncernrisici man skal kigge på. Og det er jo lidt et mentalt skift man skal

lave.

- Hvilke ændringer mener du generelt den nye ISA ligger op til:

Det er involvering i datterselskaber og kommunikationen med datterselskaberne. Der er

kommet nogle flere objektive krav. Objektive krav som er at drøfte og kommunikere med

datterselskaberne, som gør at, man har altid gjort sig tankerne, men nu skal det også

dokumenteres og struktureres mere. Man nok gjort det på et eller andet niveau, men jeg har

gjort det på én måde og en kollega har gjort det på en anden måde, nu har man fået nogle

fælles referencer.

Det at man får defineret hvad betydelige dokumenter er og at man dokumentere tankerne bag.

- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:
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Det afhænger en del af den enkelte revisor. Man skal selvfølgelig dokumentere noget mere,

men scopeinddeling foretages måske mere aggressivt nu en tidligere. For den revisor som har

prøvet at være up to date med best practice, vil det nok ikke betyde de store ændringer,

hvorimod der vil være store ændringer hos andre.

Selve den praktiske implementering er ikke udarbejdet i interne guides, men i stedet i vores

metodologi, altså i vores arbejdspapirer.
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Bilag 6: Interview nr. 4

Baggrundsoplyninger omkring respondenten

Køn: Mand

Erfaring og baggrund: Statsautoriseret Revisor og partner hos et ”Big4” selskab.
Respondenten har 15 års erfaring i firmaet, som det eneste sted. Han sidder i afdelingen for de
store kunder, og titelmæssigt er han et sted mellem partner og director. Han bliver udnævnt til
partner i januar 2011. Han har været lidt over den faglige afdeling, men ikke meget.
Derudover fungerer han som censor ved SR eksamen. Sidder i firmaets interne
kvalitetskontrol, og han har en række af de store kunder, hvor ISA 600 R er relevant.

Interviewer: Andreas R. V. Olesen

Ansvarlig referent: Nassir A. Ahmed

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

Der lægges her op til, om hvorvidt den nye ISA 600 har medført ændringer i forhold til
tidligere. Derudover, hvordan der udvælges betydelige/ ikke-betydelige komponenter, og hvor
stor involveringen er hos komponentrevisor samt kunden. Ifølge respondenten, er det
komponentrevisoren, der involveres mindst. Komponentrevisor sidder ikke med viden om
koncernregnskabet. Dermed er det i høj grad kunden, der involveres. Betydelige komponenter
udvælges ud fra nogle benchmark såsom omsætning eller aktiver (afhængig af hvad der er
relevant for selskabet). Udover de talmæssige forhold, udvælges komponenter på baggrund af
revisionsmæssige forhold. Disse forhold kan f.eks. være, hvis der er retssager eller hvis hele
regnskabsposten fra koncernen er i et selskab. Man oplever mere, at kunden vil scope færre
komponenter væk end koncernrevisor.

- Besøg hos komponenter:

ISA 600 R ligger op til, at komponenterne skal besøges, og spørgsmålet til respondenten er,
om der er forskel på antallet af besøg hos komponenterne i forhold til perioden før ISA 600
ikrafttrædelse. Respondenten mener, at der ikke kommer ændringer i antallet af besøg i
forhold til tidligere. Respondenten mener, at de har haft en god tradition for at besøge
komponenterne. Det er dog ikke alle betydelige, der besøges hvert år. Dette afhænger af
koncernen, men nogle af komponenterne besøges hvert år, mens andre besøges på rotation.
Derudover drøftes det med kunden, om der er sket noget særligt hos komponenten, hvilket er
med i beslutningsgrundlaget.

- Kendskab til komponentens omgivelser:
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Spørgsmålet er i hvor stort omfang koncernrevisor skal have forståelse for komponentens
omgivelser, eller om det udelukkende er komponentrevisor. Ifølge respondenten er dette
primært noget man drøfter med ledelsen i koncernen eller telefonmøder med
komponentrevisor. Det er ofte telefonmøder.

Forståelse af komponentrevisor:

Spørgsmålet drejer sig om, hvad man gør nu i forhold til tidligere for at få en forståelse af
komponentrevisor og vedkommendes faglige kvalitet. Respondenten svarer, at
komponentrevisor typisk er fra firmaets medlemsnetværk. Komponentrevisor sender en
bekræftelse på, at vedkommende overholder kravene til kvalitet og faglighed samt IFAC etik
og danske uafhængighedsregler. Det er prædefineret at medlemsfirmaerne overholder reglerne
og kvalitetssikringskrav. Derudover aflægges besøg hos dem, og dermed er der ingen ændring
i forhold til tidligere praksis.

Derudover omhandler spørgsmålet i hvorvidt, koncernrevisor involverer sig i
komponentrevisors risikovurdering, og om der har været ændringer i forhold til tidligere.
Ifølge respondenten afhænger dette af hvilket scope komponenten har. I de største (full)
scope, kan der være specifikke regnskabsposter, som koncernrevisor er mere involveret i. I
forbindelse med disse opstiller koncernrevisor arbejdshandlinger for regnskabsposterne.
Ellers bestemmer komponentrevisor selv, hvad der skal udføres. Koncernrevisionsteamet
vurderer risici på koncernniveau, mens komponentrevisor rapporterer de identificerede risici
på komponenterne. Det er så meningen, at koncern – og komponentrevisor drøfter dette.

- Bliver revisionsinstrukser bliver mere eller mindre specificeret:

Ifølge respondenten er instrukserne primært delt op afhængig af scoping. Det er specificeret
afhængig af om der er full scope eller aftalte arbejdshandlinger. Der bruges så vidt muligt
standarder, som er udarbejdet i revisonsfirmaet.

Væsentlighedsniveauet:

Her er spørgsmålet, hvordan væsentlighedsniveauet fastsættes for komponenterne. ISA’en
lægger op til, at man nu kan køre et lavere væsentlighedsniveau på komponenterne i forhold
til koncernen. Ifølge respondenten afhænger dette af om der er revisionspligt i de lokale lande,
overlader man ofte beregningen af væsentlighedsniveauet til komponentrevisor, som derefter
rapporteres op til koncernrevisor. Dette er bl.a. for at der ikke skal udføres dobbeltarbejde.
For de øvrige, beregner koncernrevisor et væsentlighedsniveau. Det er ikke sådan, at
koncernrevisor beregner et særskilt væsentlighedsniveau for hver komponent, men derimod
efter gruppevis opdeling. Der er også kvalitative forhold, som ændrer væsentlighedsniveauet,
men det er sket få gange.
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Risikovurderingsproces:

Spørgsmålet er, hvordan der foretages risikovurdering. Om der tages udgangspunkt i
kontrollerne, eller om man tager et blankt papir, og overvejer hvilke risici, der eksisterer.
Respondenten svarer, at det kan være svært som koncernrevisor, at vurdere komponenternes
kontroller. Der tages udgangspunkt i den iboende risiko, når der fastsættes risici. Derudover
drøftes med kunden, om de har kontroller i koncernen.

Udførelsesfasen

Konsolideringsprocessen:

Spørgsmålet er om hvordan komponenterne rapporterer. Det er forskelligt, hvordan der
rapporteres afhænger af kunden. Der rapporteres typisk via e-mail, andre gange via en
database, hvor kunderne også har adgang og oploader materiale. Ellers har kunderne egne
interne hjemmesider, hvor de oploader finansiel information.

Ifølge respondenten revideres konsolideringsprocessen oftest via substansrevision, og
respondenten kan ikke forestille sig, at konsolideringsprocessen revideres via. systemrevision.
Der kunne være IT-kontroller i konsolideringsprogrammet, der kunne lægges vægt på, men
ellers er det oftest substansrevision. Det er noget, der drøftes med koncernens controller
afdeling.

- I tilfælde af at den finansielle information hos komponenten ikke er udarbejdet i henhold til
samme GAAP, som koncernen, hvorledes sikres det at rapporteringen/reguleringen sker
korrekt?

Det er primært komponentrevisoren, der sikrer at rapporteringen sker i henhold til den rigtige
praksis. Det er sjældent koncernrevisionsteamets opgave at foretage konverteringen fra lokal
GAAP til den praksis, som skal aflægges efter i koncernen. Det er et område, som er scopet
ud, og det drøftes med lokalt medlemsfirma. Det kan dog være forskelligt, da visse lande med
simple bogholderier.

Desuden har respondenten aldrig oplevet at komponentregnskabet og koncernregnskabet har
forskellige regnskabsår.

Efterfølgende begivenheder:

Spørgsmålet er om revisionen af efterfølgende begivenheder primært ligger hos komponent –
eller koncernrevisor. Dette er et samarbejde imellem dem begge. Man sætter evt. en deadline
for komponentrevisor, som skal rapportere til koncernrevisor. På den måde er der muligheden
for at underrette bestyrelsen. Der holdes evt. telefonmøder. Telefonmøder er nemmere og
billigere.
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Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:

Kommunikationen med komponentrevisor foregår oftest pr. mail eller via telefonmøder. Dette
gælder også de instrukser der sendes ned til komponentrevisor. Komponentrevisor sender
derudover en bekræftelse på, at de har efterlevet de instrukser de har fået. Derudover at de
lever op til kravene om uafhængighed, etik mv.

Man er dog gået væk fra at benytte sig af checkskema, hvor arbejdshandlinger såsom
bankafstemninger står. Dette bruges kun, hvis komponentrevisoren er fra et andet
netværksfirma.

Når det gælder deadline for rapportering, benyttes ofte den samme deadline. Der kan dog
være nogle af de betydelige komponenter, som kan få længere snor.

Vurdering af revisionsbeviset:

Spørgsmålet vedrører, om respondenten har prøvet at komponentrevisors arbejde ikke har
været tilstrækkeligt, og om der skulle udføres alternative handlinger for at opnå et stærkere
revisionsbevis fra denne komponent. Dertil svarer respondenten, at komponentrevisor nogle
gange oplyser, at visse forhold må revideres på koncernniveau, da det bedst kan håndteres
centralt. Det forsøges dog så vidt muligt at få lukket revisionen på komponentniveau.

Derudover spørges respondenten, hvorvidt det er et krav, at koncernrevisoren kender
komponentrevisoren personligt. Respondenten svarer, at der oftest vælges en fra
netværksfirmaet eller en med branchekendskab. Hvis der skal vælges ny revisor er det oftest,
en man har reference på. Derudover svarer respondenten, at man på de større komponenter
skal kende komponentrevisoren personligt.

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Til dette svarer respondenten, at komponentrevisoren sender en erklæring før og efter
revisionens afslutning. Dette var også praksis før implementeringen af ISA 600 R.

- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:

Til dette svarer respondenten, at det ikke skyldes ISA 600 R, men at det har været noget man
har været fokuseret på de seneste 3-4 år.

- Generelle ændringer som følge af ISA 600 R:

Til dette svarer respondenten, at den største ændring i henhold til standarden er
kommunikationen og kontakten med komponentrevisor. Respondenten mener ikke, at
planlægningsdelen samt udførelsen af revisionen har ændret sig voldsomt meget, da dette har
været implementeret over tid.
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- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:

Til dette svarer respondenten, at honoraret ikke kan ændres som følge af ISA 600. Dette ville
kunderne have svært ved at forstå, da dette er internt i revisionen. Derudover er det som følge
af markedsforholdene ikke hensigtsmæssigt at hæve honoraret som følge af ISA 600.

Mht. omkostningen mener respondenten, at den formentlig bliver en smule større som resultat
af den øgede kommunikation og flere møder mv. Måske kan omkostningen endda blive
mindre for kunden, da der bliver scopet mere og revisionen er risikorettet.
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Bilag 7: Interview nr. 5

Baggrundsoplyninger omkring respondenten

Køn: Mand

Erfaring og baggrund: Respondenten er statsautoriseret revisor og er partner i et ”BIG4”-

selskab. Han sidder i faglig afdeling, som hedder ”Product & services”. Afdelingen er ikke

udelukkende en faglig afdeling, men indeholder flere ting. Respondenten er primært ansvarlig

for revisionsmetoder, herunder erklæringer, påtegninger og produktudviklingen af disse mv.

Derudover sidder han i den styregruppe, der har med uddannelser at gøre. Han sidder både

med fagligt arbejde og han er med på revision af større koncerner. Endvidere er respondenten

medlem af Revisionsteknisk Udvalg i FSR.

Interviewer: Andreas R. V. Olesen

Ansvarlig referent: Nassir A. Ahmed

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

Der bliver lagt op til om det har ændret sig i forhold til tidligere efter indførelsen af ISA 600.

Respondenten svarer, at det har ændret sig på den måde, at det er blevet mere specifikt, hvad

det er man skal gøre. Derudover er der nu en metode med benchmarks på hvilke

komponenter, der er betydelige, som skal revideres og de øvrige komponenter, som skal

sammensættes på anden vis. Som udgangspunkt benyttes en benchmark på 20 %. Dvs. udgør

komponenten over 20 % eller opefter på et datterselskab, så er den væsentlig. Det er blevet

mere struktureret, hvad det er man kan lave på koncernniveau, og hvor det ikke er nødvendigt

at involvere komponentrevisor, fordi der er koncernkontroller der fungerer. Respondenten

bliver spurgt, om han mener, at det nu er således, at en større del af arbejdsbyrden er flyttet fra

komponent til koncern. Dertil svarer respondenten, at det godt kan være sådan. Det har

tidligere måske været tendens til, at alt eller meget var i scope. Dvs. hvis et lokalt regnskab

hos en komponent var omfattet af revisionspligt, så var den i scope. Med indførelsen af ISA

600, er revisorerne blevet mere skarpe til at scope noget væk. Derudover er der kommet en

bedre ramme at diskutere ud fra.

- Besøg hos komponenter:

Respondenten spørges, hvordan det udvælges hvilke komponenter der skal besøges.

Respondenten svarer, at der benyttes en form for rotation, hvor der aflægges besøg hos de
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væsentligste over en periode. Respondenten mener dog ikke, at besøget af komponenter har

ændret sig som følge af indførelsen af ISA 600.

- Forståelse af komponentrevisor:

Spørgsmålet går ud på at forstå komponentrevisoren og komponentrevisors overholdelse af

retningslinjer. Respondenten svarer, at hvis komponentrevisoren er fra netværksfirmaet, så er

det underforstået, at komponentrevisoren overholder standarderne, da netværksfirmaet har de

samme metoder i hele verdenen. Typisk så bygger det på, at de har relationer i forvejen, da

andre i huset har et samarbejde med dem. Dvs. at komponentrevisoren er typisk en, som man

ved noget om i forvejen. Det kan godt være, at man kender komponentrevisoren, fordi andre i

huset har en koncernrevision med vedkommende. Det kan også godt være, at der indhentes

CV hos komponentrevisoren, også i forhold til kunden, så de ved, hvem de har fået som

komponentrevisor.

Ind imellem kan det være muligt, at der bruges en komponentrevisor uden for

netværksfirmaet, hvis det ikke er muligt at få det samme firma til at revidere hele koncernen.

Til det fortæller respondenten, at der skal indhentes flere oplysninger om

komponentrevisoren. Hvis det er en betydelig komponent, så mødes man med dem for at

finde ud af hvem de er, og hvad de kan. Dette er især gældende for det første år. Året efter,

kan det være, at relationerne er så gode, at det samme arbejde ikke er nødvendigt. Derudover

oplyser respondenten, at man ikke nødvendigvis dykker ned i komponentrevisors

arbejdspapir, da det både kan være svært men samtidig uhensigtsmæssigt. Men det er mere en

overordnet gennemgang af deres risikovurderingsproces samt hvordan de har sammenstykket

deres revision. Dvs. hvilke revisionshandlinger de foretager, og hvad de har fundet.

Respondenten mener, at man efter den nye ISA 600 er blevet opmærksom på at se

komponentrevisors plan.

Fra hovedkontoret oplyser koncernrevisor, hvilke risici der findes på koncernniveau til

komponentrevisor. Det kan dog være, at disse ikke er relevant for komponentrevisor, fordi de

ikke nødvendigvis har f.eks. produktion eller lager. Respondenten fortæller i øvrigt, at når

man modtager materiale fra komponentrevisor, at det yderligere drøftes. Det er dog svært at få

øje på en ændring i forhold til tidligere praksis, idet respondenten fortæller at ISA 600 blev

implementeret i netværksfirmaet for 2-3 år siden. Dog kunne man i en overgangsperiode anvende

den scoping, som man havde fastlagt under den gamle ISA 600, idet der var større frihedsgrader indtil

ikrafttrædelse af den nye ISA 600. Der var en forventning om, at de fleste ting i standarden allerede

var implementeret.

- Bliver revisionsinstrukser bliver mere eller mindre specificeret:

Her er spørgsmålet om, de instrukser, der udsendes til komponentrevisorerne er

standardiserede eller specifikke afhængig af land eller risiko.

Til dette sparer respondenten, at dette afhænger af om komponentrevisorerne er fra

netværksfirmaet eller fra et andet revisionskontor. Hvis det er fra netværksfirmaet får de
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overskrifter over de områder, de skal være opmærksomme på med henvisning til

netværksfirmaets interne guides. Er komponentrevisoren fra et andet firma, bliver der henvist

til revisionsstandarderne.

Væsentlighedsniveauet:

Her er spørgsmålet, hvordan væsentlighedsniveauet fastsættes. Til dette svarer respondenten,

at de har en intern fordelingsmodel til at fordele væsentlighedsniveauet. Dette er en model til

at fordele afhængig af antallet af komponenter. Det er ikke ensbetydende, at

væsentlighedsniveauet fordeles i lige store dele som en slags ”lagkage”, men derimod

forholdsvist. Hvis der er mange komponenter/enheder, vil væsentlighedsniveauet fordeles

meget mere i forhold til koncernen. På trods af, at det er en standardmodel, så ligger der

stadig vurdering i det, dvs. der kan stadig være selskaber der ikke tæller med pga.

betydelighed.

Udførelsesfasen

Konsolideringsprocessen:

Spørgsmålet går ud på, hvordan rapporteringen fra komponentrevisor foregår. Det foregår

typisk på mail. Mht. interne databaser, hvor der kan oploades svarer respondenten, at det er

under udarbejdelse, og at det fungerer i nogle lande.

- Hvordan sikres det at komponenten aflægger efter samme regnskabsstandard som
koncernen:

Derudover spørges respondenten om hvordan reguleringen foregår, hvis en komponent

aflægger regnskab i henhold til en anden GAAP. Til dette svarer respondenten, at ansvaret

ligger hos komponenten, da de er klar over, at de skal rapportere til moderselskabet 12 gange

om året. Derfor ligger det hos kunden.

Efterfølgende begivenheder:

Spørgsmålet her er, hvor involveret koncernrevisor er i revision af efterfølgende begivenheder

hos komponenterne. Til dette svarer respondenten, at det ofte ligger hos komponentrevisor, og

at de derefter rapporterer. Dog skal det gøres opmærksomt, at det forholder sig således, at

koncernen ved, hvad der foregår rundt omkring.

Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:
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Her spørges respondenten, om han mener at kommunikationen med komponentrevisor har

ændret sig over de seneste år, med henvisning til at det pågældende netværksfirma har

implementeret den over 2-3 år. Til dette svarer respondenten, at metoden har ændret sig.

Tidligere var det fax maskinen, der blev brugt flittigt, hvor det nu er primært e-mail eller

telefonmøder, som bruges ofte. Metoden til kommunikationen er dog ikke nødvendigvis et

resultat af ISA 600, men derimod markedets udvikling om effektivitet mv. Lige nu er det ikke

meget der bliver brugt af videokonferencer, men det vil blive brugt lidt oftere i fremtiden.

Kommunikationen med komponentrevisor er en løbende drøftelse, og dette er for at undgå

pludselige rejser og besøg hos komponenter i statusperioden.

Derudover spørges respondenten, om involveringen i komponentrevisors arbejde, har været

med til at ændre i kommunikationen. Hertil svarer respondenten, at kommunikationen altid

har været der, men at det er det her med at gennemgå komponentrevisors planlægning, der har

ændret sig.

Mht. til komponentrevisors bekræftelse af revisionens udførelse og omfang, er der ingen

ændringer i forhold til tidligere som resultat af ISA 600.

Vurdering af revisionsbeviset:

Hertil spørges respondenten, om han tidligere har prøvet at modtage udført arbejde fra

komponentrevisor, som ikke har været tilstrækkeligt, og hvilke alternative handlinger der

udføres.

Til dette svarer respondenten, at det typisk kan være, at komponentrevisor ikke er færdig til

tiden eller at der kan være opfølgning, som endnu ikke er lukket. Dette drøftes med ledelsen

på hovedkontoret, og de kan evt. sende ekstra ressourcer til at hjælpe til.

Afsluttende spørgsmål

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Komponentrevisor sender i upfront at de har læst og forstået, det arbejde de skal udføre, og at

de har kompetencen. Det er ikke noget nyt som resultat af ISA 600. I takt med at der bliver

mere shared service centre, er der behov for mere drøftelse. Det er vigtigt, at

komponentrevisor forstår, at shared sevice centres kontroller kan have betydning for andre

selskaber i koncernen, og det er ikke hensigtsmæssigt at opdage ineffektive kontroller for

sent. Dette har dog ikke meget med ISA 600 at gøre, men markedets udvikling, da shared

service centre er noget, der bruges oftere.

- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:
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Til dette svarer respondenten, at ISA 600 helt klart er med til at fokusere mere på risiko og

scoping i forhold til tidligere. Den nye ISA 600 gør det mere effektivt og hurtigere.

Overordnet mener respondenten at muligheden for at skræddersy koncernrevisionen er blevet

bedre. Der er nu mulighed for at arbejdsprocessen kan flyttes fra komponenter til

koncernniveau vha. kontroller. Det kan f.eks. være enkelte elementer, der kan være udvalgt

frem for hel rapporteringspakke.

Derudover er der kommet mere fokus på, at man i rapporteringen kan dokumentere at man har

haft kommunikation (dialog) og involvering. Det kan godt være, at man på en række af de

store selskaber skal udføre mere, men på mange af de små er der mulighed for at scope noget

væk.

- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:

Til dette svarer respondenten, at det er svært at svare, da det både kan ende i større eller

mindre udgifter fra revisionsselskabets side. Kravene til dokumentation er højere, hvilket

medfører større udgifter samtidig med at noget af den unødige revision kan skæres væk.

Dermed er det i princippet arbejdsprocessen der flyttes.

- Hvordan har I implementeret revision af koncerner i henhold til ISA 600:

Til dette svarer respondenten, at der er interne audit guides, templates mv.

Afsluttende bonusbemærkninger fra respondenten:

Revisorloven § 23: I det omfang, komponentrevisor er beliggende uden for EU/EØS skal man sikre sig

at man har kopi af eller adgang til komponentrevisors arbejdspapirer. Omfanget af arbejdspapirer

under denne regel overstiger ofte det behov, som revisor har som led i at leve op til ISA 600.

Dette har skabt masser af støj, idet byrden med at skaffe adgang så ligger på revisor.
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Bilag 8: Interview nr. 6

Baggrundsoplyninger omkring respondenten

Køn: Kvinde

Erfaring og baggrund: Respondenten har været ansat hos revisionsfirmaet i 11 år og har taget
HD vejen. Hun er manager og nykåret statsautoriseret revisor. Hun har tilknytning til den
faglige afdeling og arbejder med revisionstekniske problemstillinger. Hendes kundekreds er
mellemstore og store virksomheder, og reviderer dermed koncerner som er relevant fra ISA
600 perspektiv.

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

Der lægges her op til, om hvorvidt den nye ISA 600 har medført ændringer i forhold til
tidligere. Derudover, hvordan der udvælges betydelige/ ikke-betydelige komponenter, og hvor
stor involveringen er hos komponentrevisor samt kunden. Ifølge respondenten foregår
identifikationen af betydelige komponenter vha. benchmark, hvor det vurderes om den udgør
en væsentlig finansiel betydning i forhold til koncernen. Som tommelfingerregel skal den
udgøre 15 % af koncernens omsætning for at den kan vurderes som væsentlig. Respondenten
fortæller derudover, at en komponent stadig kan være betydelig, selvom den ikke har en
finansiel betydning for den samlede koncern. Dette er tilfældet, hvis komponenten indeholder
specifikke risici, dvs. at der er kvalitative forhold som gør at komponenten skal revideres
fuldt. De kvalitative forhold, som der tages højde for kan bl.a. være besvigelser,
igangværende retssager eller førstegangsrevision. Der kan være flere forhold.

- Besøg hos komponenter:

ISA 600 R ligger op til, at komponenterne skal besøges, og spørgsmålet til respondenten er,
om der er forskel på antallet af besøg hos komponenterne i forhold til perioden før ISA 600
ikrafttrædelse.

Respondenten mener ikke, at der kommer ændringer som følge af ISA 600, da standarden
udelukkende er best practice nedskrevet i en standard. Der er ikke meget nyt i det.
Respondenten fortæller i øvrigt, at der aflægges besøg hos de betydelige komponenter, og at
dette ikke har ændret sig som følge af ISA 600. Yderligere fortæller respondenten, at det ikke
er altid, komponenterne besøges, da telefonmøder kan være et alternativ. Ved
førstegangsrevisions skal nye komponenter dog besøges. Respondenten bliver spurgt, om der
benyttes rotation ved besøg af komponenter, og til dette svarer hun, at det ikke er noget der
bruges til revision af hendes kunder. Desuden har revisionsfirmaet på nuværende tidspunkt
ingen interne retningslinjer vedr. besøg hos datterselskaber. Det er udelukkende den
professionelle dømmekraft, der benyttes.
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- Kendskab til komponentens omgivelser:

Spørgsmålet er i hvor stort omfang koncernrevisor skal have forståelse for komponentens
omgivelser, eller om det udelukkende er komponentrevisor. Til dette svarer respondenten, at
koncernrevisor skal opnå kendskab til komponentens omgivelser, da dette er et krav i
RS’erne. Koncernrevisor sender en meget detaljeret instruks til komponentrevisor, hvilket
også indikerer et godt kendskab til komponenten og dens omgivelser.

Forståelse af komponentrevisor:

Spørgsmålet drejer sig om, hvad man gør nu i forhold til tidligere for at få en forståelse af
komponentrevisor og vedkommendes faglige kvalitet. Ifølge respondenten, er der ingen
ændring i tilgangen til forståelse af komponentrevisor og vurdering af vedkommendes
faglighed. Respondenten fortæller, at der er forskel på om komponenten er fra samme
revisionsfirma som koncernrevisor, eller om det er en fra et andet firma. Hvis
komponentrevisor er fra samme revisionsfirma, skal koncernrevisor ikke kende
komponentrevisor, da revisionsfirmaet har samme politikker samt krav til kvalitet i hele
verden. Hvis komponentrevisor er fra et andet firma, skal vedkommende besøges.

- Bliver revisionsinstrukser bliver mere eller mindre specificeret:

Spørgsmålet lægger op til, om der er ændring i instruksernes udformning som følge af en ny
revisionsstandard. Respondenten fortæller, at der ikke er ændring i instruksernes udformning.
Revisionsinstrukserne er standardiseret afhængig af revisionens omfang (scope). Dvs.
revisionsinstrukserne kan være detaljeret og indeholde mange arbejdshandlinger, hvis der er
fuld scope eller være udelukkende review.

Væsentlighedsniveauet:

Her er spørgsmålet, hvordan væsentlighedsniveauet fastsættes for komponenterne. ISA’en
lægger op til, at man nu kan køre et lavere væsentlighedsniveau på komponenterne i forhold
til koncernen. Respondenten fortæller væsentlighedsniveauet bliver fordeles vha. en tredelt
model, hvor der først tages højde for komponentens størrelse, derefter risici (høj, medium og
lav) og til sidst fastsættes væsentlighedsniveauet. Dermed svinger væsentlighedsniveauet for
komponenterne afhængig af de ovennævnte forhold. Det væsentlighedsniveau, som
koncernrevisor tildeler komponentrevisor, skal ikke forveksles med lokalt
væsentlighedsniveau. Koncernrevisor tildeler væsentlighedsniveau, der vedrører rapportering,
men hvis der er revisionspligt i komponentens land, har komponentrevisor muligheden for
selv at beregne væsentlighedsniveau til at revidere regnskabet lokalt men skal stadig
rapportere med det tildelte væsentlighedsniveau.
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Risikovurderingsproces:

Spørgsmålet er, hvordan der foretages risikovurdering. Om der tages udgangspunkt i
kontrollerne, eller om man tager et blankt papir, og overvejer hvilke risici, der eksisterer.
Respondenten fortæller, at de bruger en kombination, hvor der først tages højde for den
iboende risiko og derefter kontrolrisikoen. Den iboende risiko svarer til det, der hedder
betydelig eller normal risiko. De to forhold er afgørende for den efterfølgende
revisionsstrategi. Hvis der er høj iboende risiko og kontrollerne ikke fungerer, skal der
udføres mere substansrevision mv.

Udførelsesfasen

Konsolideringsprocessen:

Spørgsmålet lægger op til, hvordan revisionen af konsolideringsprocessen foregår samt
revisionsstrategien og modtagelsen af revisionsbevis.

Ifølge respondenten modtages revisionsbeviset enten via e-mail, e-room eller et internt
system. Fremsendelsen af revisionsbevis afhænger af koncernens størrelse. Hvis koncernen
ikke indeholder mange datterselskaber, fremsendes rapporteringen med e-mail.

Revisionsstrategien kan både være substansbaseret eller kontrolbaseret afhængig af kundens
system. For det meste foregår revisionen af konsolideringsprocessen via substans. Der kan
dog være IT kontroller, hvis sammenlægningen samt elimineringen er automatisk.

- I tilfælde af at den finansielle information hos komponenten ikke er udarbejdet i henhold til
samme regnskabsstandard, som koncernen, hvorledes sikres det at
rapporteringen/reguleringen sker korrekt?

Respondenten svarer, at koncernrevisor informerer komponentrevisor, om at datterselskab
f.eks. skal følge IFRS, og det forventes at datterselskabsrevisor har kompetencen til det. De
modtager en manual, og komponentrevisor skal identificere, hvis der er forskelle mellem
lokal regnskabsstandard og koncernens regnskabsstandard. Som regel har datterselskabet selv
omarbejdet rapporteringen, så den er i overensstemmelse med den standard, der rapporteres
med, og komponentrevisor skal kontrollere dette. Hvis tilfældet er således, at datterselskabet
skal rapportere i henhold til årsregnskabsloven, må man finde en løsning. Man kunne f.eks.
bede komponentrevisor om at revidere i henhold til IFRS, og derefter må man på
koncernniveau finde ud af, hvad forskellene er.

- Kan der være situationer, hvor det ikke er muligt at modtage visse arbejdspapirer fra andre
lande pga. lokal lovgivning?

Respondenten har ikke personligt oplevet dette, og i de tilfælde hvor respondenten fungerer
som koncernrevisor, er det ofte datterselskaber inden for EU. Hun kan dog forestille sig, at
der kan være lande, hvor der kan være restriktioner, men ikke noget hun oplever. Yderligere
spørges der ind til USA, og om deres myndigheder kan være skeptiske. Respondenten
nævner, at hun mener, at der er indgået en aftale med USA.
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Efterfølgende begivenheder:

Her går spørgsmålet ud på, hvordan efterfølgende begivenheder revideres, og om der er

specielle handlinger der skal foretages, og om komponentrevisor selv finder ud af, hvad der

skal rapporteres.

Respondenten svarer, at komponentrevisor skal rapportere op. Der er en skabelon, som er i

overensstemmelse med RS’erne. Der er en guide, hvor der også er muligheder for at indsætte

specifikke arbejdshandlinger. Det er både de komponenter med fuld scope og udvalgte

specific scope der skal rapportere efterfølgende begivenheder.

Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:

Kommunikationen foregår typisk per mail eller telefonmøder.

Mht. den tidsmæssige placering af komponenternes rapportering fra datterselskabsrevisorerne,
svarer respondenten, at alle som udgangspunkt har den samme deadline for rapportering.

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Komponentrevisor sender både før og efter revisionen en erklæring om overholdelse af etiske
retningslinjer, uafhængighed samt koncernopgaveteamets krav.

- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:

Til dette svarer respondenten, at revisionsfirmaet stort set havde implementeret, de ting der
står i standarden. Hun svarer i øvrigt, at der før standardens udvikling var udviklet en god skik
for revision af koncerner, og den skaber stort set intet nyt. Firmaets interne retningslinjer er
baseret på revisionsstandarder og risici, som revisionsfirmaet følger i forvejen. I det ISA 600
fokuserer på risici, men det har man også gjort i praksis tidligere.

- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:

Hertil svarer respondenten, at hun ikke mener at den får indflydelse på honoraret, da de
handlinger, som foretages i henhold til ISA 600 er de samme som tidligere.
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Bilag 9: Interview nr. 7

Baggrundsoplysninger omkring respondenten

Køn: Mand

Erfaring og baggrund: Respondenten har 16 års erfaring og han har tidligere arbejdet for et
”Big4” selskab og hos intern revision hos en finansiel virksomhed, men er nu ansat i et
mellemstort/større dansk revisionsselskab. Han er uddannet statsautoriseret revisor og er
placeret i den faglige afdeling, men har kunder ved siden af, her er det primært
koncernrevision. Deltager i både intern og ekstern kvalitetskontrol. Vedrørende ISA 600R, så
sidder han sammen med den faglige afdeling i øjeblikket og arbejder med at få implementeret
standardens krav i virksomhedens daglige procedurer.

Interviewer: Andreas R. V. Olesen

Planlægningsfasen

Identifikation og forståelse af komponenter:

- Hvordan identificeres komponenter:

For vores vedkommende, så er der typisk ikke så mange datterselskaber og her bliver de
typisk revideret alle sammen. Når vi har selskaber med flere datterselskaber, så er vi
selvfølgelig nød til at gå efter de væsentlige og risikofyldte komponenter og sikrer at vi har
overbevisningen fra disse. Typisk vil jeg dog sige at vi revidere samtlige datterselskaber og
dette er også generelt et ønske fra kunden af og normalt er vores koncerner også kun på
omkring 5-6 datterselskaber. Hvis datterselskaberne er placeret i udlandet, så er vi tilknyttet et
netværk, hvor vi benytter deres afdelinger til revisionen. Netværket er dog en del mere
uformelt en de store revisionshuse, da medlemmerne kan komme til og falde fra.

- Ændre ISA 600R ved procedurerne omkring besøg hos komponenter:

Vi får typisk tilsendt revisionspakken på forhånd og hvis det er en ny kunde, så rejser vi ud og

tager et møde med datterselskabets økonomiafdeling og revisor, her vil CFO fra

moderselskabet også typisk tage med. Så vi er 4 parter som gerne mødes og drøfter

revisionsstrategien. Her er det typisk komponentrevisor der har lavet et oplæg, hvor vi så kan

have nogle ønsker til hvordan det skal gribes an. Det vigtigste her er egentlig det at man

mødes og får set hinanden i øjnene, i stedet for at man bare skriver frem og tilbage. Det er

ingen tvivl om at det har fået stor betydning og at det bliver en større helhed, hvor det før

måske mere var brudstykker man bare lagde sammen til et koncernregnskab. Involveringen

gør at man bliver tættere knyttet sammen end før.

Hvis det er et meget stort datterselskab, så kan det godt være at vi tager derud næste år og hvis

det er et selskab med gentagne problemområder, så kan det være at vi tager derud hvert år,

hvis det er et stort datterselskab. Hvis der ikke er nogle problemstillinger, er det tilstrækkeligt
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at besøge dem første år og så forventer vi at revisionen ellers kører derefter. Ved de mindre

koncerner som vi typisk har, så mener jeg ikke at der er behov for at besøge dem i samme

omfang, der er jo også et spørgsmål om revisionshonoraret, for besøgende koster jo også.

- Identificere i betydelige komponenter på andre grundlag end de finansielle:

Risici er den primære årsag, men også hvis der ikke er styr på forretningsgangene og

kontrollerne. Hvis der er problemer med at efterleve koncernens standarder, så kan det være at

vi tager derud og snakker med revisor og selskabsledelsen. Besvigelses risici er også en faktor

der kunne få os til at fokusere ekstra meget på et datterselskab som ikke umiddelbart har

finansiel betydning.

Forståelse af komponentrevisor:

Det internationale netværk som vi er en del af, afholder konferencer hvert år, hvor vi mødes
og lærer hinanden at kende. Det er jo oplagt at hvis vi f.eks. har et datterselskab i asien så er
det den pågældende revisor vi tager kontakt til.

Ved en ny kunde, så er det første vi gør, selvfølgelig at undersøge om vi har kontakter i det
pågældende land. Så undersøger vi, hvilke krav der stilles til revisor i det pågældende land og
sammenligner med vores egne krav. Herefter opstarter vi dialogen. Uanset om de er en del af
netværket eller ej, så indhenter vi nogle basale oplysninger omkring revisoren. Altså omkring
deres uddannelse og de krav der stilles i landet. Men det er da klart at hvis de er en del af det
her netværk, eller er én af de fire store, så ved man at de skal efterleve en hvis standard og
man har dermed tendens til ikke at gøre lige så meget ud af forståelsen som hvis det var en
man ikke havde samme tiltro til. Normalt udgangspunkt er at vi får fremsendt CV, med
baggrund som uddannelse og hvilke kunder man har beskæftiget sig med.

Hvordan er involveringen i komponentrevisors risikovurderingsproces:

Det kommer meget an på hvordan man har gjort tidligere. For mig er det her bare god skik

som er kommet ned på skrift. Nu er der nedfældet noget som alle skal leve op til, men alt det

der står i den har bare været god praksis. Der hvor der vil være større ændringer er de

formelle ting. Sådan noget som at man nu skal besøge datterselskaberne, hvor man tidligere

måske ikke har haft penge til det og nu er det en formel procedurer.

Revisionsinstrukserne til komponentrevisor, er de standardinstrukser:

Hos vores netværk findes der fælles dokumentationsværktøjer. Så vores revisionsinstrukser,
spørgeskemaer osv. har ikke været så standardiseret som hos de store revisionshuse og det er
noget som jeg skal begynde og kigge på i forbindelse med den nye standard.
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Det vi har anvendt indtil nu har været fragmenterede dokumenter som man har samlet
sammen og tilpasset, men nu skal vi så til at standardisere vores instrukser noget mere så vi er
sikre på at de efterlever ISA 600R. Man kan sige, ved at vi ikke har haft nogle
standardinstrukser har det jo tvunget den enkelte til at tænke over hvad de specifikt skulle
indeholde, men instrukserne bliver ikke så strømlinede som man måske kunne ønske sig.

Væsentlighedsniveauet:

Vi har ikke nogle faste procedurer omkring fastlæggelse af væsentlighedsniveauet, men det er
jo klart at jo større datterselskabet er, jo højere har man en tendens til at sætte
væsentlighedsniveauet.

Kan kvalitative forhold have indflydelse på væsentlighedsniveauet:

Vi skal selvfølgelig have fuld overbevisning over poster som lønninger, revisornoter mv. Så
det er klart at der er nogle kvalitative ting. Bl.a. også nøglekontroller og forretningsgange er
områder som vi fokusere på hvis der er problemer.

Risikovurderingsproces:

Vi tager udgangspunkt i COSO ligesom man gør 315’eren. Her kigger vi på hvilket

risikobillede de selv har, de har dog typisk ikke selv et risikobillede hos de mellemstore

koncerner. Så går vi selv ind og fastsætter hvilke forretningsmæssige mål vi ved de har, som

f.eks. ikke at skade deres renommé eller at bibeholde deres kunder. Her afleder vi så hvilke

revisionsrisici der er.

Hvis vi har større koncerner, så er det klart at vi tager udgangspunkt i deres eget risikobillede,

så tager vi udgangspunkt i deres strategi og mål. Hvad er det så for nogle revisionsrisici vi ser

ud fra det og hvordan afdækker vi det og hvilke kontroller har de selv etableret. Hvad er det

så for nogle nøglekontroller vi skal fokusere på for at få overbevisning for vores revisionsmål.

Udførelsesfasen

Konsolideringsprocessen:

Vi fokuserer på hvilke kontroller der er omkring væsentlige poster rent

konsolideringsmæssigt hos komponenterne. Her tænkes på de interne strømme, elimineringer

osv., så vi er sikre på at vi har styr på det. Vi er også meget opmærksomme på hvilke

instrukser der udsendes internt og hvordan disse bliver overholdt. Jo mere overbevisning vi

kan opnå her, jo mere kan vi fokusere på de væsentlige ting i forbindelse med

konsolideringen, altså at hovedtallene bliver tjekket af og at logiske kontroller i systemet

fungere. Hos mange af vores kunder er det dog ikke de store konsolideringssystemer de har,

men det er mere regnearksbaseret, hvorfor vores revision også bliver mere substansbaseret. Vi
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skal her ind og kontrollere formler m.m. i regnearkene og det gøres både hos datter- og

koncernrapporteringerne.

- Hvordan sikres det at komponentrevisor reviderer efter samme revisionsstandard som
koncernrevisor:

Det laves enten på toppen eller også laver datterselskaberne det selv. Problemet når man laver
det lokalt, er at der så typisk skal laves så skal regnskab efter to regnskabsreguleringer og man
skal sørge for at disse efterposteringer også kommer med i koncernpakken. Derfor ser vi jo
helst at det hele kører ens fra datterselskabet også laver man reguleringerne på toppen.

Efterfølgende begivenheder:

Vi foretager selvfølgelig selv revisionen af efterfølgende begivenheder for koncernen og så

modtager vi ellers rapporteringer om efterfølgende begivenheder fra datterselskabsrevisor. Vi

har ikke selv noget decideret krav, men overlader meget dette til den enkelte

datterselskabsrevisor. Har der været nogle væsentlige ting, så er vi selvfølgelig

opmærksomme på dette op til afgivelsen af erklæringen.

Evalueringsfasen

Kommunikation med komponentrevisor:

Den primære kommunikationsmåde er pr. mail, men vi ringer sammen så snart der er nogle
væsentlige problemstillinger. Originale dokumenter bliver selvfølgelig sent med posten. Jeg
vil tro at der kommer mere fokus på kommunikationen og formaliseringen heraf. Det kommer
dog også lidt an på hvor stor en koncern man revidere og for os tror jeg ikke at der vil komme
lige så store ændringer.

Vurdering af revisionsbeviset:

Jeg har prøvet at der har været problemer med kommunikationen mellem koncern- og

komponentrevisor ikke fungerede og vi har prøvet at have kendskab til nogle

problemstillinger hvor vi så krævede at der skulle foretages noget yderligere. Vi har blandt

andet prøvet at koncernledelsen har informeret os om nogle problemstillinger, hvor vi selv har

taget ud og fulgt op på eller foretaget yderligere revision.

Afsluttende spørgsmål

- Er det en procedure at komponentrevisor fremsender erklæring om bl.a. overholdelse af
etiske retningslinjer, koncernopgaveteamets krav mv.:

Ja det er et krav og dette område bliver nok også endnu mere vigtigt.
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- Er der nu mere fokus på de risikobetonede områder frem for slavisk afdækning af
revisionsmålene:

Der bliver nok mere fokus på de risikobetonede områder, men jeg tror reelt ikke at det

kommer til at have nogen indflydelse, for den gode revisor har jo altid sikret sig at opnå det

bevis der skulle til.

Jeg er dog ikke i tvivl om at der er sket rigtig meget indenfor koncernrevision de seneste 10

år. Der var jo ikke rigtig fokus på koncernregnskabet. Det var mere en revision af

moderselskabet og så lavede man selve koncernrevisionen meget hurtigt, man smækkede

ellers bare konsolideringen sammen.

- Hvilke ændringer mener du generelt den nye ISA ligger op til:

Det har nok været en øjenåbner for nogle. Nu er man nød til at trykke lidt mere på

datterselskabsrevisor, altså man er nød til at gå ud og stille nogle formelle krav, som man

måske ikke har gjort i samme omfang tidligere. Vi ved jo godt at datterselskabsrevisorerne

laver deres arbejde ordentligt, men nu er vi simpelthen nød til at gå ud og stille nogle mere

formelle krav. Vi må noget mere ud og se dem i øjnene og lave en trykprøvning af om det

egentligt er rigtigt det de laver. Altså stille direkte krav til dem og sige at nu skal i fokusere på

de og de ting her, hvor vi tidligere har ladet dem komme med det meste og vurderet at det er

deres vurdering og så har man sagt at det virker fint det her. Der vil nok være mere fokus på

at tingene kommer mere oppefra og at vi ligesom siger at, i skal have fokus på det her og i

skal foretage de ting. Der kommer lidt en drejning tror jeg, vigtigheden og væsentligheden

bliver nu fremhævet fra koncernrevisor. Der vil blive nogle krav om involvering og om

hvorvidt man opfylder disse ting.

- Giver den nye standard anledning til ændringer i honoraret:

Jeg tror ikke at der vil komme en væsentlig ændring. Det kan dog godt være at nogle vil have

et højere honorar, da man nu skal ud og foretage flere besøg. Der vil dog være en del der

oplever en større underdækning det første år, hvor man ligesom skal have tingene på plads

med cheklister osv. Der vil f.eks. være områder hvor man tidligere lavede 8 handlinger, men

nu skal lave 10, de sidste 2 handlinger er dog begrænsede og vil ikke have den store

betydning for revisionen, da det mere er formalisering af tingene.
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Bilag 9b: Referat af interview til respondent nr. 7

Respondenten har 16 års erfaring og han har tidligere arbejdet for et ”Big4” selskab og hos

intern revision hos en finansiel virksomhed, men er nu ansat i et mellemstort/større dansk

revisionsselskab. Han er uddannet statsautoriseret revisor og er placeret i den faglige afdeling,

men har kunder ved siden af, her er det primært koncernrevision. Han deltager i både intern

og ekstern kvalitetskontrol. Vedrørende ISA 600R, så sidder han sammen med den faglige

afdeling i øjeblikket og arbejder med at få implementeret standardens krav i virksomhedens

daglige procedurer.

Respondenten reviderer generelt alle datterselskaber, da koncernerne typisk har en begrænset

størrelse og da dette er et ønske fra kunderne. Ved større koncerner vil der dog fokuseres på

de væsentlige datterselskaber. Internationalt er respondentens arbejdsplads tilknyttet et

netværk, som benyttes til revision af udenlandske datterselskaber. Hvis det her er en ny

kunde, besøges komponenten og dennes revisor det første år, hvor revisionsstrategien drøftes.

Det vurderes at være tilstrækkeligt med besøget det første år hvor man efterfølgende har man

tillid til at datterselskabsrevisoren udfører arbejdet ordentligt. Dog vil der foretages yderligere

besøg, hvis der identificeres problemstillinger. Det vigtigste her vurderes at være det

personlige møde. Jo mindre koncernen er jo mindre vurderes behovet for besøg at være, da

der også skal tænkes på honoraret.

Forståelsen af komponentrevisor opnås bl.a. gennem en årlig konference afholdt af det

tilknyttede netværk. Herudover undersøges de krav der stilles i det enkelte land til revisor og

der indhentes et CV indeholdende uddannelse og erfaring. De største ændringer vurderes at

være formaliseringen, bl.a. med krav om besøg af komponenterne.

Revisionsinstrukserne er ikke så strømlinede, hvilket både har fordele og ulemper. I

forbindelse med implementeringen af ISA 600, vil der udarbejdes interne standardinstrukser.

Med hensyn til vurderingen af væsentlighedsniveauet hos komponenterne, så har der ikke

været nogen retningslinjer, men det har mere været op til den enkelte revisor at vurdere.

Risikovurderingsprocessen foretages efter COSO, ligesom RS 315. Dog har de mellemstore

koncerner ikke selv et risikobillede hvorfor revisor selv må opstille dem.

Konsolideringen hos respondentens kunder sker typisk i regnearksformat, hvorfor revisionen

her er meget substansbaseret. Revisionen foretages med opmærksomhed omkring at

komponenterne overholder de interne instrukser og at kontrollerne fungere, så der kan

fokuseres mere på de væsentlige ting som f.eks. hovedtal, logiske kontroller mv.

Kommunikationen med komponentrevisor foregår primært pr. mail og over telefon.

Respondenten mener at der vil komme mere fokus på kommunikationen og formaliseringen

heraf fremover.
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ISA 600 kan blive en øjenåbner for nogen. Dette er blandt andet fordi der i højere grad vil

være mere formaliserede krav og der skal være en mere personlig kontakt til

komponentrevisor. Der vil også komme en drejning i planlægningen af revisionen.

Vurderinger, fokuspunkter m.m. vil i højere grad komme til at ligge hos koncernrevisor.

Herudover vil det være nødvendigt med en større involvering i komponentrevisors arbejde.

ISA 600 vil kunne betyde en større underdækning det første år, da flere af de handlinger man

foretog før nu skal dokumenteres mere. I enkelte tilfælde kan den have betydning for

honoraret, da der nu i højere grad vil være krav om besøg af datterselskaber.
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Bilag 11 – Mailkorrespondance

Subject: FW: Vedr.: ISA 600

At standarderne er udskudt betyder, at de i danmark først træder i kraft for revisioner af regnskaber for
perioder, der begynder 15. december 2010 eller senere.
I kan finde mere herom på FSR's hjemmeside under faglige informationer.
Som ansatte i Deloitte mener jeg, I har adgang til medlesmcenteret også.
Ellers må i vende tilbage.

mvh

Lisbeth

Link til info om ikrafttrædelse

http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Standarder/
Standarder%20i%20hoering/Clarificerede%20standarder%20ikrafttraedelse.aspx

Lisbeth Kjersgaard
Statsautoriseret revisor
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K

e-mail: lik@fsr.dk
Tlf. dir. 33 69 10 53
Mobil: 20 74 12 48

"Olesen, Andreas Roentved Vestergaard \(DK -
Copenhagen\)" <aolesen@deloitte.dk>

10-12-2010 17:26

Til <lik@fsr.dk>

cc

Emne ISA 600
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24 July 2006

Jim Sylph

International Auditing and Assurance Standards Board

545 5th Avenue, 14th Floor

New York, New York 10017

Tower 42

25 Old Broad Street

London EC2N 1HQ

United Kingdom

t + 44 (0) 20 7382 1770

f + 44 (0) 20 7382 1771

Dear Mr Sylph

Proposed International Standard on Auditing 600 (revised and redrafted)

The Audit of Group Financial Statements

The Committee of European Banking Supervisors welcomes the opportunity to

comment on the Proposed International Standard on Auditing 600 (revised and

redrafted) The Audit of Group Financial Statements (ISA)

Through their opinions on annual accounts and annual reports, external auditors

constitute an integral part of the public oversight model and contribute to

enhancing the capital adequacy of credit institutions and the financial stability of

the market. As banking supervisors we therefore have an interest in ensuring

that auditing standards, which are the basis for audit work, are of a high quality

and are clear and capable of consistent application.

In general we support the changes to auditing group financial statements as set

out in the ISA. In particular we support the emphasis on the group auditor taking

sole responsibility for the audit opinion, the elimination of the distinction between

related and unrelated auditors and the greater precision with the new definition

of group auditor. We also believe that, overall, the ISA strikes an appropriate

balance between specifying procedures and maintaining the exercise of auditor

judgement. We welcome the greater explanation in the explanatory

memorandum concerning how the ISA addresses particular issues. However, we

believe the objective for the ISA needs some further development in order to

focus on the outcome of the auditor's work.

In the attached appendix we provide answers to the specific questions raised in

paragraph 33, guide for respondents.

Our comments were coordinated by our Expert Group on Financial Information

(EGFI), and especially by its Sub-Working Group on Auditing, which is under the

direction of Pat Sucher from the FSA, UK.

Bilag 12
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If you have any questions regarding our comments, please feel free to contact

the chairman of EGFI, Arnoud Vossen (+31.20.524.3903) or Miss Pat Sucher

(+44.20.7066.5644).

Yours sincerely

Danièle Nouy

Chair, Committee of European Banking Supervisors
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Appendix – Comments on Proposed International Standard on Auditing 600

(Revised and Redrafted) - The Audit of Group Financial Statements (ISA)

The elimination of the distinction between related and unrelated

auditors

We support the elimination of the distinction between related and unrelated

auditors.

Proposed definitions of 'group auditor', 'member of the engagement team

under the direct supervision of the group engagement partner' and 'other

auditor'.

The definition of group auditor in the ISA seems appropriate and practical as it

encompasses the group engagement partner and other members of the

engagement team under his/her direct supervision. However, we note that it is not

the same as that included in the 8th directive on the Statutory Audit of annual accounts

and consolidated accounts (Directive 2006/43/EC).

Under this directive, which has to be implemented in member states within the next

two years, 'group auditor' means the 'statutory auditor(s) or audit firm(s) carrying

out the statutory audit of consolidated accounts' (Article 2(6)).

We would encourage the IAASB to consider the implications of the different

definitions of group auditor.

We have no comments on the other definitions.

Increased specificity of requirements with the emphasis on the group

auditor taking sole responsibility

We strongly support the emphasis on the group auditor taking sole responsibility.

However, the increased emphasis on the role of the group auditor should not lead

to a lack of expectation for the other auditors. The ISA could contain an explicit

statement that the other auditor shall co-operate with the group auditor. However, we

also appreciate that there may be other ways of stipulating such a professional

obligation, for example in the IFAC Code of Ethics, rather than including it in the

ISA, and would also encourage the IAASB to consider what other options are

available.

Our comments about other aspects of the ISA are noted below against the

different headings in the ISA

Acceptance and Continuance as Group Auditor (Paragraphs 9-13 and A1-A11)

Paragraph 12 states that if an auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit

evidence, he should resign. We would suggest that the auditor decision on whether to

resign or not may be different depending on the circumstances.

In one situation, the auditor may encounter situations beyond his control which

prevent him from obtaining sufficient appropriate audit evidence, for example if the
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group has a subsidiary in a country where it is not possible to obtain access. This

would lead to a disclaimer of opinion, but he would not necessarily need to resign.

In the other situation management may prevent the auditor from obtaining

sufficient appropriate audit evidence. This would then be a situation when an

auditor should then resign from the engagement, unless law or regulation

prohibits an auditor from refusing or resigning from an engagement.

Responding to Assessed Risks (Paragraphs 20-29 and A27-A31)

Paragraph 25 states that, for components that are not individually significant and not

selected for the period under audit, the group auditor should perform analytical

procedures. We would be concerned if some components were only ever subject to

analytical procedures. All components should be subject to audit at some point.

What may seem to be an insignificant component may, in fact, in a particular year

become a significant component to the group and if it was never subject to audit, this

might not come to light.

Paragraph 26 covers the extent to which the group auditor should involve himself in

the work of the other auditor. However, this paragraph does not make clear that this

reflects work being performed during the audit and an evaluation during the audit of

what is necessary. As currently written, its contents are very similar to paragraph

41, which covers the evaluation of audit evidence at the end of the audit. Some

wording should be added to paragraph 26 to reflect to a greater extent that the

proposed actions will take place during the audit.

Communication with the Other Auditors (Paragraphs 37-40 and A33)

Paragraph 38(c) covers the requirement for the group auditor to request the other

auditor to communicate any identified non-compliance with laws and regulations

that could materially affect the group financial statements. There could also be

non-compliance with laws and regulations at the group level that might affect the

component's financial statements. Therefore the communication between the group

auditor and the other auditor should also cover information concerning non-

compliance of laws and regulations at the group level.

Paragraph 39 covers what the other auditor's memorandum should contain in relation

to the group audit. We would suggest that non-compliance with laws and regulations

should be included in the auditor's memorandum. It could have a material affect on

the group accounts.

Communication with group management and those charged with governance of the

group (Paragraphs 46-49 and A36-37).

Paragraph 47 covers the requirement to communicate to those charged with

governance of the group any suspected fraud involving group or component

management. This requirement should be brought into line with ISA 240, The

auditor's responsibility to consider fraud in an audit of financial statements. The
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requirement to communicate to those charged with governance of the group should

be extended to include fraud involving 'employees who have significant roles in

internal controls and others where the fraud results in a material misstatement

in the financial statements.' (ISA 240.95)

Documentation (Paragraph 50)

ISA 230, Audit Documentation (Revised) requires an auditor to document the

nature, timing, and extent of the audit procedures performed to comply with ISAs;

the results of the audit procedures and the audit evidence obtained; and significant

matters arising during the audit and the conclusions reached thereon.

In addition to those items already specifically noted in the documentation section of

ISA 600, we believe that one aspect, the process of identifying significant

components, which is covered in more detail in the application material, should also

be documented as it would be significant in understanding how the auditor arrived at

his opinion.

Is the objective to be achieved appropriate?

The current objective is a combination of outcome and subsequent requirements. The

initial part of the stem of the objective, with its focus on obtaining sufficient appropriate

audit evidence, provides a reasonable start to an objective. However, we would like

the objective to continue to focus on the outcome of the auditor's work, and therefore

we suggest that the objective could be phrased as follows:

‘In relation to this ISA, the objective of the auditor is to determine whether the auditor

is able to act as the group auditor, and to obtain sufficient appropriate audit

evidence to express an opinion on whether the group financial statements are

properly prepared in all material respects, in accordance with an applicable financial

reporting framework.’

However, we would emphasise that until the whole suite of objectives for the ISAs

is exposed, it is difficult to identify what would be an appropriate objective and

where it should be placed. Therefore we would encourage the IAASB to expose the

whole suite of objectives so that we can comment on them in parallel with any

Exposure drafts that are exposed.

Have the guidelines for determining the requirements been applied

appropriately and consistently?

We are unclear why paragraph 26 of the March 2005 Exposure Draft is not

retained as a requirement in the ISA, as it would seem to apply in virtually all

circumstances where it occurred. Therefore we would suggest it should be

included as a requirement.

We note two paragraphs, 98 and 102, from the March 2005 Exposure Draft where

it is stated that considerations of the number and appropriateness of the
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requirements has led to their inclusion as application material rather than

requirements.

As a matter of due process, these considerations are not one of the guidelines stated

by the IAASB for considering what should be a requirement. Therefore it is not

appropriate to raise them at this juncture as new guidelines for the non-inclusion of

these paragraphs as requirements. These paragraphs also represent requirements

that would seem to apply in virtually all engagements (confirmation that

other auditors have understood various ethical, financial reporting and auditing

standards; timely communication of weaknesses in internal control).

Therefore we would suggest that these paragraphs should be included as

requirements. However, given the more procedural nature of paragraphs 98 and 102,

they could be included as part of other requirements in the ISA, such as paragraph

39.


