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Executive summary

The aim of this thesis is to make a comparative analysis of the new standards ISA 315 and ISA 610.

By that it becomes clearer to understand the reasons behind making adjustments in these standards

and the adjustments. The comparative analysis will consist of comparing the new standards with the

use of relevant theory, laws, and the current existing clarified standards. By that a thorough analysis

will be conducted to understand how the new standards have changed.

The new standards have been implemented due to attention from stakeholders who made IFAC

aware of a general tendency, where an increase in the use of internal audit function is present. Due

to this the stakeholders wished a clarification of the roles of internal and external auditors. This

thesis assesses this purpose as the main purpose; which also corresponds to the formally written

purpose.

The thesis analyzes that an increased clarification is present compared to that external auditor

makes suitable inquires of internal auditors in relation to the audit. This change has more formal

characters as it, compared to the existing, will have limited effect. This relates that the external

auditor during the audit already wants to involve external auditor as a part of its relationship with

the internal controls. However this thesis cannot exclude that there implicitly can occur an increased

usage of the internal audit function by always having the external auditor raising questions to the

internal auditor.

External auditors’ use of internal audit function’s work has been sharpened. The use of the work is

not being excluded however research, actions and assessments must be conducted before the work

can be involved. This is considered appropriate considering the purpose. In addition to this a change

in the concepts that the internal auditor must comply with is happening. The concepts; efficient

communication and due professional care are excluded from the standard and instead focus is on

objectivity, professional competence and a systematic and disciplined approach. The increased

focus on these concepts is considered reasonable.

Last a significantly introduction in direct assistance from internal auditors is happening. This is

almost an unregulated area where the new ISA 610 suggests comprehensive standards. In this thesis

these standards are judged to be appropriate, however the thesis suggests the words systematic and

disciplined should be incorporated in the definition.
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1.Metodedel

1.1. Indledning

I forbindelse med ”clarity” (klarificerings) projektet har ISA 610 omhandlende brug af intern

revisionsfunktions arbejde været gennemgået. Gennemgangen har ført til et ønske om at opdatere

standarden, da denne ikke længere blev vurderet til, at være retvisende i forhold til udviklingen

indenfor intern revision. Især blev temaet om, at standarden ikke tog stilling til direkte assistance fra

intern revisor i forbindelse med revisionen, vurderet uhensigtsmæssigt.

IFAC’s formål er at skabe en transparent og ensartethed indenfor finansiel rapportering. Dette gøres

blandt andet gennem udviklingen af standarder som kaldes ISA. Et af IFAC’s formål ved

udarbejdelsen af standarderne er, at sammenligninger på tværs af landegrænser skal være muligt.

IFAC’s formål kan derfor defineres som værende at skabe en forventning hos revisionsbrugere om,

at revisionen har været udført efter de samme standarder, som revisioner i andre lande der også

bruger ISA’. Dette giver politiske problemstillinger, da IFAC’s bestemmelser hermed skal

udformes på en måde, så disse kan accepteres af alle medlemmer.

Overstående problemstilling er mest gældende i tilfælde med forholdsvist komplekse standarder, da

sandsynligheden for uenigheder her er størst. I forbindelse med den klarificerede ISA 610 blev

IFAC gjort opmærksom på, at standarden muligvis var forældet i forhold til den naturlige udvikling,

der forekommer indenfor revisionsmiljøet. Et projekthold fik til opgave at undersøge hvorvidt og

hvordan, ISA 610 eventuelt skulle ajourføres. Dette kan overordnet beskrives som udgangspunktet

for ændringerne i den klarificerede ISA 610, som undervejs også førte til ændringer i den

klarificerede ISA 315.

Den klarificerede ISA 610 er en kompleks standard. Med kompleks menes, at der er mange

forskellige interesser og holdninger til denne. Standarden blev vurderet som værende diskurs i

forhold til udviklingen indenfor praksis. Følgende blev påpeget af interessenter: Der forekommer et

øget brug af intern revisionsfunktions arbejde og et øget brug af direkte assistance fra interne



Kenneth Sandbæk Karlsen

7 | S i d e

CBS 2011

revisorer, hvorved der er behov for at klargøre rollerne og ansvaret hos ekstern- samt intern

revisor.1

I forbindelse med projektet er formålet blevet yderligere defineret som, ”at gøre det muligt at lave

bedre overvejelser af den interne revisionsfunktions viden og undersøgelser i risiko

vurderingsprocesser, og hermed også tillade at lægge vægt på dette arbejde efter omstændighederne

samt at styrke modellen for evalueringen og brugen af den interne revisionsfunktions arbejde i

forbindelse med at opnå revisionssikkerhed efter omstændighederne”.

Dette kan netop ses som værende en klargørelse af rollerne og ansvaret i forbindelse med

revisionen, hvormed dette er betegnelsen på hovedformålet, der hovedsageligt vil blive brugt i

denne afhandling. Afhandlingen vil dog også vurdere det underliggende formål, som beskrevet

ovenfor.

For at forstå ansvaret og rollerne, er det vigtigt at forstå baggrunden for ekstern- og intern revision.

Ekstern revision vil foretage revisionen ud fra ISA med fokus på, at opfylde de krav der gør sig

gældende for denne. Af disse krav findes blandt andet objektivitet og herunder uafhængighed, i

forhold til den virksomhed som revideres. Intern revision er på den anden side netop afhængig af

virksomheden. Herved opstår en problemstilling omhandlende tilliden til revisionen i forbindelse

med direkte assistance eller brug af intern revisionsfunktions arbejde.

Denne afhandling vil analysere de nye standarder i forhold til formålet, som beskrevet – at klargøre

roller og ansvar, samt, i forbindelse hermed, at komme med modspil til det øgede brug af intern

revision under revisionen. Dette gøres gennem sammenholdning med de klarificerede standarder,

og inddragning af diverse interessenters holdninger, da dette skaber overblik over de reelle

ændringer og disses påvirkning. Interessenternes holdninger er især relevante, da de nye standarder

endnu ikke er godkendt, hvorved disse kan tænkes at præge i en given retning. Derudover vurderer

denne afhandling, at interessenternes kommentarer øger denne afhandlings diskussioner i

forbindelse med formålet kontra ændringerne, og dermed også afhandlingens konklusioner.

1 Kilde: IAASB Main Agenda (March 2009) “Project Proposal, Revision of ISA 610 (redrafted), “Using the Work of
Internal Auditors.”
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1.2. Afhandlingens målgruppe

Denne afhandling kan ses som en komparativ analyse af ændringerne i de nye ISA 315 og ISA 610 i

forhold til de klarificerede standarder. Ændringerne i standarderne påvirker ekstern revisors

fremgangsmåde under revisionen i virksomheder med en intern revisionsfunktion, og kan præge de

intern revisorers arbejde. Derved er afhandlingens primære målgrupper også netop eksterne- og

interne revisorer. Afhandlingen er dog skrevet på en måde, så alle med interesse for intern- og eller

revision generelt vil finde den interessant.

1.3. Problemformulering

Hvordan påvirker de nye ISA 315 og ISA 610 standarder revisionen af virksomheder med interne

revisionsfunktioner i forhold til formålet bag ændringerne?

1.4. Afgrænsninger

I det følgende bliver afhandlingens afgrænsninger præciseret. Afgrænsningerne er valgt for at

konkretisere den væsentlige problemstilling, som er forklaret i de overstående afsnit. Det skal

bemærkes, at afgrænsningerne er subjektivt valgt, og denne afhandling reelt kunne nå en anden

konklusion, hvis en eller flere af afgræsningerne ændres. Denne kritiske stillingtagen bliver

yderligere uddybet i afsnit 1.5 ”Valg af metode.”

Denne afhandling tager udgangspunkt i internationale standarder og formålet bag disse.

Afhandlingens er skrevet ud fra en dansk kontekst, og tager dermed afsæt indenfor danske

revisioner, og således også påvirkningerne på disse. De internationale standarder vil dog blive

diskuteret af interessenterne i forhold til en international kontekst. For at tage højde for dette, tager

denne afhandling de internationale interessenters kommentarer, og diskuterer samt rationaliserer

disse ud fra en dansk kontekst.

I forhold til den egentlige analyse, er der tale om forholdsvist mange ændringer i standarderne.

Ændringerne har svingende konsekvenser, hvoraf nogle vurderes, trods omskrivninger, ikke at

influere væsentligt på revisioner eller være betydelige i forhold til at få overblikket over

ændringernes generelle betydning og formål. Vurderingerne af overstående er subjektivt foretaget,

og er således udelukkende udarbejdet i denne afhandling. Vurderingerne har gjort, at flere af
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ændringerne ikke præsenteres i denne afhandling for netop at konkretisere og skabe sammenhæng

mellem formål og slutprodukt. - Dette skal læser være opmærksom på.

Denne afhandling vil ikke gå i dybden med, hvorvidt ændringerne ud fra et omkostningssynspunkt

er effektive, da en sådan cost-benefit analyse2 vurderes for omfattende til afhandlingens karakter.

Fokus vil i stedet være på, hvordan ændringerne vurderes i forhold til formålet, om ændringernes

mulige indvirkning på revisioner og om ændringerne i forhold til danske forhold vurderes

fornuftige. Herved skal det bemærkes, at afhandlingen ikke nødvendigvis bearbejder, hvorvidt de

nye standarder er gode i forhold til udgangspunktet, men i stedet fokusere på formålet for

indførslen. Dette kan dog impliceret vurderes af læser, da afhandlingen beskriver de påvirkninger,

som de nye standarder vil have i forhold til revisionen.

Afhandlingen er opmærksom på, at den eksempelvis kunne inddrage ISA 220 for at beskrive

parametrene omkring direkte assistance fra intern revisor til ekstern revisor i forbindelse med en

revision værende instruktion, tilsyn og gennemgang. Dette er valgt ikke at blive gjort, da det

vurderes ikke at forstærke pointerne i forhold til at konkretisere afhandlingen. Dette skal ses som et

eksempel på den subjektivitet, som denne afhandling skal læses i lyset af.

På samme vis vil afhandlingen ikke gå i dybden med det forholdsvist omfattende arbejde, der ligger

i dokumentationen af revisionen og dokumentationen af intern revisionsfunktions arbejde.

Afhandlingen afgrænser sig også fra at kigge på de forskellige regler omkring outsourcing af den

interne revisionsfunktion. Til sidst vil afhandlingen heller ikke vurdere etikudvalgets kodeks op

mod den nye ISA 610’s afsnit omhandlende; direkte assistance. Dette vurderes for omfattende at

lave grundige analyser på i forhold til afhandlingens konkrete problematisering.

Udover de nævnte afgrænsninger i dette afsnit, vil afhandlingen indeholde løbende afgrænsninger.

1.5. Valg af metode

Det er vigtigt for denne afhandling at klargøre, hvordan viden opfattes og hvorvidt den kan blive

opnået. Ontologien påvirker opfattelsen af epistemologien, hvilket dermed også påvirker

afhandlingens valg af paradigme.

2 Kilde: Gerry Johnson, Kevan Scholes og Richard Whittington, Exploring corporate strategy; side 373-375.
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Afhandlingen er skrevet ud fra, at der eksisterer en virkelighed. Denne virkelighed kan dog ikke

fuldstændigt eller perfekt belyses. Dermed accepteres også, at afhandlingens argumenter og

konklusioner aldrig vil være definitive. Fokus er hermed på, at give et så fuldstændigt billede som

muligt.

Afhandlingen accepterer, at der er en forskel på virkelighed og folks opfattelse af virkelighed.

Dermed accepterer afhandlingen også mange forskellige opfattelser af virkeligheden. På denne vis

forsøger afhandlingen gennem forskellige opfattelser, at komme frem til den mest belyste, og

dermed den mest fuldstændige sandhed om virkeligheden.

Når afhandlingen accepterer denne ontologi, bliver det valgte arbejdsparadigme af postpositivistisk

karakter. Dette paradigme kan skildres som det følgende:

“it is believed that human knowledge is found not on unchallengeable, rock-solid foundations, but

rather on conjectures3”.

Hvilket underbygger afhandlingens generelle opfattelse; konklusionerne vil ikke være den

fuldstændige sandhed. Konklusionerne er i denne afhandling blevet sandsynliggjort, hvormed de

kan skildres som værende så tæt på sandheden som muligt. Dermed accepterer afhandlingen et

underlæggende paradigme, en såkaldt undergruppe til postpositivisme; kritisk realisme. Her er

fokus at finde tilbøjeligheder og strukturer, der kan hjælpe med at finde en sandsynlig virkelighed4.

Disse tilbøjeligheder og strukturer præger således også afhandlingens opbygning og konklusioner.

Da disse præmisser har stor betydning for afhandlingens endelige konklusioner, vil de blive uddybet

i afsnit 1.6.”præmisser”.

Når afhandlingen vælger at arbejde indenfor et kritisk realistisk paradigme, vil både kvalitative og

kvantitative metoder være brugbare5.

I forhold til problemformuleringen vil afhandlingens opbygning følge en deduktiv metode. Herved

vil der blive foretaget løbende afgrænsninger og antagelser undervejs, der kan påvirke

afhandlingens konklusioner. I det følgende skal det dog præciseres, hvordan udgangspunktet

anskues.

3 Kilde: Jayne Bisman, Postpostivism and accounting research; side 8.

4 Kilde: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Postpositivism (Besøgt den 12 Maj 2011)

5 Kilde: Jayne Bisman, Postpostivism and accounting research; side 9.
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1.6. Præmisser

Som nævnt i afgrænsningerne er denne afhandling præget af subjektivitet i forhold til valg af

teorier, standarder og reguleringer. Derfor vil de forskellige antagelser som præger opbygningen, og

dermed konklusionerne i denne afhandling, nu blive gennemgået.

Det antages, at de nye ISA 315 og ISA 610 også vil blive vedtaget i deres nuværende form. Selvom

de ikke vedtages i deres nuværende form, vurderes det i forhold til interessenternes bemærkninger,

at disse ikke vil blive vedtaget med væsentlige ændringer. En væsentlig forudsætning til dette er

dog, at etikudvalget godkender ændringerne i forbindelse med direkte assistance fra intern revisor

under revisionen. Dette har allerede været taget op af etikudvalget, hvor man besluttede, at direkte

assistance ikke var i strid med etikudvalgets kodeks. Nogle af interessenterne er dog uenige, hvilket

har ført til, at etikudvalget vil genoverveje deres tidligere beslutning.6 Hvis forslaget om direkte

assistance ikke godkendes vurderer denne afhandling, at det kan få meget væsentlige konsekvenser

for alle ændringerne og den danske regulering på området.

En anden præmis er, at de valgte interessenter netop er de relevante. De valgte interessenter i denne

afhandling består af den gruppe, der har kommenteret de nye ISA 315 og ISA 610 om intern

revision. Hvis en interessent ikke har kommenteret på disse ISA’, vil denne således ikke bearbejdes

i denne afhandling.

Da præmisser og afgrænsninger påvirker hinanden, skal rammerne for afhandlingen vurderes ud fra

begge disse afsnit.

1.7. Definitioner

Definitioner bliver taget løbende i afhandlingen, da de har stor betydning for afhandlingens

konklusioner. Derfor vurderes det væsentligt at få diskuteret og fastlagt, på hvilken måde

definitionerne skal forstås, og eventuelt hvad ændringer i definitionerne betyder.

Det skal dog, indledningsvist, nævnes, at definitionerne hovedsageligt findes i den nye ISA 610, når

de omhandler intern revision.

6 Kilde: IAASB Main Agenda (March 2011), Using the Work of Internal Auditors – Significant Issues Raised by
Respondents on Exposure; side 8-11
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Derudover bruges definitioner fra foreningen af statsautoriserede revisorer og

revisionsbekendtgørelsen.

1.8. Empirisk datasamling

Valget af paradigme påvirker afhandlingens indsamlede data. Det skal bemærkes, at paradigmet

accepterer metoder både af kvalitativ og kvantitativ karakter. Dette medfører dermed, at både

objektive såvel som subjektive synspunkter vil blive brugt løbende i opgaven. Kvale argumenterer

for sammenhængen imellem objektivitet og subjektivitet, ved at stille spørgsmålstegn til, hvorvidt

objektivitet virkelig er objektiv. Argumentet går overordnet ud på, at der er forskellige opfattelser af

objektivitet, og dermed bliver opfattelsen af objektivitet subjektiv7. Fokus vil dermed ikke være,

hvorvidt data er objektivt eller ej, men i stedet at sikre så høj validitet som muligt.

1.9. Primær datasamling

Den primære dataindsamling består af de nye ISA 315 og ISA 610, samt de klarificerede ISA 315

og ISA 610. Til disse ISA’ hører kommentarer fra interessenter og IAASB, som også bliver brugt i

forbindelse med analysen. samt diverse dokumenter i forbindelse med projektet fra IFAC.

1.10. Sekundær datasamling

Som sekundær datasamling er brugt relevante dokumenter der er udarbejdet i forbindelse med

projektet fra IFAC, primært fundet på Ifac.org, IIA.com, og FSR.dk samt danske lovsamlinger og

relevante bøger med indblik i intern revision og metode.

1.11. Modeller og teorier

I dette afsnit diskuteres modeller og teorier. Dette vil dog også blive gjort løbende i afhandlingen, så

afsnittet skal mere ses som en kritisk stillingtagen til udvalgte teorier og modeller, end en egentlig

gennemgang.

7 Kilde: Steinar Kvale, Interview; side 72.
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1.11.1. COSO Frameworket

COSOs begrebsramme er i opgaven anvendt med henblik på, at skabe overblik og opnå forståelse af

virksomhedens interne kontroller. Dette er gjort med særligt henblik på, hvordan disse kan

sammenholdes med den interne revision.8

COSOs begrebsramme er en anerkendt model og indebærer en række fordele. Der er dog mange

virksomheder, der ikke kan foretage en fuld implementering af COSO, her især små og mellemstore

virksomheder. En ulempe ved modellen er således, at den er bedre egnet til at håndtere risici for

større selskaber. Da det også er de største virksomheder, der har interne revisionsfunktioner, er

denne problemstilling dog ikke vurderet relevant her.

1.11.2. Opbygning

Afhandlingen opbygges på en deduktiv måde som nedenstående gennemgang uddyber.

I metode bliver afhandlingens formål og udgangspunkt fastlagt. Med disse i tankerne følger kapitel

2, hvor opgavens nøgledefinitioner og baggrund udpensles. Disse nøgledefinitioner skaber en bedre

forståelse af den centrale problemstilling som bliver analyseret i kapitel 3. Efter analysen følger

afhandlingens konklusion, som består af kapitel 4.

Afhandlingens kapitel 2 startet ud med en klargøring af IFAC’s rolle og sammenhæng med IAASB,

hvor afhandlingen fokus naturligt ligger på udarbejdelsen af ISA’. Herefter følger en kort

redegørelse for ekstern revisors rolle og ansvar i forbindelse med revisionen, hvorefter intern

revisors rolle og ansvar bliver klargjort. Dette vil især ske i forhold til de interne kontroller for at

tydeliggøre forskelle, men også fokusere på samspillet, så forståelsen af ændringerne i ISA 315

øges.

Kapitel 3 kan kaldes det dybere analysekapitel, og vil omhandle detailanalysen af de nye ISA 315

og ISA 610. Her vil de nye ISA’ blive sammenholdt med de klarificerede standarder og

høringskommentarerne vil blive diskuteret i forhold til analyserede ændringer. Derudover vil

relevant teori og lovsamlinger blive inddraget. Denne analyse vil have fokus på formålet bag

ændringerne, som belyst i problemformuleringen; at klargøre ekstern- og intern revisorers roller og

ansvar.

8 Kilde: ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden
og dens omgivelser, April 2009; afsnit 14 til 24
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2.Fastlæggelse af begreber

2.1. IFAC

IFAC er den internationale organisation for revisionsbranchen, som består af 164 medlemmer og

partnere fra 125 forskellige lande9. Samlet set repræsenterer disse medlemmer og partnere over 2,5

millioner revisorer på internationalt plan.

IFACs formål er at opfylde det offentliges interesse for udviklingen af internationale standarder

indenfor områder såsom, revision, uddannelse, etik etc. Dette skal blandt andet gøres ved at skabe

en transparent og ensartethed i finansiel rapportering samt gennem at tilbyde ”best practice

guidence” for professionelle revisorer, som skal overholdes gennem implementering af et

medlemskab med ensartede overholdelsesregler10.

Endvidere er det IFAC’s formål, at denne ensartethed skal kunne medvirke til en

internationalisering af standarder således at ”sammenligninger” på tværs af landegrænser er muligt.

IFAC stræber også efter at kunne udvikle en revisionsorganisation, der leverer højeste kvalitet på

verdensplan11. Især dette giver overvejelser omkring udformningen af standarderne, da alle

medlemmerne således skal kunne tilslutte sig disse.

IFAC er derved organisationen bag IAASB, som projektholdet, der har udviklet de nye ISA 315 og

610, arbejder under12.

2.2. Ekstern revisor

I det følgende vil ekstern revisors rolle i forbindelse med en revision blive gennemgået. Dette bliver

gjort med fokus på de principper som ekstern revisor skal overholde, også når denne anvender den

nye ISA 315 og ISA 610. Af disse principper kan der stilles spørgsmålstegn ved flere i forhold til

9 Kilde: IFAC, http://www.ifac.org/About/ (Besøgt d. 15 juli 2011)
10 Kilde: IFAC, http://ifac.org/About/Activities.php (Besøgt d. 15 juli 2011)
11 Kilde: IFAC, http://web.ifac.org/download/facts_about_IFAC.pdf (Besøgt d. 15 juli 2011)
12 Kilde: IAS plus, http://www.iasplus.com/ifac/ifac.htm (Besøgt d. 15 juli 2011)
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f.eks. brug af interne revisorers arbejde og direkte assistance fra interne revisorer. Dette vil blive

diskuteret løbende i opgaven.

Ekstern revisors rolle for revisionen er styret gennem lovgivning kaldet revisorloven (RL). En

revision gennemføres så revisor kan komme med en påtegning, hvor ekstern revisor med høj grad af

sikkerhed erklærer, om der er nogen væsentlig fejlinformation i regnskabet.13 Der kan således godt

være fejlinformation, men denne skal der ikke tages forbehold for, hvis denne ikke betragtes som

væsentlig.

I forbindelse med en revision vil ekstern revisor skulle overholde god revisorskik.14 Foreningen for

Statsautoriserede Revisorer (FSR) definerer dette som værende, hvordan en faglig kompetent og

dygtig revisor arbejder. Dette begreb er en smule uklart, men kan, lidt forsimplet, overholdes ved at

følge ISA’. Derudover defineres begrebet yderligere gennem love, domme og responsumsager.

Ekstern revisor har et direkte ansvar i forbindelse med revisionen af et regnskab. Med direkte

ansvar menes, at ekstern revisor er ansvarlig overfor opgavestiller og tredjemand, hvis påtegningen

ikke har resulteret i det, som ekstern revisor erklærer, er resultatet. Ekstern revisor vil derfor være

erstatningspligtig, og alt efter karakteren af forsømmelsen, vil ekstern revisor også have

straffeansvar eller disciplinæransvar. Denne afhandling vil ikke bearbejde straffeansvar og

disciplinæransvar yderligere.

FSR opererer udover ISA’ med følgende nøgleprincipper, som revisor skal overholde (nogle er også

indskrevet i ISA’):15

Integritet

Objektivitet

Professionel kompetence og fornøden omhu

Fortrolighed

Professionel adfærd

13 En revisor kan også revidere og erklære på andre ting end nødvendigvis et regnskab. I denne afhandling er fokus dog
lagt på netop denne type revision, da ISA 315 og ISA 610 netop er behjælpelige i forbindelse med revidering af
regnskabet.
14 Kilde: Lov om godkendte revisorer, Lov nr. 468 af 17 juni 2008; §16
15 Kilde: FSR, Etik og Troværdighed – Etiske rammer for statsautoriserede revisionsvirksomheder og deres
medarbejdere; side 5.
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Med integritet og objektivitet menes, at ekstern revisor skal være redelig, ærlig og objektiv i alle

forretningsmæssige sammenhæng. Ydermere skal ekstern revisor være uafhængig af private og

forretningsmæssige interesser og holdninger og skal undgå relationer, der kan give anledning til

forudindtagethed, partiskhed eller påvirkning fra andre. Vurderer ekstern revisor, at en opgave ikke

løses på et objektivt grundlag, skal denne fratræde opgaven.

Omkring uafhængighed skriver FSR, at offentlighedens tillid til revisionserklæringer forudsætter, at

ekstern revisor er uafhængig. Det skal dog bemærkes at ingen, ej heller ekstern revisor er uafhængig

i ordets yderste forstand. Uafhængighed skal i stedet afgøres ud fra, hvorvidt en velinformeret

udenforstående person vil være i tvivl om revisors uafhængighed. Med velinformeret menes, at

personen er bekendt med de reaktioner ekstern revisor har foretaget for at imødekomme

problematikken omkring uafhængighed. Ekstern revisor skal dokumentere sine overvejelser og

reaktioner.

Ud fra overstående skal det bemærkes, at objektivitet og uafhængighed er nært beslægtede, men

ikke indbyrdes eliminerende. En afhængig revisor kan godt tænkes objektiv, hvormed en uafhængig

revisor godt kan tænkes at handle subjektivt. Det sidste ville dog være meningsløst. Denne

afhandling vurderer, at der er 2 væsentlige grunde til, at eksterne revisorer skal være uafhængige.

Den første er, at sandsynligheden for at ekstern revisor ikke er objektiv øges i takt med

uafhængigheden mindskes. Den anden grund er, at tilliden til revisionserklæringer kræver, at

ekstern revisor er uafhængig.

Derudover nævnes det af FSR, at revisionen skal ske med den nøjagtighed og hurtighed, som

arbejdets beskaffenhed tillader. Denne bestemmelse er meget afgørende, da revisor hermed ikke

bare kan skabe sikkerhed for manglende fejlinformation ved at revidere i det uendelige, men i stedet

også skal overveje hurtighed, og dermed tilrettelægge revisionen på en effektiv måde.16

Nogle af nøglebegreberne omkring en ekstern revisors rolle under en revision vil blive

sammenholdt med de nye ISA 315 og ISA 610, især i forhold til rollen og ansvaret hos ekstern samt

intern revision. Dette sker løbende i kapitel 3. I det følgende vil en forståelse af intern

revisionsfunktioner og interne revisorer først blive fastlagt. Gennem definitioner af en intern

revisionsfunktion og en intern revisor, vil forståelsen for baggrunden bag ændringerne i de nye ISA

315 og ISA 610 blive øget, samt et overblik over de aktiviteter disse kan varetage.

16 Kilde: FSR, Etik og Troværdighed – Etiske rammer for statsautoriserede revisionsvirksomheder og deres
medarbejdere.
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2.3. Intern revision

Der findes flere forskellige definitioner på, hvad intern revision er og hvordan det bør gennemføres.

I forhold til ekstern revisor ligger brugen af intern revision under ISA 610, som i forhold til

lovgivningen, skal overholdes for at følge begrebet god revisorskik.

I den nye ISA 610 defineres intern revision som følgende:

“Internal audit function – A function of an entity that performs assurance and consulting activities

designed to evaluate and improve the effectiveness of the entity’s governance, risk management and

internal control processes.”17

Intern revision defineres altså som en forstærkende funktion med fokus på sammenhængen med

governance, risikostyring og de interne kontroller. I standarden skal det bemærkes, at intern revision

defineres som værende en funktion af virksomheden. Med dette kan der stilles spørgsmålstegn til

objektiviteten og tilliden til den interne revision, hvilket ekstern revisor skal være opmærksom på.

Ydermere defineres interne revisorer i ISA 610 som værende:

“Internal auditors – Individuals that perform the activities of the internal audit function.”18

Interne revisorer defineres derved ud fra definitionen på den interne revisionsfunktion. Hvis disse

således udfører aktiviteter, der falder under intern revisionsfunktions definitionen, er der ikke

yderligere krav. Ud fra denne definition må en økonomimedarbejder der f.eks. arbejder som

”business-controller” også kunne defineres som intern revisor, blot opgaverne kan defineres

indenfor en intern revisionsfunktions opgaver værende governance, risikostyring eller processerne

omkring de interne kontroller.19

International Internal Auditors (IIA) har også lavet en definition på intern revision:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add

value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives

17 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance; afsnit 12 b
18 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance; afsnit 12 c
19 Dette tillader dansk lovgivning dog ikke, jf. gennemgangen i afsnit 3.10 ”Ekstern revisors brug af intern
revisionsfunktions arbejde”.
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by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

management, control, and governance processes.”20

Denne definition er meget lig definitionen i standarden. Der er dog en meget stor forskel på de to

definitioner, som findes allerede i indledningen til IIA’s definition. I indledningen beskrives intern

revision som en uafhængig og objektiv funktion. Her afgrænser IIA’s definition sig således for

mange af de aktiviteter, der ifølge standardens definition kan kaldes en del af den interne revision.

Derudover inkluderer IIA i sin definition, at en intern revision skal skabe en systematisk og

disciplineret tilgang. Dette vurderer denne afhandling kan være et relevant krav at stille. Da de

interne revisorer er defineret ud fra den interne revisionsfunktion, vil kravet betyde, at de interne

revisorer således også skal arbejde disciplineret og systematisk, hvis de skal godtages som interne

revisorer og kunne bidrage eksempelvis med direkte assistance.

For at indføre et sådant krav i standarden, vil det skulle indføres på en måde, så små interne

revisionsfunktioner stadigt tilgodeses. Derfor vil indførelsen skulle postulere, at den interne

revisionsfunktion skal arbejde systematisk og disciplineret ud fra de forudsætninger, som denne nu

engang har. Det vil således være ekstern revisors skøn, hvorvidt de interne revisorer arbejder

systematisk og disciplineret.

En yderligere diskussion af en evt. indførelse af systematisk og disciplineret tilgang i definitionen af

den interne revisionsfunktion, vil blive foretaget i afsnit 3.14 ”Den nye ISA 610 – direkte

assistance”.

Nedenstående figur illustrerer yderligere, hvilke aktiviteter en intern revisionsfunktion kan

varetage:

20Kilde: IIA, http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing/ (Besøgt d. 27
august 2011)
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Figur 1: Enterprise Risk Management, IIA 2004

I figuren bliver det præciseret, hvor den interne revisionsfunktion kan operere, og hvor dette ikke er

muligt i forhold til især pålidelighed.21 Modellen er udarbejdet af IIA, der opererer med interne

revisorer som værende uafhængige. Derfor er modellen ikke nødvendigvis udgangspunkt for interne

revisionsfunktioner, men er blot blevet inddraget for at give en bedre forståelse af de

uafhængighedsovervejelser, der nødvendigvis må være i forbindelse med oprettelsen af en intern

revisionsfunktion.

Hvorvidt noget kan være uafhængigt når det udføres intern i en virksomhed, kan diskuteres. Interne

revisorer vil enten være ansat i virksomheden eller være hyret som konsulenter af virksomheden.

Hermed vil der skulle laves nogle meget stringente retningslinjer for at sikre uafhængighed, og selv

her, vil der altid kunne opstå tvivlsspørgsmål angående netop denne. F.eks. er ”facilitating

identification and evaluation of risks” beskrevet som et område den interne revisionsfunktions gerne

må påtage sig, hvis der samtidigt oprettes ”safeguards”, altså sikkerhedsforanstaltninger. Med dette

menes, at en intern revisionsfunktion gerne må, og ofte er, en væsentlig del af en virksomheds

identificering og evaluering af risici. Dog må den interne revisionsfunktion ikke overtage den

21 Bemærk at denne del ikke tager udgangspunkt i lovgivningen. Enkelte af overstående aktiviteter er ikke muligheder
for danske interne revisorer pga. lovgivningen. Modellen giver dog stadigt et overblik over interne revisors
arbejdsaktiviteter.
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komplette styring med dette, og f.eks. stå for reaktioner på identificeret risici, da der således kan

være tale om selvrevision.

I forhold til uafhængighed har FSR lavet en vejledning for eksterne revisorer, således at dette

problemforhold bliver afklaret. Vejledning bygger på RL § 24, der netop omhandler uafhængighed.

I vejledningen nævnes, at interne revisorer aldrig kan være uafhængige, fordi de er en del af

virksomheden. Derfor vil eksterne revisorer skulle vurdere graden af uafhængighed ved

involveringen af interne revisorer.

En intern revisionsfunktion vil sædvanligvis bestå af en eller flere af følgende opgaver:22

Gennemgang af regnskabsmæssige og interne kontrolsystemer.

Undersøgelse af regnskabsmæssige og driftsmæssige oplysninger.

Gennemgang af driftens lønsomhed og effektivitet (+ ikke finansielle kontroller.)

Gennemgang af overholdelse af lovgivning, forskrifter og andre eksterne krav samt af

ledelsens politikker og retningslinjer og andre interne krav.

Ud fra dette kan en intern revisionsfunktion sammenfaldende siges, at være en funktion der

undersøger og evaluerer virksomhedens interne kontroller.

I forhold til ansvar, hvor eksterne revisorer blev fastslået til at have direkte ansvar, skal dette nu

sammenholdes med interne revisorer. Interne revisorer kan komme med revisionspåtegninger,

selvom dette ikke er påkrævet i lovgivningen, og således udelukkende sker pga. virksomhedens eget

ønske. I tilfælde hvor interne revisorer laver revisionspåtegninger, skulle man umiddelbart mene, at

disse også er direkte ansvarlige.

Der findes flere forskellige ansvarsformer, hvoraf erstatningsansvaret vurderes som det stærkeste ud

fra de givne forudsætninger, som f.eks. arbejdsopgaverne type, det normale ansvar i forbindelse

med revisionspåtegninger osv., jf. afsnit 2.2 ”ekstern revisor.” For at der kan opstå et

erstatningsansvar, skal følgende betingelse være opfyldt:23

 Lidt et tab

22 Kilde: FSR, http://www.fsr.dk/~/media/bb5188ad609044fc9c8adb4a27ee324b.ashx (Besøgt d. 3 august 2011)
23 Kilde: Lars Bo Langsted, Responsum vedrørende pligter & ansvar for den interne revision i finansielle virksomheder
og koncerner.
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 Strid med ansvar

 Kausalitet (årsagssammenhæng)

 Adækvans (påregnelighed)

 Ikke objektiv ansvarsfrihedsgrund

 Ikke egen skyld

Disse punkter er de normale erstatningsansvarspunkter, og skal alle være opfyldt, før der kan være

tale om et erstatningsansvar. Problemstillingen er, at det ofte er svært at beskrive det ansvar interne

revisorer har, da disse ofte ikke har nogle specifikke arbejdsopgaver, og dermed ikke nødvendigvis

har handlet i strid med deres ansvar.

Da interne revisorer er dækket af en ansættelseskontrakt, vil der være tale om at virksomheden

bærer ansvaret for interne revisorer, og således er erstatningspligtige på disse vegne24. Dette betyder

altså en væsentlig forskel i ansvaret som eksterne- og interne revisorer bærer, og er vigtigt at

forholde sig til i forhold til samarbejdet mellem de to parter.

Som det er blevet fastslået, er den interne revisionsfunktion en kontrolfunktion, der også

beskæftiger sig med de interne kontroller. For at gøre det mere klart, hvori adskillelsen fra de

interne kontroller til den interne revisionsfunktion lægger, vil en kort beskrivelse af interne

kontroller nu følge.

2.4. Interne kontroller

Interne kontroller er et noget uoverskueligt begreb, der indeholder alt fra simple afstemninger til

komplekse informationssystemer. For at anrette en systematisk og overskuelig tilgang til området,

vil denne afhandling tage udgangspunkt i COSOs begrebsramme som benævnes i de klarificerede

ISA 315.

Interne kontroller defineres i ISA 315 som værende:

24 Kommer naturligvis an på handlingens grovhed. I tilfælde med meget grove forsætlige handlinger kan virksomheden
søge regres mod den/de interne revisorer, og der kan være tale om strafansvar.
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”Intern kontrol – den proces, der udformes, implementeres og vedligeholdes af den øverste ledelse,

den daglige ledelse og andet personale for at give høj grad af sikkerhed for at virksomheden når

sine mål med hensyn til pålidelighed i regnskabsaflæggelse, effektivitet og økonomisk

hensigtsmæssighed i driften og overholdelse af gældende lov og øvrig regulering. Udtrykket

”kontroller” refererer til ethvert aspekt af et eller flere af elementerne af intern kontrol.”25

Som det kan læses af overstående, er interne kontroller og intern revisionsfunktion så nært

beslægtet, at det er hensigtsmæssigt at gennemgå COSOs begrebsramme, for at øge forståelsen. De

interne kontroller ultimative mål er, at effektivisere og kontrollere virksomhedens forretningsgange.

COSOs begrebsramme opdeler interne kontroler i 5 komponenter, som er:26

Kontrolmiljø

Virksomhedens risikovurderingsproces

Informationssystemer

Kontrolaktiviteter

Overvågning

Disse 5 begreber vil i det følgende kort blive gennemgået med fokus på, hvordan interne revisorer

vil arbejde med dem.

2.4.1. Kontrolmiljø

Kontrolmiljøet fastlægger tonen i en organisation. Med tonen menes den generelle holdning og

opmærksomhed der foregår i virksomheden. Denne skabes og påvirkes altså både af den øverste og

den daglige ledelsesfunktion. Kontrolmiljøet kan siges at være den forståelse for, hvordan

kontrolsystemer og retningslinjer bør følges, og er et udtryk for den overordnede kontrolkultur der

eksisterer i virksomheden.

Kontrolmiljøet kommer til udtryk gennem subjektive opfattelser. Det er således summen af disse

opfattelser der udgør kontrolmiljøet. En intern revisionsfunktions opgave i forhold til kontrolmiljøet

vil være at revidere i forhold til at indførte kontroller og retningslinjer overholdes af ansatte. En

25 Kilde: ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden
og dens omgivelser, April 2009; afsnit 4.c.
26 Kilde: ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden
og dens omgivelser, April 2009; afsnit 14 til 24
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intern revisionsfunktion vil således hjælpe til med at sikre, at der skabes en kultur med disciplin,

struktur og forståelse i forhold til kontroller.27

Da kontrolmiljøet består af de enkelte individers opfattelse, må denne siges at være forholdsvis

kompleks. Der er både kvalitative og mere kvantitative komponenter, der præger, og disse behøves

ikke nødvendigvis at være konstante. Derfor er det en løbende opgave for ledelsen, men også intern

revisionsfunktion at bemærke, hvordan kontrolmiljøet er i virksomheden. Hvis ikke kontrolmiljøet

findes tilfredsstillende, bryder mange af sikkerhederne sammen, da overholdelsen af kontroller og

retningslinjer ligger under denne kategori, og derved hele troværdigheden overfor de interne

kontroller.

2.4.2. Virksomhedens risikovurderingsproces

Virksomhedens risikovurderingsproces kan opdeles i en 4 – trins proces. Når et af disse trin

udføres, leder dette naturligt over i næste trin. Det første trin er identificering af risiko, og med dette

menes alle former for tænkelige risici. Efter forskellige risici er blevet identificeret, skal der

estimeres den sandsynlighed for, at netop den enkelte risiko ændrer signifikant på informationen.

Når der er fundet svar på signifikansfaktoren som den enkelte risiko indeholder, skal der vurderes

eller testes for risikoens tilstedeværelse. Til sidst vurderes de handlinger, der bør foretages for at

mindske eller eliminere den pågældende risiko.28

Overordnet handler denne del om virksomhedens processer til at identificere og behandle risici. Den

interne revisionsfunktion vil ofte være meget indblandet i dette komponent, som ERM-modellen

også viste. Det skal dog nævnes at selvom risici identificeres kan det vurderes for dyr i forhold til

tilstedeværelse og signifikans at foretage egentlige handlinger for at mindske risikoen.

Det skal også bemærkes at den interne revisionsfunktion skal være påpasselig i forhold til at stå for

indførelsen af tiltag, da der let kan opstå situationer med selvrevision.

2.4.3. Informationssystemer

Med informationssystemer menes den interne infrastruktur som bringer informationer rundt i

virksomheden. Informationssystemer kan, og vil ofte, både bestå af fysiske personer og halv- eller

hel automatiske systemer.

27 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og
dens omgivelser, April 2009; afsnit A72 – A78
28 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og
dens omgivelser, April 2009; afsnit 15 - 16
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I forhold til den interne revisionsfunktion er det relevant at kigge på informationsstrømmene og

analysere disse. Dette kan blandt andet ske igennem opbygningen af ”flowcharts.”

Informationssystemet skal være så effektivt som muligt, og vil ideelt set skulle opfylde alle behov

med en 100 % troværdighed.

Netop tilliden til informationer er en af opgaverne for den interne revisionsfunktion, og her vil en

analyse af selve informationssystemet være umulig at eliminere.

2.4.4. Kontrolaktiviteter

Indenfor kontrolaktiviteter ligger de politikker og procedurer der er implementeret i virksomheden.

Kontrolaktiviteter er, lidt forsimplet, en samling af de kontroller, der er tilstede i virksomheden.

Kontrolaktiviteterne skal mindske sandsynligheden for, at identificeret risiko stadigt er en

signifikant risiko. Kontrolaktiviteter kan opdeles i følgende 4 kategorier:

Præstationskontrol

Informationsbehandling

Fysisk kontrol

Funktionsadskillelse

Fælles for disse kategorier er, at de alle bør overvejes af den interne revisionsfunktion i forhold til

mange af de andre komponenter i COSOs begrebsramme.

2.4.5. Overvågning

Det sidste komponent i COSOs begrebsramme er overvågning. Dette komponent går ud på netop at

overvåge, hvorvidt de interne kontroller fungerer efter hensigten. Her vil der især blive kigget på

effektiviteten og udførelsen i forhold til behov.

Selve begrebet overvågning er todelt. For det første består det af overvågning af eksisterende

kontroller for at sikre, at disse stadig er fungerende. For det andet skal ny risiko identificeres,

kontrol risiko omvurderes og processer samt procedurer opdateres. Der er derfor tale om en

konstant problemstilling.

Den interne revisionsfunktion vil spille en stor rolle i forhold til overvågning af virksomheden, både

i forhold til kontroller og generelt risici. Det vil også, være den interne revisionsfunktions
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overvågning, som ekstern revisorer vil vurdere i forbindelse med ISA 315, hvor ekstern revisor skal

skabe et overblik over virksomheden og dennes risici. Her vil den interne revisionsfunktions

kompetencer kunne skabe tiltro til, at de eksisterende kontroller er fyldestgørende, og revisionen

således kan anlægges på system-niveau.

For at præcisere og uddybe forskellene mellem den interne revision og de interne kontroller vil en

diskussion blive præsenteret i det følgende.

2.5. Forskellen mellem intern revision og interne kontroller

Den åbenlyse forskel mellem de to begreber ligger i ordene revision kontra kontrol. En revision er

således det at revidere for at komme med en holdning til noget, mens en kontrol i stedet går ud på at

kontrollere, for at sikre noget.

En anden forskel mellem de to begreber ligger i, at interne kontroller er en proces, hvor intern

revision er en funktion i en virksomhed. Funktionen kan dog ses som værende flere processer,

hvorved den interne revisionsfunktion godt kan ses som værende en del af de interne kontroller.

Dette hænger også godt sammen med ekstern revisors overvejelser omkring revisionen, hvor revisor

som udgangspunkt vil forsøge at anlægge revisionen på systemrevision. Herunder vil ekstern

revisor skulle overveje de interne kontrollers styrke, hvilket til dels også sker ved overvejelse af, om

intern revisions arbejde har påvirket kontrollerne.

I den interne revisionsfunktions definition findes dog en væsentlig afvigelse. Den intern

revisionsfunktions skal arbejde med de interne kontroller. Men denne skal udover dette også arbejde

med governance. Den interne revisionsfunktion skaber sikkerhed i forhold til personer i governance

stillinger, dvs. typisk bestyrelser i danske virksomheder. En revision af et regnskab er anlagt så

ejerne, typisk aktionærer, får en pålidelig vurdering af virksomhedens drift. Da bestyrelsen er valgt

af aktionærerne, er det dermed en vigtig pointe, at de interne revisorer og de eksterne reelt har

samme arbejdsgivere. De eksterne revisorer informerer aktionærerne og bestyrelsen om

virksomhedens drift, mens de interne revisorer løbende identificerer og evaluerer på virksomhedens

drift, herunder især risiciområder.
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Herved afviger den interne revisionsfunktion derfor væsentligt fra interne kontroller, der udformes,

implementeres og vedligeholdes af ”den øverste ledelse, den daglige ledelse og andet personale.”29

I praksis vil det ofte være den daglige ledelse og andet personale der vedligeholder og

implementerer dette, hvorved kontrollerne får en mindre grad af pålidelighed i forhold til en intern

revisionsfunktion, der i stedet opererer under bestyrelsen. Den daglige ledelse har ikke

nødvendigvis samme interesse som ejerne, hvilket i nogen grad skaber nødvendigheden for

revision. Herved er det altså en væsentlig forskel i forhold til den interne revisionsfunktion.30

I forbindelse med en revision, skal både de interne kontroller og den interne revisionsfunktions

arbejde testes, hvis en revision skal inkluderer disse som revisionsbevis. Dette skyldes netop

uafhængighedsproblematikken, hvor begge dele reelt er en del af det interne virksomhedsmiljø, og

derfor ikke nødvendigvis er pålideligt.

29 Citat fra definitionen på interne kontroller, afsnit 2.4 ”interne kontroller”
30 Hertil findes dog forskellige aflønningsformer osv, der netop forsøger at øge tilhørsforholdet hos den daglige ledelse.
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3. Analyse af de nye ISA 315 og 610

I dette kapitel vil fokus blive rettet mod de nye ISA 315 og ISA 610 for at forstå, hvordan de

påvirker revisionen af virksomheder med interne revisionsfunktioner. For bedre at kunne forstå

baggrunden og formålet bag ændringerne i standarderne, vil en beskrivelse af forløbet blive

præsenteres. Derudover præsenteres opbygningen i den egentlige analyse af ændringerne i ISA 315

og ISA 610, så detailanalysen vil fremkomme logisk og overskuelig.

3.1. Klarificeringsprojektet

Foranledningen til ændringerne i ISA 315 og ISA 610 fremkom i forbindelse med

klarificeringsprojektet. Klarificeringsprojektet går overordnet ud på, at omformulere og

omstrukturere alle standarderne, så disse får en ens opbygning og bliver præcise, dvs. som

udgangspunkt ingen ændring i betydning af standarderne.31

Under klarificeringsprojektet, valgte flere interessenter at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt

standarden har fulgt med den tidens udvikling i praksis indenfor intern revision. Dette gjorde, at

IAASB blev opmærksom på en diskurs mellem ISA 610 og den generelle praksis og holdning til

intern revision. Denne diskurs har ført til en revidering af standarden. Under indledningen til

revideringen af standarden var fokus især på, at nærme sig udviklingerne i de internationale

revisionsmiljøer og de nationale revisionspraksis. Herunder var et vigtigt tema også, at fjerne

tvetydigheden omhandlende direkte assistance fra interne revisor til de eksterne revisorer i

forbindelse med en revision. Da ISA’ reelt ikke tog stilling til, hvorvidt direkte assistance var

hensigtsmæssigt, har dette medført forskellige tolkninger af forskellige interessenter.

Diskursen blev især opstillet i forhold til, at interessenter havde observeret et øget brug af intern

revisionsfunktioners arbejde. Dette blev af nogle vurderet som uhensigtsmæssigt, især fordi interne

revisorer udfører arbejde omhandlende f.eks. identifikation af væsentlig risici. Overordnet kan

derfor siges, at interessenterne ønskede en klargøring af de roller og ansvar som interne- og eksterne

revisorer har i forhold til revisionen. Dette er reelt hovedformålet for ændringerne.

Revideringsprojektet har efterfølgende formuleret et mere klart formål, som er:

31 Kilde: IFAC, http://www.ifac.org/IAASB/ProjectHistory.php?ProjID=0024 (Besøgt d. 28 Juli 2011)
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”Gøre det muligt at lave bedre overvejelser af den interne revisionsfunktions viden og

undersøgelser i risiko vurderingsprocesser, og hermed også tillade at lægge vægt på dette arbejde

efter omstændighederne” og

”Styrke modellen for evalueringen og brugen af den interne revisionsfunktions arbejde i forbindelse

med at opnå revisionssikkerhed efter omstændighederne.” 32

Som det kan ses stemmer disse punkter godt overens med hovedformålet, at klarlægge ekstern- og

intern revisors roller og ansvar.

Den klarificerede ISA 315 omhandler ekstern revisors forståelse af virksomheden og dennes miljø.

Da interne revisionsfunktioner er en del af virksomheden vil ekstern revisor, også skulle opnå en

forståelse af den interne revisionsfunktion for at opfylde standarden. Derfor er denne standard også

blevet revideret, da den indeholder flere afsnit, der hænger tæt sammen med den klarificerede ISA

610.

Standarderne er pt. i sin anden udgave og i høring, hvorved standarderne endnu ikke er godkendt.

Dette er dog det bedste bud på de færdige standarder, hvilket gør, at dette er udgangspunktet for

denne afhandling.

Den nye ISA 610 indeholder 12 afsnit om indledning/mål, 14 afsnit med krav og 28

vejledningsafsnit. I forhold til den nugældende klarificerede ISA 610 er der tale om en væsentlig

udvidelse, da denne indeholder 7 afsnit om indledning/mål, 6 afsnit om krav og 6 vejledningsafsnit.

Af disse meget overordnede tal kan det ses, at især afsnittene om krav og vejledninger er øget

kraftigt i den nye ISA 610.

Denne afhandling vurderer ud fra interessenternes og IAASB’s kommentarer til de nye standarder,

at egentlige rettelser efter denne afhandling i standarderne vil være små, og formegentligt derved

også have en lille indflydelse. Denne vurdering sker på grundlag af, at der i den seneste udgave er

foretaget forholdsvist mange rettelser, men at rettelserne har haft en lille konsekvens i forhold til de

allerede foretagne. Rettelserne har således været mere baseret på den skriftlige opbygning, en

egentlige rettelser med store konsekvenser for revisionen.

32 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011) “Using the Work of Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance – Summery of Comments on Exposure Draft and IAASB Task Force Proposals”, side 1.
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Det skal dog bemærkes, som nævnt i afsnit 1.6 ”præmisser”, at denne afhandling er opmærksom på

de drastiske ændringer der kan forekomme, hvis etikudvalget ikke godkender intern revisors rolle i

forbindelse med direkte assistance. Dette vurderes dog som overvejende sandsynligt, da

etikudvalget allerede en gang har godkendt forslaget.33

I det følgende vil interessenterne blive præsenteret for at give indblik i, hvem der har haft interesse i

og påvirket standarderne.

3.2. De forskellige interessenter

En del interessenter har haft interesse i disse standarder. Nedenstående tabel giver et overblik af

disse. Her er interessenterne inddelt i grupper og optalt, hvorefter enkelte meget relevante

interessenter er nævnt med et forkortet navn.

Gruppe Antal Specielt væsentlige f.eks:

Regulerende- og tilsynsmyndigheder 9 14 AR, BCBS CEBS, CESR og IOSCO

Nationale revisionsstandard myndigheder 3

Offentlige sektor organisationer 8 AAA, DGRV og SNAO

Revisions og regnskabs organisationer 8 EYG, DTT, KPMG og PwC

IFAC medlemmer og andre 21

DnR, IIA, IDW, FARSRS, ACCA og

AICOA

Andre 8

I ALT 57

Figur 2, Interessenter34

Som overstående figur viser, består interessenterne af en bred vifte af tilsyn, myndigheder og

revisionshuse. Men udover disse, der har en naturlig interesse for intern revision, består

interessenterne også af finansielle tilsyn og egentlig brancheorganisation. Da det særligt er

finansielle virksomheder der bruger interne revisorer, er interessen af finansielle tilsyn også

naturlig.

33 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011) “Using the Work of Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance – Summery of Comments on Exposure Draft and IAASB Task Force Proposals” side 10-11.
34 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011) “Using the Work of Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance – Summery of Comments on Exposure Draft and IAASB Task Force Proposals” side 2.
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I den senere analyse har interessenternes kommentarer fået stor fokus, da standarderne stadig er i

høring, og dermed kan blive ændret. Interessenternes høringskommentarer bruges derfor som den

nuværende holdning til standarderne.

3.3. ISA 200

I ISA 200 bliver formålet for læsningen af en ISA formuleret. ISA 200 bærer navnet:

”Overall objectives of the independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with

International Standards on Auditing.”35

Som det kan læses er standarden således meget relevant i forhold til at forstå den tolkningen af

standarderne, som ekstern revisor skal praktisere i forbindelse med sin revision. Af relevante afsnit i

standarden kan blandt andet nævnes:

Afsnit 19: ”The auditor shall have an understandig of the entire text of an ISA, including its

application and other explanatory material, to understand its objectives and to apply its

requirements properly.

Afsnit A59: “Where necessary, the application and other explanatory material provides further

explanation of the requirements of an ISA and guidance for carrying them out.”36

Som det kan ses af overstående bliver det fastslået, at det ikke kun er afsnittene i selve standarden,

der er relevant for ekstern revisor. Denne skal således også danne sig en vurdering af vejledningen

for at øge forståelse af det relevante afsnit.

I analysen af indførelserne i de nye standarder vil afsnit i selve standarden og vejledningen blive

brugt flydende.

3.4. Analysens udgangspunkt

For at identificere de ændringer der reelt får en betydning for danske revisorer, er det nødvendigt at

tydeliggøre hvad udgangspunktet er. Med udgangspunktet skal forstås de nugældende love, ISA’ og

andet, der påvirker den nuværende stillingtagen til intern revision.

35 Kilde: ISA 200
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Analysens udgangspunkt er de klarificerede ISA’, dvs. den klarificerede ISA 315 og klarificerede

ISA 610. Med de klarificerede ISA’ menes de nugældende standarder ISA 315 med ikrafttræden d.

15. december og den nugældende standard ISA 610 med ikrafttræden d. 15. december 2010.

Men udover disse er der flere andre faktorer, der påvirker den danske opfattelse af intern revision.

Disse bliver kort belyst så læseren kan følge, hvorfor netop disse er valgt:

3.4.1. IIA

En påvirkning på det interne revisionsområde foregår gennem IIA. IIA har en dansk afdeling, hvor

der er udviklet forskellige standarder for interne revisorer. Disse standarder er ikke en del af den

danske lovgivning, og skal derfor ikke nødvendigvis følges. Dog kræves IIA at dets medlemmer,

som er interne revisorer, følger disse.

IIA’s medlemsantal i Danmark er godt og vel ca. 600.36 Den interne revisor der er medlem af IIA

skal, ligegyldigt entitet og lovkrav, følge IIA’s standarder, hvorved disse er lavet på en sådan måde

at dette er muligt. Dette er ikke en uvæsentlig pointe, at standarderne skal følges for alle

virksomhedstyper, da der i især lovgivningen er en mere restriktiv udvælgelse af virksomheder, der

skal følge lovkravene omhandlende intern revision. ISA 315 og ISA 610 gælder dog også for alle

virksomheder

Det skal bemærkes at IIA standarder ikke vil blive brugt under analysen, da standarderne i IIA

sammenholdt med de nye ISA’ ikke vurderes, at have nok relevans i forhold til at komme med

interessante pointer. Dette skyldes hovedsageligt at IIA’s standarder er mere overordnede. Til

gengæld markerer IIA sine synspunkter gennem deres høringskommentarer, og IIA’s definition af

intern revision vil også blive brugt.

3.4.2. Lov om Finansiel Virksomhed

Indenfor lovgivningsområdet i Danmark omhandlende interne revisionsfunktioner findes LFV og

REVBEK. LFV inddrages med udgangspunkt i lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010,

og REVBEK inddrages med lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009.

Lov om finansiel virksomhed (LFV) og den tilsvarende revisionsbekendtgørelse om revisionens

gennemførelse i finansielle virksomheder (REVBEK) vil blive brugt, da disse vurderes at give et

godt udtryk for stillingtagen til især brug af intern revisionsfunktions arbejde. Det skal dog

36 Kilde:IIA, http://www.iia.dk/default.asp?menuitem=3&sektion=27 (Besøgt d. 15. august 2011)
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indledningsvist nævnes, at disse lovgivninger kun gælder et mindre antal virksomheder, og brugen

således kun vil være gældende for netop disse.

LFV og REVBEK regulerer kun en lille del af de danske virksomheder. Hvilke virksomheder der

indgår er forholdsvist komplekst, og vil derfor ikke blive belyst nærmere i denne afhandling, men

kan i stedet findes i LFV § 1-437 (ca. 510 virksomheder i 2009.)38 Derfor vil den følgende analyse

flere gange tage det udgangspunkt, at det er disse virksomheder analysen for alvor vil have relevans

for.

Der er, som udgangspunkt, ikke krav om en intern revisionsfunktion i virksomheder i Danmark. I

REVBEK § 9 stk. 1 og 3 bestemmes det, at det er bestyrelsens afgørelse, hvorvidt der skal oprettes

en intern revision. Dette skal vurderes en gang om året, og fravælges det, skal det fremgå af

protokollen. Hvis virksomheden i to på hinanden følgende år har haft minimum 125 ansatte, skal

der oprettes en intern revisionsafdeling.

I REVBEK § 9 stk. 2 bestemmes det, at oprettes en intern revisionsafdeling gælder alle

bestemmelserne om intern revision. Hermed bryder REVBEK og LFV med udgangspunkt ved at

kræve, at virksomheder der opfylder betingelserne, opretter en intern revisionsfunktion.

Virksomheder, som er omfattet af denne lovgivning, vil dermed afvige fra virksomheder omfattet af

årsregnskabsloven.39

3.5. Opbygningen af analysen

I det følgende vil opbygningen af analysen blive præsenteret. Opbygningen er valgt ud fra en

overskuelighedsovervejelse. Analysens formål er at give læseren et overblik over, hvordan den

nuværende baggrund for stillingtagen til den interne revisionsfunktion er, hvilke ændringer der er

foretaget i forhold til de nye standarder og en sammenfatning af konsekvenser dette får i forhold til

formålet som blev opsat. For at øge overskueligheden vil opbygningen af analysen inddeles i 3

overordnede temaer, værende:

 Foretagelse af forespørgsler fra den eksterne revisor til den interne revisionsfunktion

37 Kilde: Lov om finansiel virksomhed nr. 1125 af 23. september 2010
38 Kilde: Finanstilsynet, http://www.finanstilsynet.dk/upload/Tal-og-fakta/2010/Statistik/Hovedtal_2009.pdf (Besøgt
d. 19. august 2011)
39 Kilde: Årsregnskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 395 af 25.5. 2009, Årsregnskabsloven som ændret ved lov nr. 516
af 12.6 2009 og lov nr. 718 og 720 af 25.6. 2010, §1, stk. 3. nr. 1.
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 Regler for ekstern revisors brug af intern revisionsfunktions arbejde

 Regler for direkte assistance fra interne revisorer

Udgangspunktet for de 3 overstående opdelinger er forskelligt, og der vil således blive brugt

forskellige love, standarder og teori under hver enkelt. Det skal bemærkes, at flere af lovene og

teorierne kunne være brugt under flere af temaerne, men det er denne afhandlings vurdering, at

disse er brugt på en fornuftig måde.

Under de overstående temaer forsøges samme opbygning, så vidt muligt, at blive brugt.

Opbygningen under temaerne vil starte med en præsentation af de væsentligste ændringer indenfor

temaet. Dette vil blive gjort ud fra enten den nye ISA 315 eller den nye ISA 610.

Efter præsentationen af de væsentligste ændringer vil den nuværende standard præsenteres med

fokus på afsnittene, som de er, inden de nye ISA’ træder i kraft. Hermed er det muligt at tydeliggøre

forskellen og også præcisere ændringens konsekvenser. Her kan der også blive inkluderet love,

selvom den nye standard ikke direkte skaber nogle ændringer heri, for at øge forståelsen af reelle

konsekvenser.

Til sidst vil diverse interessenters høringskommentarer blive taget til efterretning. Her vil

udarbejdes en forholdsvis grundig diskussion af interessenters kommentarer, hvilket skyldes den

nævnte årsag med, at standarderne endnu ikke ligger endeligt fast. Dog vil interessenternes

høringssvar også gennemgå en selektiv udvælgelsesproces i forhold til væsentlighed.

Alt i alt er det vurderet, at opdelingen har udført formålet, netop at øge overskueligheden og dermed

også forståelsen for de senere konklusioner. Dette gøres udover opdelingen ved at indsætte

kommentarer, sammenfatninger og delkonklusioner der forklarer, hvordan standarderne, lovene og

teorien hører sammen.

3.6. Foretagelse af forespørgsler fra den eksterne revisor til den interne

revisionsfunktion

I den nye ISA 315 er der medtaget, hvorvidt ekstern revisor skal foretage forespørgsler hos den

interne revisionsfunktion for således at følge den strukturerede opbygning i ISA’. Den nye ISA 315

har overskriften;
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”Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and

its environment”41

og omhandler dermed en essentiel aktivitet i alle revisioner, hvori ekstern revisor skal indhente

information og gennemgå denne, således at der skabes en virksomhedsforståelse.

Ændringerne i ISA 315 omhandlende intern revision påvirker flere afsnit. I det følgende er kun de

mest centrale afsnit gengivet, i forbindelse med, om der skal foretages forespørgsler fra ekstern

revisor til den interne revisionsafdeling. En helt central ændring består af en indførsel i afsnit 6,

med følgende ordlyd:

“The risk assessment procedures shall include the following:

(a) Inquiries of management, of appropriate individuals within the internal audit

function (if the function exists), and of others within the entity who in the

auditor’s judgment may have information that Is likely to assist in identifying risks

of materiel misstatement due to fraud or error40.”

Det skal bemærkes, at indledningen til afsnittet siger “shall.” Hermed skal eksterne revisorer

forhøre interne revisorer i den interne revisionsfunktion. En præcisering hertil er, at eksterne

revisorer skal forhøre ”appropriate individuals,” hvorved der i ordet ”appropriate” må foreligge en

konkret vurdering fra revisors side. Der vil dog skulle foreligge meget gode argumenter for ikke at

forhøre den øverste ledelse i den interne revisionsfunktion, f.eks. den interne revisionschef.

Formålet med indførelsen var at få eksterne revisorer til bedre at nyttiggøre de interne revisorers

forståelse af virksomheden og dets miljø41. Dette skal sammenholdes med, at formålet bag alle

ændringerne var en tydeliggørelse af ekstern- og intern revisors ansvar samt roller, og herunder give

bedre mulighed for at vurdere den viden, som intern revisionsfunktioner bestemmer. Derfor

vurderer afhandlingen netop, at denne ændring passer godt overens med formålet bag ændringerne.

Derudover vurderer afhandlingen, at de eksterne revisorer gennem den interne revisionsfunktion

forholdsvist omkostningslet kan skabe en øget viden om virksomheden.

40 Kilde: ISA 315, Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its
environment (June 2011)
41 Kilde: IAASB Main Agenda (March 2011), Using the work of Internal Auditors, Significant Issues Raised by
Respondents on Exposure, side 2.
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For at uddybe at ekstern revisor skal forhøre sig hos den interne revisionsfunktion og understøtte

formålet, er der lavet et separat afsnit i vejledningen til standarden omhandlende den interne

revisionsfunktion og afsnit 6. Da ændringerne er forholdsvist omfangsrige er det kun de

væsentligste der bliver belyst i det følgende.42 Disse er:

§ A6f. “…. The auditors inquiries are therefore made even if the auditor does not expect to use the

work of the internal audit function,…, to modify the nature or timing, or reduce the extent, of audit

procedures to be performed.”

Og

§ A101a. ”If the entity has an internal audit function, obtaining an understanding of that function

contributes to the auditor’s understanding of the entity and its environment, including internal

control, in particular the role that the function plays in the entity’s monitoring of internal control

over financial reporting. This understanding, together with the information obtained from the

auditor’s inquiries in paragraph 6 of this ISA, may also provide information that is directly relevant

to the auditor’s identification and assessment of the risks of material misstatement.”

I disse to vejledninger til standarden bliver det fastslået først i § A6f, at der ikke kan ligge til grund

for manglende forespørgsler af interne revisorer, at disses arbejde ikke forventes brugt. Hermed

bliver det implicit forklaret, hvis man sammenholder med afsnit 6 (a) i standarden, at ”appropriate”

skal forstås i forhold til, hvem ekstern revisor vælger at forespørge sig hos, og ikke som en

begrænsning i forhold til det at skulle forespørge. Der er ingen reelle forklaringer på ikke at have

foretaget forespørgsler hos den interne revisionsfunktion, og ”appropriate” henfører derfor til, at

ekstern revisor vil skulle forespørge hos de mest relevante interne revisorer, og ikke bare vælge

disse på et tilfældigt grundlag.

Derudover bliver det også i overstående præciseret, at den eksterne revisor gennem opnåelse af

forståelse for den interne revisionsfunktion og især dennes overvågning af de interne kontroller,

opnår en øget forståelse af virksomheden. Dette vil dog blive behandlet senere under afsnittet ”den

nuværende regulering.”

42 Alle ændringerne kan ses i: ISA 315, Identifying and assessing the risks of material misstatement through
understanding the entity and its environment (June 2011)
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Det skal nævnes, at der er andre ændringer i den nye ISA 315 som godt kunne være relevante at

nævne i forbindelse med indvirkningen på eksterne revisorer. Disse ændringer vurderes dog at være

knap så relevante i forhold til denne afhandling.

For at kunne vurdere ændringernes betydning, vil der i det følgende blive skabt overblik over den

nuværende regulering.

3.7. Den klarificerede ISA 315

Den nugældende regulering hvor forslaget vil få størst indvirkning, er, ikke overraskende, den

klarificerede ISA 315. Den klarificerede ISA 315 har overskriften;

”Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af

virksomheden og dens omgivelser”43

hvorved der ikke er ændret i overskriften i forhold til den nye ISA 315.44

Da ændringerne i standarden er relativt lille, vil standarden ikke blive gennemgået i detaljen. I

stedet skal det overordnet slås fast, at standarden omhandler, at den eksterne revisor skal opnå en

tilstrækkelig forståelse af virksomheden. Opnåelsen af denne forståelsen kan inkludere den interne

revisionsfunktion, men det bliver ikke fastslået som værende et krav.

Den nuværende standard ligger dog op til, at den eksterne revisor vurderer de interne kontroller og

herunder også den interne revisionsfunktions overvågning af disse med henblik på at anlægge

revisionen på systemrevision. Hermed vil den interne revisionsfunktions sammenspil med de

interne kontroller blive vurderet gennem systemrevision, med særlig fokus på overvågning af de

interne kontroller.

Overstående bør dog ikke forstås som at forespørgsler til den interne revisionsfunktion skal

foretages. Det vil blot være et naturligt led i systemrevisionen, at foretage forskellige

revisionshandlinger, herunder forespørgsler, som led i forståelsen af de interne kontroller og

overvågningen af disse.

43 Kilde: ISA 315, ”Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af
virksomheden og dens omgivelser”.
44 Oversættelsen fra engelsk til dansk skyldes, at de nye ISA 315 og ISA 610 endnu ikke er oversat fra udgangspunktet
som er engelsk, hvorimod de klarificerede ISA’er er oversat til dansk.
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Da intern revision kan være etableret på flere forskellige måder og have forskellige opgaver, vil

dette påvirke brugbarheden i forhold til ændringen i standarden. De mest relevante forskellige

måder og opgaver vil i det følgende kort blive gennemgået, med fokus på brugbarheden i forhold til

en revision.

3.7.1. Finansiel revision:

Finansiel revision ligger sig op af det arbejde, som den eksterne revisor udfører. Finansiel revision

kan defineres som værende:

”Finansiel revision omfatter revision og review af historiske finansielle oplysninger. Arbejdet

omfatter en gennemgang og vurdering af de forretningsgange samt de manuelle og systembaserede

kontroller, der knytter sig til frembringelsen af de historiske finansielle oplysninger.45”

Med overstående definition skal forstås, at finansiel revision reelt er revision af ekstern finansiel

rapportering (f.eks. årsrapporten) samt processer og interne kontroller, der er knyttet hertil. Denne

afhandling stiller sig lidt uforstået overfor brugen af review i definitionen, da revision og review

ikke kan sammenlignes grundet forskellen i sikkerhedsstillelsen.

I forhold til en revision er finansiel revision naturligvis meget relevant. Dette vil gøre ekstern

revisors arbejde mindre, da der både kan forekomme forespørgsler fra den eksterne revisor til den

interne revisionsfunktion (brug af viden og forståelse) samt brug af den interne revisionsfunktions

arbejde, jf. afsnit 3.10 ”ekstern revisors brug af intern revisionsfunktions arbejde”.

Fordelene ved, at den interne revision fokuserer på denne type revision, er en reduktion af de ofte

betydelige revisionsomkostninger. Ulemperne er i stedet, at den interne revision ikke skaber

betydelig større sikkerhed ved siden af revisionen ved for eksempel at have, mere fokus på blandt

andet corporate governance eller risk management.

3.7.2. Operationel revision:

Med operationel revision er fokus i stedet rettet mod virksomhedens interne processer. Med

processer menes informationssystemet og dettes forskellige kontrolpunkter, hvad enten disse er

beskrivelser af ønsket adfærd eller egentlig kontrol (f.eks. overvågning). En definition på

operationel revision er:

45 Kilde: Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner,
bilag 3.
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”Operationel revision indebærer en vurdering af virksomhedens processer, med det formål at teste

og rapportere om de er i overensstemmelse med de af ledelsen fastsatte mål.”46

Hvor finansiel revision fokuserer på opnåelsen af tilstrækkelig revisionsbevis for, at en rapportering

(årsrapport) er retsviseende, vil operationel revision i stedet fokusere på de interne kontrolsystemer.

Selvom skildringen mellem de to revisionstyper kan beskrives som overstående, bliver den ofte

uklar, da finansiel revision ofte vil inddrage kontrolsystemer i revisionsbevist, hvorved der bliver

tale om både finansiel og operationel revision.

I forhold til operationel revision vil forespørgsler kunne bruges til at opnå revisionsbevis, da den

interne revisionsfunktion besidder relevant viden. Dog vil denne viden ikke nødvendigvis komme i

den ønskede form, og dermed kunne indgå i et revisionsbevis uden ændringer, da

revisionsfunktionen ikke har anlagt sit arbejde med fokus på finansiel revision.

Operationel revisions fordele er, at denne vil fokusere på virksomhedens kontrolsystemer, som er

essentielle i næsten alle virksomheder. Denne har til hensigt at skabe sikkerhed i virksomheden

udover, hvad der opnås i en evt. revisionserklæring. Derfor vil operationel revision også øge

virksomhedens Corporate Governance værdi. Ulemperne er i stedet omkostningerne der er ved

dette. Der er således en overvejelse i alle virksomheder i forhold til kontroller og disses effektivitet

kontra øgede kontrollers omkostninger og påvirkning på forretningsgange og processer.

3.7.3. Risk Management

Risk management kan bedst forklares gennem ERM-modellen, som er belyst i denne afhandling i

kapitel 2,3 ”intern revisor” og vist som figur 1. Risk management kan oversættes til risikostyring,

og den interne revisionsfunktion vil arbejde med begrebet ved at evaluere og rapportere på

virksomhedens evne til at have en tilstrækkelig og effektiv risikostyring. En definition på revision

af risk management er:

”Revision af risk management omfatter den etablerede risikostyring indenfor de enkelte risikotyper,

herunder den etablerede rapporteringsstruktur47.

46 Kilde: Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner,
bilag 3.
47 Inspiration til definitionen er fundet i Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v.
samt finansielle koncerner, bilag 3
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En vigtig pointe, som også er beskrevet ved præsentationen af modellen er, at den interne revision

ikke må stå for hele risikostyringen. Hvis den interne revision stod for hele risikostyringen, ville der

blive tale om selvrevision, hvorved resultaterne kan problematiseres i forhold til troværdighed.

Risikostyring vil også hænge sammen med COSO modellen jf. kapitel 2,4 ”interne kontroller”.

I forhold til interne revisorers arbejde med risikostyring vil forespørgsler kunne bruges til at opnå

revisionsbevis, da den interne revisionsfunktion igen kan besidde relevant viden. Dog vil denne

viden sandsynligvis ikke komme i den ønskede form, og dermed kunne indgå direkte i et

revisionsbevis uden ændringer.

Fordelen ved risikostyring vil være, at den interne revisionsfunktion skaber en øget sikkerhed i

virksomheden, udover hvad der skabes gennem finansiel og operationel revision. Arbejde indenfor

risikostyring øger virksomhedens troværdighed, og ligger således tæt op af corporate governance

tankegangen. Ulemperne er til gengæld som ved operationel revision, at omkostningerne tilsvarende

vil vokse, jo mere af denne type revision der vælges.

3.8. Interessenternes holdning til at skulle foretage forespørgsler

Da ændringerne til ISA 315 stadigt er i høring, er det relevant at inddrage forskellige interessenters

høringssvar. Næsten alle interessenterne gav positive tilkendegivelser på forslaget, med undtagelse

af to.48 En tendens bag de ikke positive er dog, at disse generelt ikke var enige i nogen af de nye

tiltag overhovedet. Uden at dette skal være en grund til at afvise kritik, skal det noteres, at hvis man

er uenig omkring de grundlæggende ændringer som skaber et nyt fundament for brugen af intern

revision, kan dette også føre til en holdning om, at det er unødvendigt at ændre helt generelt. I det

følgende vil de to interessenters problematik blive præsenteret.

Eksterne revisorer skal forhøre sig hos den interne revisionsfunktion. Dette skal gøres ligegyldigt,

hvordan den interne revisionsfunktion fungerer. Der kan således foreligge flere forhold, der ikke er

passende, og hvor den eksterne revisor efter den klarificerede standard, derfor ville fravælge at

forespørge den interne revisionsfunktion.

Problematikken i dette er, at man muligvis ubevist skaber et incitament til at bruge intern

revisionsfunktions arbejde også under upassende omstændigheder. En ekstern revisor vil under alle

omstændigheder skulle sætte sig ind i den interne revisionsfunktion, og dermed vil sandsynligheden

48 Ikke positive inkluderer ACCA and D. Juvenal
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for brugen af dennes arbejde tilsvarende stige. Dette stemmer ikke overens med bagtankerne bag

opdateringen af standarderne.

Overstående argument er legitimt nok, udover at formålet med en revision altid må være at opnå

tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke forekommer uopdaget væsentlig fejlinformation. Hvordan

den tilstrækkelige sikkerhed opnås, er for så vidt ligegyldigt, så længe den opnås. Derfor vil de

eksterne revisorer, ligesom i de klarificerede ISA’, skulle vurdere, hvorvidt de kan bruge den

interne revisionsfunktion.

Hermed fungerer det nye afsnit også som et slags pejlingsmærke af, hvor god den interne

revisionsfunktion er, og evt. hvordan og i hvilket omfang denne kan inddrages i revisionen. Dette

behøver ikke at være negativt.

Ved at forespørge den interne revisionsfunktion vil der, som udgangspunkt, også altid opnås større

viden om virksomheden og dens kontekst, hvormed revisionskvaliteten og/eller

revisionseffektiviteten kan øges. Det er således ikke skadeligt at øge forståelsen af virksomheden,

selvom der selvfølgelig i alvorlige tilfælde vil være situationer, hvor der ikke er tillid til den

information, der opnås. Selv i disse tilfælde vil ekstern revisor dog have lært, at der netop ikke kan

være tillid til den interne revisionsfunktion og denne derfor ikke kan bruges i den videre revision.

Denne afhandling vurderer derfor, at det eneste negative aspekt i afsnittet er den ekstra handling,

som i nogle tilfælde vil give ekstra omkostninger. Dog er omkostningsniveauet herved overstående

så begrænset, at det ikke umiddelbart vil påvirke i større grad.

Et andet forslag fra interessenter til ændringer i afsnittene vedrørte at tvinge eksterne revisorer til at

læse den interne revisionsfunktions planlægnings- og risikovurderings dokumenter. Dette forslag

vurderes dog af IFAC som værende for omfattende, men er i stedet blevet en del af eksemplerne i

vejledningen. Årsagen til afvisningen er grundlæggende omkostningerne forbundet med tvangen,

hvor eksterne revisorer ikke nødvendigvis vil gøre videre brug af den interne revisionsfunktion.

Denne afhandling vurderer det også for omkostningstungt at tvinge eksterne revisorer til at

gennemgå intern revisions dokumenter, især hvis eksterne revisorer vurderer brugen af den interne

revisionsfunktion for unødvendig. Dette vurderes også for omfattende i forhold til formålet for

ændringerne.
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3.9. Delkonklusion – Forespørgsler til den interne revisionsfunktion

Sammenfattende kan det fastslås ud fra ovenstående gennemgang, at intern revision naturligvis vil

besidde viden, der kan være relevant under en revision. Sandsynligheden for at denne viden kan

bruges direkte, eller der i stedet skal arbejdes videre med denne viden, vil blive påvirket af den type

af revision, som den interne revisionsfunktion foretager.

Dog vil der ofte blive foretaget mere end en type. De nævnte revisionstyper skal således ikke forstås

som en udtømmende liste, som interne revisorer altid vil arbejde under. De skal heller ikke forstås

som udelukkende, dvs. hvis den interne revisionsfunktion arbejder med finansiel revision, kan den

ikke arbejde med andet. En intern revisionsfunktion vil ofte arbejde med flere typer. Dette kunne

f.eks. være både finansiel og operationel revision, især da disse som antydet er svære helt at skille

fra hinanden.

Det er også vigtigt at fastslå, at der er tale om en forholdsvis principiel stor ændring i standarden

ved at indføre brugen af ordet skal i forbindelse med at lave forespørgsler til den interne revision.

Der er således tale om en begrænsning af de rammer, som eksterne revisorer foretager revisionen

under. Effekten er dog begrænset, da den interne revisionsfunktion ofte vil blive inddraget i form af

systemrevision, hvor eksterne revisorer vil vurdere de interne kontroller. Her er interne revisorers

overvågning af de interne kontroller især relevant.

Dette kan, ubevist, føre til, at ekstern revisor bruger intern revisionsfunktions arbejde mere end

under den nuværende ISA 315. Det er dog stadigt ekstern revisor der bærer ansvaret, og således

også denne der skal sørge for, at der ikke forekommer uopdaget væsentlig fejlinformation. Hvordan

sikkerheden for overstående opnås er for så vidt ligegyldigt, så længe det opnås.

Konklusionen på overstående er rimelig entydig. Denne afhandling ser ingen tydelige ulemper ved

at tvinge ekstern revisor til at lave forespørgsler hos den interne revisionsfunktion. Dette vil være en

styrkelse af revisionskvaliteten eller som minimum en status quo, og kan kun kritiseres ud fra et

omkostningssynspunkt. Ud fra dette er revisionshandlingen ”at forespørge” dog ikke vurderet

omkostningstung, og derfor vurderes tiltaget positivt.

I forhold til formålet for ændringerne ses tiltaget som en klargøring af både ekstern- og intern

revisors rolle, og at passe fint overens med den bedre mulighed for at overveje intern

revisionsfunktions viden. Dog vil denne afhandling ikke udelukke, at tiltaget kan føre til øget brug
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af intern revisionsfunktions arbejde, som ikke umiddelbart stemmer overens med baggrunden bag

opdateringen af standarderne. Dette vurderes dog netop ikke som negativt, hvis grundlaget er

tilstrækkeligt. Dette vil blive yderligere vurderet i de følgende 2 afsnit omhandlende brug af den

interne revisionsfunktions arbejde og direkte assistance fra interne revisorer.

3.10. Ekstern revisors brug af intern revisionsfunktions arbejde.

Som forklaret i indledningen til kapitlet går klarificeringsprojektet overordnet ud på, at gøre alle

standarderne mere præcise blandt andet gennem indførelsen af en ensartet opbygning i

standarderne. Projektet har dog medført, at der er blevet vurderet nærmere på nogle andre forhold i

ISA 610. I ISA 610 blev det vurderet nødvendigt, at gøre det muligt at lave bedre evalueringer, især

af den interne revisionsfunktions viden og undersøgelser i risikovurderingsprocesser, og styrke

brugen af den interne revisionsfunktions arbejde, som modstykke mod den observerede øgede brug

af intern revisionsfunktions arbejde.

Det skal bemærkes, at IAASB under udarbejdelsen af de to nye ISA ikke havde til hensigt at

formindske eller øge eksterne revisorers brug af den interne revisionsfunktions arbejde.49 Disse

ekstra målsætninger har dog været svært opnåelige uden en påvirkning af ekstern revisors brug af

intern revisionsfunktions arbejde. Denne påvirkning vil blive belyst i dette afsnit.

Den nye ISA 610 indeholder mange ændringer omhandlende ekstern revisors brug af intern

revisionsfunktions arbejde. Grundet de mange ændringer, vil præsentationen af den nye standard

mere bære præg af en kort analyse, hvor der sigtes mere på at skabe overblik over ændringerne, end

en præsentation af dem alle. Der vil dog blive præsenteret enkelte væsentlige ændringer. I det

følgende bliver den nye standard præsenteret.

3.10.1. Den nye ISA 610 og brug af intern revisionsfunktions arbejde

Den nye standard 610 bærer overskriften:

”Using the work of the internal audit function and internal auditors to provide direct assistance”

Dette afsnit fokuserer på første del af overskriften. Standardens afsnit indenfor området kan

grundlæggende siges, at bestemme forudsætningerne der skal være gældende før ekstern revisor kan

49 Kilde: IAASB Main Agenda (Marts 2011), Using the Work of the Internal Auditors – Significant Issues Raised by
Respondents on Exposure, side 3
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bruge interne revisionsfunktions arbejde, hvad disse kan bruges til og hvordan et sådant brug skal

forløbe.

I første omgang skal arbejdet, for at komme under overvejelse omhandle finansielle kontroller.

Derefter skal arbejdet opfylde betingelserne i afsnit 12. Afsnit 12 beskriver:

”To determine whether the work of the internal audit function … can be used, and if so, in which

areas and to what extent; and

If using the work of the internal audit function … to determine whether that work is adequate for

purposes of the audit”50.

Det skal bemærkes, at det her ikke er nok at nå frem til, hvorvidt den interne revisors arbejde er

hensigtsmæssigt, men også dennes indvirkning på revisionen. Denne del kan dermed siges at være

hovedafsnittet, hvoraf de andre i stedet skal ses som uddybninger og forklaringer til denne.

I afsnit 14 (c) findes første væsentlige ændring i standarden.51 Denne bestemmer, at ekstern revisor

ikke kan bruge intern revisions arbejde, når:

”The function does not apply a systematic and disciplined approach, including quality control,

regardless of the objectivity of internal auditors and the competence of the internal audit

function.52”

I dette tiltag bør det bemærkes at ordlyden ”systematisk og disciplineret tilgang” ligger tættere på

definitionen på intern revision fra IIA end den nedskrevne definition på intern revision i standarden,

jf. kapitel 2,3 ”intern revision”. Hvorvidt en systematisk og disciplineret tilgang også bør bruges i

definitionen kan diskuteres. Dette vil øge opmærksomheden på det væsentlige i, at den interne

revisionsfunktion har en systematisk og disciplineret tilgang til arbejdet. Dog er der også tilfælde,

hvor en intern revisionsfunktion ikke arbejder systematisk, men hvor der f.eks. ønskes direkte

assistance fra en intern revisor. Dette vil blive udelukket, hvis ordlyden bruges i definitionen.

Ligesom overstående afsnit kan siges at være en skærpelse af de tidligere krav, er

detaljeringsgraden i flere af afsnittene skærpet således, at ekstern revisor bliver grundigere vejledt i,

50 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance
51 Ændringen stammer reelt fra afsnit 13 (c), men vurderes bedst forklaret i afsnit 14 (c).
52 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance
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hvilke krav der stilles i forbindelse med brugen af intern revisionsfunktions arbejde. Dette gælder

f.eks. afsnit 19, hvori det bestemmes at:

”… In order to have a sufficient basis for the use of the work of the internal audit function, the

nature, timing and extent of the external auditors’s audit procedures shall be responsive to the

external auditor’s evaluation of the objectivity of the internal auditors and the competence of the

internal audit function, the assessed risk of material misstatement and the amount of judgment

involved.53

Med dette afsnit ændres ikke grundlæggende på de tidligere forhold, som ekstern revisor skal

overveje. Dog præciseres det yderligere, hvilke sammenholdninger den eksterne revisor skal lave,

og dette kan derfor ses som en klargøring af ekstern revisors roller og ansvar.

I det følgende vil generelle ændringer bliver klarlagt som vedrører brug af intern revisions arbejde.

Med generelle ændringer menes, at analysen ikke vil fokusere på enkelte afsnit, men i stedet tage en

generel betragtning i forhold til alle ændringerne.

En stor ændring vedrører grundlaget der skal være til stede, før ekstern revisor kan bedømme

hvorvidt og hvor meget af intern revisionsfunktions arbejde, der kan bruges under revisionen.

Ændringen medfører at fokus er på objektivitet, faglig kompetence samt systematisk og

disciplineret tilgang, når ekstern revisor skal vurdere, om intern revisionsfunktions arbejde kan

bruges. Dette diskuteres yderligere i de følgende afsnit.

Der er også foretaget en indførelse af visse grundlæggende krav, der skal beskytte mod uønsket

eller overforbrug af intern revisionsfunktions arbejde. Her er der især fokus på intern

revisionsfunktions kompetence og objektivitet, der skal være tilstrækkeligt høje (gode) før ekstern

revisor kan bruge dette. Disse krav vil blive diskuteret mere uddybende under afsnittet interessenter.

Derudover er standarden omskrevet flere steder, hvor fokus nu er på at gøre det meget tydeligt, at

ekstern revisor bærer ansvaret for revisionen, ligegyldigt hvor meget af den interne

revisionsfunktions arbejde der vælges at blive brugt. Herunder er det ajourført, at det er ekstern

revisor der skal foretage alle betydelige vurderinger.

53 Kilde:IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance



Kenneth Sandbæk Karlsen

45 | S i d e

CBS 2011

En ajourføring er sket som betyder, at hvis intern revisions arbejde bliver brugt, skal

dokumentationen for arbejdet inspiceres, noget af arbejdet genudføres og der skal forekomme

observation af udførslen af arbejdet.

Grundlæggende kan det siges, at der netop er blevet lagt mere vægt på at klargøre rollerne og

ansvaret hos intern- og ekstern revisor. Især ekstern revisors ansvar bliver klargjort i forhold til, at

denne bærer ansvaret for revisionen, hvormed dette også vil påvirke intern revisor, hvis denne vil

understøtte revisionen.

For at skabe bedre overblik og kunne uddybe disse ændringer, vil den nugældende lovgivning blive

præsenteret, så en bedre forståelse af tiltagenes betydning kan blive opnået. Derudover vil dette, og

afsnittet om interessenterne holdninger, give et øget indblik i, at der er taget de nødvendige

forbehold i forhold til den øgede brug af intern revisionsfunktions arbejde, og om brugen af intern

revisionsfunktionens arbejde kan vurderes som styrket.. Bemærk her, at ændringerne i ISA 315 blev

vurderet til ikke at nedsætte brugen af den interne revisionsfunktions arbejde, og muligvis, have den

modsatte effekt med øget brug.

3.10.2. Den nugældende lovgivning

Da der er foreslået en del ændringer angående ekstern revisors brug af intern revisionsfunktions

arbejde, skal den nuværende praksis på området gennemgås. Gennemgangen vil ske med

udgangspunkt i den klarificerede ISA 610, der netop vedrører disse forhold, og naturligvis med

fokus på, hvordan den nye standard overordnet adskiller sig fra den klarificerede standard.

Den klarificerede ISA 610 fastlægger, hvilke forhold der skal overvejes, før den interne revisorers

arbejde kan anvendes.

I afsnit 9 bliver det i den klarificerede ISA uddybet, hvilke overvejelser den eksterne revisor skal

gøre sig i forhold til, hvorvidt den interne revisors arbejde er hensigtsmæssigt. Disse er:

(a) Den interne revisionsfunktions objektivitet

(b) De interne revisorers faglige kompetence

(c) Hvorvidt det er sandsynligt, at de interne revisorers arbejde vil blive udført med

fornøden faglig omhu, og
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(d) Hvorvidt det er sandsynligt, at kommunikationen mellem de interne revisorer og

den eksterne revisor vil være effektiv.

Til dette afsnit findes en vejledning som specificerer, hvad der er særligt væsentligt i forhold til de

nævnte overvejelser, som ekstern revisor skal benytte i forbindelse med brug af intern revisors

arbejde. Det bliver her fastslået, at der med objektivitet skal forstås, hvordan den interne

revisionsfunktions opererer i virksomheden, både i forbindelse med egentlige arbejdsopgaver og

rapportering, men også den strukturelle opbygning, f.eks. hvem den interne revision ansættes af.

I forhold til den nye standard er der tale om mindre fokus på effektiv kommunikation og fornøden

faglig omhu. I stedet er der øget fokus på objektivitet samt kompetence. Derudover gælder det nye

krav med struktureret og disciplineret tilgang også.

For bedre at kunne bedømme, hvad dette reelt har af indvirkning, vil der i det følgende blive sat

fokus på, hvilke yderligere reguleringer der er taget i Danmark, og indenfor hvilket begreb denne

regulering kan siges at høre under. Derfor inkluderes lov om finansiel virksomhed og

revisionsbekendtgørelse vedrørende revision af finansielle virksomheder.

Det skal her igen klargøres, at mens ISA 610 gælder for alle virksomheder, hvor den interne

revisionsfunktions arbejde er relevant for ekstern revisor at overveje, er lov om finansiel

virksomhed og revisionsbekendtgørelsen kun gældende for de i loven nævnte virksomheder. Derfor

er denne sammenligningen kun gældende for revision af virksomheder hørende under LFV og

REVBEK. Det skal også bemærkes, at der i det følgende vil blive præsenteret de af denne

afhandling udvalgte love. Dette er valgt, da en del af reguleringerne vurderes irrelevante i forhold til

denne afhandlings fokus.

I det følgende er alle lovene inddelt i de 4 begreber som skal gøre sig gældende ifølge den

klarificerede ISA 610, hvis ekstern revisor skal bruge intern revisors arbejde. Hvis lovene hører til

flere end en kategori, f.eks. både objektivitet og kompetence, er dette noteret under loven, men det

er vurderet for irriterende for læseren at gengive lovene flere gange. Da lovene ikke bliver ændret

vil disse således også være gældende under indførelsen af den nye ISA 610, og er derved relevante i

forhold til overblikket over revisionen af finansielle virksomheder med interne kontrolfunktioner.54

Derudover vurderes lovene også at give et øget overblik over, hvorfor der netop fokuseres på intern

54 Det skal bemærkes at lovene ikke gengives i deres fulde omfang, da dette vurderes for fyldestgørende for opgaven. I
stedet er lovene forkortede.
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revisors objektivitet og kompetence i den nye ISA, og den sikkerhed der stadigt findes i danske

lovgivning for, at begreber som f.eks. fornøden faglig omhu til dels overholdes.

3.10.3. Objektivitet:

REVBEK § 5 stk. 2, 1 skal ekstern revisor vurdere om den interne revision fungerer

tilfredsstillende, og især om denne er uafhængig af daglig ledelse.

I denne paragraf reguleres mod en meget væsentlig problemstilling. Et af hovedproblemerne i

forbindelse med intern revisors objektivitet er netop dennes uafhængighed. Hvis den interne

revisionsfunktion har et tæt samarbejde med den daglige ledelse, og dermed ikke fungerer som en

revisionsfunktion, vil denne ikke være troværdig. I stedet vil den blot blive en kontrolinstans, og en

del af ekstern revisors overvejelser i forbindelse med systemrevision. Dette skyldes at det netop er

den daglige ledelse, der revideres i en revision. En revision er en uafhængig gennemgang, hvormed

brug af den interne revisionsfunktions arbejde skal være lavet på et så uafhængigt grundlag som

muligt.

REVBEK § 12 stk. 2 fastslår, at den interne revisionsfunktion ikke må deltage i andet arbejde i

virksomheden end revisionen.

Med denne paragraf sikres også uafhængigheden i forhold til den daglige ledelse i virksomheden.

Det bliver yderligere uddybet i næste paragraf, hvad der skal forstås ved dette.

REVBEK § 12 stk. 3 fastslår, at intern revision ikke må påtage sig opgaver, når der foreligger

omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om den interne

revisions uafhængighed.

Paragraffens ordlyd ligger tæt op af den brugte i gennemgangen af den objektivitet den eksterne

revisor skal besidde i forbindelse med en revision. Ekstern revisor må således heller ikke påtage sig

opgaver, der kan sætte tvivl ved denne uafhængighed. I denne forbindelse er det altså

overensstemmelse mellem reglerne for den interne revisionsfunktion og den eksterne revision.

Hvor REVBEK § 5 stk. 2,1 er en ansvars paragraf, der giver ansvaret til ekstern revisors, ligger

denne paragraf op til at intern revision også har ansvar. REVBEK § 5 stk. 2,1 og REVBEK § 12 stk.

3 kan hermed siges at dele ansvaret, da det således er ekstern revisor, der skal stå for vurderingen af

intern revisors uafhængighed, men denne reelt heller ikke må påtage sig opgaver der kan vække
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tvivl om dennes uafhængighed. Ekstern revisor bærer dog det overordnede ansvar, og i forbindelse

med en revision må disse vurdere at have et større ansvar.

REVBEK § 14 stk 3 fastslår, at den interne revisionschef ikke må erklære eller oplyse om forhold

eller dokumenter, som ansatte i den interne revisionsfunktion har udarbejdet.

Gennem denne paragraf sikres mod selvrevision, hvorved objektiviteten af intern revisionsfunktions

arbejde sikres.

REVBEK § 10 fastslår at Intern revisionschef kun kan ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Denne paragraf er også en sikring af uafhængigheden, da den daglige ledelse i mindre grad kan

udøve indflydelse på den interne revisionsfunktion uden af have nogen direkte indflydelse på den

intern revisionsfunktions medarbejderes ansættelse/fratrædelse. Da det kun er bestyrelsen, der kan

afskedige den interne revisionschef, vil den daglige ledelse således kun kunne præge den interne

revisionsfunktion gennem prægning af bestyrelsen.

LFV, § 73 stk. 2 postulerer at intern revisionschef og vicerevisionschef må ikke være i bestyrelsen.

Denne paragraf er indsat for at mindske en mulig dobbeltrolle, hvor den interne revisionschef vil

kontrollere sig selv, og skal således læses i sammenhæng med REVBEK § 10. Da det er bestyrelsen

der ansætter og afskediger den interne revisionschef/vicerevisionschef, vil der blive tale om en

uhensigtsmæssig dobbeltrolle, hvor den øverste interne revisor har betydeligt indflydelse på sit eget

ansættelsesforhold. Hermed er denne regel vigtig for både uafhængigheden, men også den faglige

kompetence (troværdigheden til denne) hos de interne revisorer. Der skal derudover også være en

kontrolinstans, for at der er tiltro til, at arbejdet udføres med fornøden faglig omhu.

LFV § 74 stk. 1: Intern revisionschef kan indkalde til bestyrelsesmøde, og har ret til at deltage heri,

medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer en anden beslutning. Dog har intern revisionschef

altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder, når det har betydning for revisionen eller årsrapporten.

Med denne regel påtænkes det, at interne revisorer skal kunne gøre bestyrelsen opmærksom på

opdagede forhold med stor relevans for virksomheden. Den interne revisionschef har således også

mulighed for at offentliggøre oplysninger for bestyrelsen, uden at denne er medlem heraf. Dog skal

almindelige regler om tidsfrister, måden der indkaldes på og sprogvalget i indkaldelsen
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overholdes.55 Det skal også nævnes at bestyrelsen kan kræve at intern revisionschef er til stede på et

eller flere bestyrelsesmøder, hvormed disse vil skulle dele deres information. Uafhængigheden af

f.eks. en bestyrelsesformand bliver i denne regel klargjort, hvor der skal være tale om en samlet

bestyrelse, før den interne revisor kan gøre opmærksom på væsentlige forhold, og her er der

naturligvis andre måder for intern revisor at gøre opmærksom på eventuelle problematikker.

LFV § 80 stk. 1 om at personer som ifølge love eller vedtægter er ansat af bestyrelsen, kan kun med

bestyrelsens tilladelse eje eller drive selvstændig virksomhed, eller på anden måde deltage i ledelsen

af anden virksomhed.

For at sikre objektiviteten er overstående bestemmelse oprettet. Det er således kun bestyrelsen der

kan give interne revisorer lov til at eje eller drive selvstændig virksomhed, hvorved der må

formodes at skulle foretages overvejelser omkring påvirkningen på uafhængigheden gennem f.eks.

oprettelsen af en konkurrerende virksomhed. Kompetencerne og den fornødne faglige omhu vil

også kunne tænkes påvirket gennem det tidsmæssige forbrug intern revisor vil lægge i sin nye

virksomhed.

LFV § 77 stk. 10 om at intern revisionschef eller vicerevisionschef ikke må have økonomisk

interesse i virksomheden.

Denne paragraf skal også ses som en meget klar objektivitetsbestemmelse. Det vil være højst

utilsigtet for virksomheden at have interne revisorer med økonomiske interesser, da der vil kunne

stilles spørgsmålstegn til, hvilke incitamenter disse vil have før, under og efter arbejdet.

LFV § 78 stk. 5 om at der ikke må bevilges engagement til eller modtages sikkerhedsstillelse fra

den interne revisionschef eller vicerevisionschef.

Denne paragraf hænger sammen med bestemmelsen i § 77 stk. 10. Da den interne revisionschef

eller vicerevisionschef ikke må stille sikkerhed eller få bevilget engagement er det klart at der er

tale om en objektivitetsbestemmelse.

LFV § 199 stk. 9 om at bestyrelsen ikke kan tillade, at intern revisionschef og vicerevisionschef

udfører revisionsopgaver i andre virksomheder, eller udfører andet arbejde end revision i

koncernen, og stk. 10 om at bestyrelsen ikke kan tillade, at intern revisionschef og vicerevisionschef

påtager sig erhverv, som truer habilitetsbestemmelserne.

55 Disse findes ofte I vedtægterne.
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Med disse bestemmelser bliver bestyrelsen nægtet at give intern revisionschef og vicerevisionschef

mulighed for at udføre andet arbejde end revision i LFV § 199 stk. 9. Derudover fastslås det, at

intern revisionschef og vicerevisionschef ikke må udføre revisionsopgaver i andre virksomheder.

Dette bliver udvidet i § 10, hvor der er påbud mod erhverv der kan true habilitetsbestemmelserne.

Med habilitetsbestemmelserne menes de bestemmelser som en godkendt revisor skal følge, se

blandt andet afsnit 2.2 ”ekstern revisor”. Udvidelsen er dog mere lempelig end forbuddet i LFV §

199 stk. 9, da der her kun er tale om forbud der truer habilitetsbestemmelserne i forhold til decideret

forbud mod et mere konkretiseret arbejde.

Bestemmelserne kan også ses i sammenhæng med LFV § 80 stk. 1, der fastslår at ansatte af

bestyrelsen ikke kan eje eller drive selvstændig virksomhed eller på anden måde deltage i ledelsen

af anden virksomhed. Bestemmelserne uddyber yderligere forhold, som den interne revisionschef

og vicerevisionschef er bundet under, nemlig revisionsopgaver i andre virksomheder og erhverv der

kan true habilitetsbestemmelserne. Disse bestemmelser er udviklet med tanke på objektiviteten.

En interessant sammenholdning er dog også de overstående bestemmelser i forhold til LFV § 77

stk. 10. Som netop fastslået skal en del af paragrafferne sørge for at uafhængigheden er så stor som

mulig. Uafhængigheden sker dog ved en binding i arbejdspladsen, således at uafhængigheden til

dels også begrænses. Ved at binde de interne revisors fast til den enkelte arbejdsplads, er disse også

afhængige af denne. Dette afhængighedsforhold forsøges formindsket ved LFV § 77 stk. 10, hvor

økonomiske interesser i virksomheden af intern revisionschef eller vicerevisionschef bliver forbudt.

Dette forbud gælder f.eks. bonusordninger osv. Pointen i overstående er dog, at den interne

revisionschef netop ikke er uafhængig i traditionel forstand, da bestemmelserne i stedet skaber en

intern afhængighed, dvs. en uafhængighed i forhold til virksomhedens daglige ledelse, men ikke

virksomheden generelt. Afhængigheden opstår derfor i forhold til bestyrelsen og dermed også

virksomheden.

REVBEK § 11 omhandler tiltrædelsen af en intern revisionschef, hvorved dette skal meddeles til

finanstilsynet senest 1 måned efter tiltrædelsen.

Denne bestemmelse sikrer at finanstilsynet kan holde tilsyn med virksomheder omfattet af denne

lov. Da finanstilsynet har særlig fokus på finansielle virksomheder, vil denne gerne have et særligt

samarbejde med de interne revisionsfunktioner, der skal være i virksomheder af denne type med en

vis størrelse.
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REVBEK § 11, stk. 3 slår fast, at når en intern revisionschef fratræder skal dette redegøres af begge

parter til finanstilsynet.

På denne måde sikres igen en slags tilhørsforhold for den interne revisionschef til finanstilsynet, og

en form for magt i forhold til en bestyrelse. Der skal således være en ordentlig grund til fyringen af

en intern revisionschef, og denne har muligheden for at videregive information om væsentlige

forhold i forbindelse med fyringen. Dermed sikrer denne paragraf, at den interne revisionschef til

dels er uafhængig i forhold til bestyrelsen.

LFV § 199 stk. 6 om at finanstilsynet kan pålægge ekstern revisor og den interne revisionschef at

afgive oplysninger om forholdene i en finansiel virksomhed.

Med denne bestemmelse sikrer finanstilsynet at de kan få information om den finansielle

virksomhed, og dermed ikke kommer i strid med RL § 30 om revisors tavshedspligt. Bestemmelsen

skal ses i sammenhæng med LFV § 200, og sikrer, at kommunikationen mellem finanstilsynet kan

forelægge. Herved sikres igen en slags uafhængighed overfor virksomheden ved at intern revisor

igennem finanstilsynet, har ret til at videregive interne oplysninger.

LFV § 200 fastslår at intern revisionschef og ekstern revisor straks skal meddele finanstilsynet om

forhold vedr. virksomhedens fortsatte drift.

Denne paragraf er en uddybning til overstående, hvor finanstilsynet kan pålægge en intern

revisionschef at afgive interne oplysninger. I denne paragraf skal intern revisionschef straks selv

meddele væsentlige oplysninger om virksomhedens fortsatte drift. Tavshedspligten bliver herved

tilsidesat, hvis der er informationer af særlig relevans.

REVBEK § 15 stk. 2 omhandler, at hvis intern revisionschef påtegner årsrapporten, skal det fremgå

at den interne revisionschef deltager i revision af væsentlige og risikofyldte områder.

Denne regulering kunne reelt også høre under effektiv kommunikation, da den bestemmer, hvordan

intern revisor skal påpege sin overtagelse af en del af arbejdet, som ekstern revisor ellers selv ville

udføre. Dette står en smule i kontrast til den nye ISA 610, hvor det bliver klargjort at ekstern revisor

skal foretage alle betydelige vurdering. Dog vurderer denne afhandling, at overstående regulering

godt kan bruges sammen med ISA 610, da ISA 610 ikke decideret forbyder intern revision at

deltage i områder med betydelig risici, så længe der er tale om brug af arbejde. Dette arbejde skal

dog igennem en grundig proces fra ekstern revision i forhold til inspektion, genudførsel og
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observation, og fordelen ved overstående regulering bliver således mindre. Det skal her også

bemærkes, at der ikke må være tale om direkte assistance fra intern revisor, jf. afsnit 3.13, ”ekstern

revisors brug af direkte assistance fra interne revisorer”.

Disse paragraffer er med til at gøre intern revisorchef og ekstern revisor klar over, at finanstilsynets

kan og vil holde opsyn med virksomhederne. Derudover påminder dette de interne revisionschefer

og bestyrelserne om, at finanstilsynet har ret til relevante oplysninger, og således er at sidestille med

bestyrelsen i nogle henseender. Dette styrker den interne revisionsfunktions uafhængighed.

Som det kan ses af overstående er der rigtigt mange reguleringer der omfatter intern

revisionsfunktions objektivitet, hvoraf en del kan betegnes som omhandlende dennes uafhængighed.

Som nævnt vil disse reguleringer stadigt være gældende ved indførelsen af den nye standard, hvor

fokus vil blive øget på ekstern revisors bedømmelse af den interne revisionsfunktions objektivitet.

Grunden til skærpelsen i forhold til objektiviteten, skal findes i dennes meget store vigtighed. En

revision skal der være tillid til, ellers er der ikke noget reelt formål ved at få udført en revision.

Underforstået skal der være tillid til arbejdet som udføres i sammenhæng med revisionen. En

revision er slutproduktet af handlinger som skal udføres objektivt, før slutproduktet kan siges at

være objektivt. Vurderes det relevant at bruge intern revisionsfunktions arbejde må dette også være

objektivt, før objektiviteten for hele revisionen og dermed tilliden er tilstede.

Derudover hænger den øgede fokus på objektivitet også godt overens med klargøringen af ansvaret

hos ekstern og intern revisor.

I det følgende gennemgås den væsentligste regulering indenfor begrebet faglig kompetence

3.10.4. Faglig kompetence:

REVBEK § 10, stk. 2 – Intern revisionschef skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

REVBEK § 10, stk. 3 – Intern revisionschef skal have udført revisionsarbejde i 3 ud af de seneste 5

år.

De overstående bestemmelser er med til at sikre intern revisionschefs faglige kompetencer og i

nogen grad også dennes opfyldelse af fornøden faglig omhu. Ved at denne har den rette uddannelse

og har praktiseret revisionsarbejde for nyligt, vil denne være bedre stillet overfor at skulle opholde

sit ansvar gennem arbejdet i virksomheden. Intern revisionschef vil også bedre kunne hjælpe
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ekstern revisor og være bedre til at opdage væsentlige forhold internt i virksomheden, som

bestyrelsen skal informeres om.

LFV § 14 omhandler, at virksomheder og koncerner med en intern revision, skal udarbejde en

funktionsbeskrivelse der godkendes af bestyrelsen. Denne skal som minimum indeholde interne

revisionsfunktions; beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver, medarbejders kvaliteter, løbende

efteruddannelse, ansættelse og afskedigelse og at denne sker gennem den interne revisionschef,

budget og at dette godkendes af bestyrelsen, særlige aftaler med virksomhedens ledelse om udførsel

af særlige revisionsopgaver.

Herved fastlægges det, i forhold til ansvar, indenfor hvilke områder den interne revisionsfunktion

skal arbejde. Da, som tidligere nævnt, der i tilfælde med erstatningspligt, skal kunne henvises til en

beskrivelse af arbejdsopgaver, vil det især være denne beskrivelse, der kan gøre interne revisorer

erstatningspligtige. Det bliver også her slået fast, at medarbejdernes kvaliteter vurderes, hvorved

disse må formodes at hænge sammen med opgavernes omfang. Derudover bør det bemærkes, at det

er bestyrelsen der skal godkende budget og hele funktionsbeskrivelsen. Herved sikres igen

objektiviteten gennem uafhængighed fra den daglige ledelse.

LFV § 74 stk. 3 beskriver, at intern revisionschef har ret til at få sin holdning eller mening ført i

bestyrelsesprotokollen, såfremt de ikke er enige i bestyrelsens beslutning.

Denne paragraf er som udgangspunkt indført for at kunne placere ansvar i tabs situationer, og skal

således læses i forbindelse med overstående paragraf. Dermed kan den interne revisionschef påpege

et forhold, som bestyrelsen vælger at overhøre, og således få mindsket et evt. ansvar. Bestemmelsen

kan reelt høre under alle begreberne, f.eks. faglig kompetence og fornøden faglig omhu, da den

interne revisionschef bliver opfordret til at fremme sine kompetencer og udføre sit arbejde godt nok.

Bestemmelsen sikrer også, at der er effektiv kommunikation mellem intern og ekstern revisor, da

ekstern revisor har mulighed for, og ofte vil, læse bestyrelsesprotokollen.

Som det ses, er der også meget væsentlige reguleringer indenfor faglig kompetence begrebet, der

sikrer, at en vis kompetence er tilstede i de finansielle virksomheder. Der kan således ikke ansættes

en ufaglært og dermed inkompetent intern revisionschef. Dog skal ekstern revisor i forbindelse med

den nye standard særligt vurdere, hvorvidt kompetencerne er gode nok, og i givet fald, hvilken

indvirkning dette skal have på vurderingen af arbejdet. Dette vurderes af afhandlingen således også

som i overensstemmelse medformålet.
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I den nye ISA såvel som i den gamle, bruges begrebet faglig kompetence meget generelt, således at

det er op til de enkelte lande at vurdere, hvornår en intern revisionsfunktion er kompetent nok.

3.10.5. Effektiv kommunikation:

REVBEK § 5 stk. 2, 2 omhandler, hvorvidt ekstern revisor er enig i indholdet i de protokoltilførsler

vedrørende årsregnskabet, som intern revision har lavet.

Hermed bliver fokus især rettet mod den effektive kommunikation mellem intern og ekstern revisor,

da det gennem denne bestemmelse sikres, at ekstern revisor forholder sig til indholdet i de

protokoltilførsler, som intern revisor laver.

REVBEK § 15, omhandler, at der skal laves en revisionsaftale mellem ekstern revisor og den

interne revisionschef. Denne aftale skal indeholde; en overordnet beskrivelse af revisionsopgaver

der skal udføres og af hvem, retningslinjer for revisionsarbejdet samt arbejdet den eksterne revisor

skal udføre i forbindelse med kontrol af den interne revisionsfunktions arbejde, en beskrivelse

hvordan og i hvilket omfang oplysninger skal udveksles mellem den eksterne- og interne revision.

Denne regulering omhandler den nærmere dokumentation og kommunikation, der skal være mellem

intern- og ekstern revision. Udover dette er det værd at bemærke, at de nye standarder således er

underlagt denne lovgivning. Denne afhandling vurderer ikke, at dette reelt får indflydelse, da de nye

standarder ikke umiddelbart har nogle tiltag, der fører til at overstående ikke stadigt kan overholdes.

Det vurderes i denne afhandling, at der ikke er mange egentlige reguleringer, der omhandler den

effektive kommunikation mellem intern og ekstern revisor. Dette skyldes sandsynligvis, at det er

utænkeligt at ekstern revisor vælger at inddrage intern revisionsfunktions arbejde, hvis ekstern

revisor vurderer at kommunikationen til intern revisionsfunktion er mangelfuld. Ekstern revisor har

ansvaret for revisionen, og vil således skulle foretage yderligere handlinger i forbindelse med

anvendelsen af arbejdet, hvis han ikke kan kommunikere ordentligt med intern revisionsfunktion

ved f.eks. ikke at kunne få tilstrækkelige oplysninger. Derfor bliver udskrivelsen af kravet om

effektiv kommunikation til dels opvejet af det øgede fokus på ekstern revisors ansvar.

3.10.6. Fornøden faglig omhu

REVBEK § 14 stk. 2 fastslår, at den interne revisor kun må påtage sig opgaver, som den har

tilstrækkelig kompetence til.
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Paragraffen uddyber ikke nærmere hvad der skal menes med tilstrækkelig kompetence, men ligger i

stedet op til, at den interne revisor selv skal bedømme dette. Derfor skal denne vurderes i

sammenhæng med kompetencebestemmelserne.

Fornøden faglig omhu har en høj grad af sammenhæng med den interne revisions kompetencer, og

flere af reguleringerne under dette begreb er derfor kategoriseret under kompetencebegreberne.

Dette er også denne afhandlings holdning til, hvorfor den nye standard i stedet i højere grad

fokuserer på kompetencer. Gennem den eksterne revisors vurdering af brugbarheden af den intern

revisionsfunktions arbejde, vil den fornødne faglige omhu naturligt blive testet.

3.10.7. Sammenfatning på den danske regulering

Disse bestemmelser har alle givet en indblik i, hvilke handlinger/opbygninger der er særligt

ønskelige for intern- og ekstern revision, og hvilke der er decideret ulovlige.

Som det sammenfattende kan ses af bestemmelserne, er størstedelen tilknyttet den nye ISA 610’s

fokusområder, værende objektivitet og faglig kompetence. Herudfra kan det konkluderes at også

disse forhold er vurderet vigtigst at lave lovgivning omkring, og derfor også er de væsentligste i

forhold til ekstern revisors vurdering af intern revisors arbejde. Dette kan også læses af lovenes

betydning, hvor især flere af lovene omkring objektivitet må anses som værende grundlæggende for

enhver tiltro til intern revision.

Den manglende fokusering på effektiv kommunikation og fornøden faglig omhu skal nok ses i lyset

af, at disse i stedet bliver indfanget andre steder i standarden. F.eks. vil effektiv kommunikation

være noget ekstern revisor vil vurdere, i forhold til at bruge den interne revisors arbejde. Hvis denne

har mangler i enten den skriftlige eller mundtlige del, vil ekstern revisors tilsvarende enten udføre

flere handlinger i forbindelse med inddragelsen af arbejdet, eller vælge ikke at bruge den interne

revisors arbejde.

I standarden er en anden ændring, at der er tilført et tydeligt fokus på, at ekstern revisor netop bærer

ansvaret for revisionen. På denne måde vil ekstern revisor også inddrage overvejelser om f.eks. den

effektive kommunikation, hvormed denne afhandling ikke vurderer udeladelsen af disse to

begreber, som værende noget med særlig stor konsekvens.

At udskrive forholdene omhandlende effektiv kommunikation og fornøden omhu kan dog også

implicit ses som værende øget fokus på objektivitet og fornøden faglig omhu. Dette vurderes meget
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fornuftigt i forhold til formålet for ændringerne, at gøre det mere klart for ekstern- og intern revisor,

hvad deres roller og ansvar er.

I det følgende vil de forskellige interessenters høringskommentarer til standarden blive præsenteret,

og en diskussion af, hvordan standarden reagerer på det øgede brug af den interne

revisionsfunktions arbejde.

3.11. Interessenternes holdning til brug af intern revisionsfunktions arbejde

I den første udgave af den nye ISA 610 stillede interessenterne sig tvivlende overfor indførelserne

af begrænsninger på ekstern revisors brug af intern revisors arbejde. Overordnet består de tvivlende

interessenter af regulerende myndigheder der frygtede, at den nye ISA ville gøre, at eksterne

revisorer i højere grad kan basere deres overvejelser og beslutninger på arbejdet fra de interne

revisionsfunktioner. Dette vurderes uhensigtsmæssigt af både IAASB og interessenterne, og var

netop en af de problemstillinger, der var formålet for ændringerne i standarderne.

Følgende forslag blev opsat fra forskellige interessenter:

At inkluderer den vurderede risiko for en væsentlig fejl som beslutningsgrundlag i forhold til at

benytte den interne revisionsfunktions arbejde og evt. uddybe yderligere at vurderes risikoen høj,

skal eksterne revisor selv forestå test.

Gøre det klart at jo højere risici, jo mindre afhængighed kan der lægges på den interne

revisionsfunktions arbejde.

Gøre det ulovligt at benytte intern revisionsfunktions arbejde i forbindelse med signifikante risici.

Overfor dette stod andre interessenter, hvor især de store revisionshuse spillede en markant rolle.

Disse argumenterede for, at strengere krav i forbindelse med at bruge den interne revisionsfunktions

arbejde, også umiddelbart vil føre til mindre brug af dette. Herved vil omkostningerne i forbindelse

med revisionen stige, hvilket af regulerende myndigheder netop er ideen pga. frygt for overforbrug

af den interne revisionsfunktions arbejde.

Argumentet er gældende ligegyldigt, hvordan markedets effektivitet vurderes. Således vil de øgede

omkostninger alt andet lige føre til øget revisionskvalitet i forhold til vurderingen af den interne

revisionsfunktions arbejde. Disse overvejelser har gjort, at IAASB har indført
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sikkerhedsforanstaltninger imod overforbrug. Således bryder IAASB med princippet om, at

indførelserne, som udgangspunkt, ikke skulle have nogen indvirkning på brugen af den interne

revisionsfunktion i forbindelse med revisionen. Dette passer også bedre overens med formålet for

ændringerne.

For at mindske problemstillingen angående et overforbrug af intern revisionsfunktions arbejde, er

der i afsnit 16 i den nye ISA 610 indført et begrænsende tiltag.

Afsnit 16.a ”The external auditor shall evaluate whether the planned use of the work of the internal

audit function would result in the external auditor being insufficiently involved in the audit overall

and therefore unable to demonstrate sole responsibility for the audit opinion expressed.”56

Dette tiltag bestemmer, at ekstern revisor skal evaluere om dennes planlægning af revisionen og

især brugen af intern revisionsfunktionsarbejde er i en sådan grad, at denne ikke kan pålægge sig

det fulde ansvar for revisionspåtegningen.

Ydermere lægger standarden vægt på, at ekstern revisor skal være mere henholdende i forhold til

brug af den interne revisionsfunktions arbejde, hvis den vurderede risici for væsentlige fejl er høj.57

Dette er ændret på en måde, hvor der netop lægges vægt på betydelige risici i forbindelse med

væsentlige fejl, således at revisor skal lave grundigere vurderinger for herved, at få ekstern revisor

til at lave arbejdet direkte.

Det skal bemærkes, at der ikke er inkluderet nogle eksempler på, hvornår brug af intern

revisionsfunktions arbejde er relevant, selvom dette også er opstillet som forslag af interessenter.

Dette er udeladt for ikke at give en forkert opfattelse af, at der i det konkrete eksempel altid kan

lægges vægt på intern revisionsfunktions arbejde. Dette vurderer denne afhandling dog, at man

netop kan tage forbehold for. Dette kunne blandt andet gøres ved, at man noterer et tænkt eksempel,

hvor ekstern revisor netop vurderer tilstrækkelig uafhængighed, kompetence og professionel

tilgang. Hvorvidt et eksempel så er nødvendigt for forståelsen af standarden, vil denne afhandling

ikke gå i dybden med.

En ajourføring er en sikkerhedsforanstaltning som sker i afsnit 19. Da afsnittet er langt vil de

overordnede bestemmelser i stedet blive beskrevet:

56 Kilde:IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance
57 Kilde:IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance, afsnit 15-16
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Ajourføringen går overordnet ud på, at ekstern revisor skal inspicere dokumentationen, genudføre

en del af revisionsarbejdet og observere grundlaget.

Til gengæld blev forslaget om ulovliggørelse af brug af arbejde i forbindelse med signifikante risici

blankt afvist. Dette skyldes, at det ville skabe store ændringer i forhold til den udførte praksis, men

også grundet mere politiske årsager, hvor mange landes lovgivning i givet fald ville være mere

lempelig end ISA’en. Dette vil naturligvis stride imod den grundlæggende ide om at skabe en

ensartet revisionsstandard imellem landene, og kunne potentielt føre til mindre opbakning til ISA’.

På samme måde vurderer denne afhandling også, at det vil give store vanskeligheder, hvis det helt

skal udelukkes at bruge arbejde på feltet med betydelige risici. Betydelige risici vil netop være et

område hvor den interne revisionsfunktion kan bidrage meget, hvis det kan fastlægges, at disse er

objektive, kompetente og har en disciplineret samt systematisk tilgang til arbejdet. Hvorvidt den

interne revisionsfunktion, og i det konkrete tilfælde også den enkelte interne revisor, har disse

egenskaber på et tilstrækkeligt højt niveau er en vurderingssag, hvor der skal stilles høje krav til

intern revisor. Dette gælder både i forhold til grundlaget for vurderingen, men også den

efterfølgende dokumentation.

Til dette vurderes de andre tiltag også styrkende, således at ekstern revisor i højere grad bliver

mindet om sit ansvar i forbindelse med revisionen, men også de mindste krav i forbindelse med

brug af intern revisions arbejde. Da der kan forekomme tilfælde, hvor ekstern revisor i forbindelse

med effektiviteten af revisionen vil bruge intern revisionsfunktion, er dette derfor meget væsentligt.

Til dette kan sikkerhedsforanstaltningerne også siges at påvirke. Tiltagene virker dermed som

positive i forhold til formålet for ændringerne, hvormed de kan ses som skærpninger. Der er ikke

decideret forbud, dog giver de ekstra handlinger ekstra sikkerhed.

Som et sidste interessentpunkt, stillede en interessent spørgsmålstegn ved hele ideen om intern

revision som værende anderledes end interne kontroller. Denne forskel er dog allerede gennemgået i

afsnit 2,4 ”interne kontroller”, og det kan derfor blot konstateres, i overensstemmelse med IAASB,

at problematiseringen kunne afvises.

Dette førte dog videre til en diskussion af graden af objektivitet, der skal være hos interne revisorer.

Netop denne objektivitetsgrad er noget udefinerbar og må vurderes fra gang til gang, og ses i

forhold til hvad der skal revideres. Denne diskussion har ført til en klargøring i standarden, hvor

objektivitet nu beskrives som:
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”The function’s organizational status and relevant policies and procedures do not adequately

support, and therefore pose significant threats to, the objectivity of internal auditors.”58

Hermed forklares at objektiviteten skal ses I lyset af de interne politiker og procedure og selve

opbygningen i virksomheden. Disse elementer passer godt overens med de nævnte i COSOs

Framework.

3.12. Delkonklusion – Brug af intern revisionsfunktions arbejde

Sammenfattende kan overstående siges at skabe grundlag for mere skærpende omstændigheder i

forbindelse med brug af intern revisionsfunktions arbejde under revisionen. Den nye standard

markerer tydeligere, at det er ekstern revisor, der bærer ansvaret for revisionen, og selvom dette

ikke er en ændring, er det trods alt meget væsentligt, og et af formålene for ændringerne.

Af egentlige ændringer er fokus skærpet på objektivitet og faglig kompetence, mens fornøden omhu

og effektiv kommunikation er skrevet ud af standarden. Som analyseret er objektivitet og faglig

kompetence også af denne afhandling vurderet klart vigtigst, mens fornøden faglig omhu og

effektiv kommunikation implicit fanges af den danske regulering, samt det at ekstern revisor bærer

ansvaret for revisionen. Hermed vil ekstern revisor også skulle overveje disse i forhold til betydelig

risici, hvorved opmærksomheden skærpes på de mest væsentlige forhold, og man kan tale om en

klargøring af især ekstern revisors ansvar.

Af sikkerhedsforanstaltninger mod overforbrug af intern revisionsfunktions arbejde, vurderer denne

afhandling, at standardens øgede fokus på at fastslå, at det er ekstern revisor der bærer ansvaret for

revisionen, er den væsentligste sikkerhedsforanstaltning. Intern revisionsfunktions arbejde skal

vurderes af ekstern revisor, og denne skal i særlig grad overveje forhold så som signifikant risici

osv, hvorved ekstern revisor vil få en naturlig begrænsning i forhold til brugen af intern

revisionsfunktions arbejde.

Dermed hænger den nye ISA også godt sammen med klargøringen af forholdene, som skal gøre sig

gældende. Inspicering af dokumentationen, genudførsel af en del af arbejdet og observation af

ekstern revisor vurderes som grundige handlinger. Dette kan også virke styrkende overfor

problemstillingen omkring effektiviteten af revisionen, hvor ekstern revisor herigennem vil have

58 Kilde:IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance, afsnit 14
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incitament til at bruge intern revisionsfunktions arbejde. Det skal dog bemærkes at dette står i

kontrast til udgangspunktet om ikke at ville påvirke brugen af den interne revisionsfunktion i

forbindelse med revisionen.

Alt i alt vurderes skærpelserne at være fornuftige i forhold til formålet. Formålet var at give ekstern

revisor bedre mulighed for at overveje den interne revisionsfunktions arbejde, og klargøre ekstern-

og intern revisors roller samt ansvar. Dette vurderes netop at være opnået med ændringerne.

3.13. Ekstern revisors brug af direkte assistance fra interne revisorer.

Et forslag, som IAASB ikke i førte omgang havde overvejet, og som blev en væsentlig del af

formålet for selve opdateringerne af standarderne er, hvorvidt ekstern revisor skal have mulighed

for at få direkte assistance af interne revisorer i forbindelse med revisionen. Forslaget blev

begrundet med, at der i flere af landene der følger ISA’, netop er indført særregler, der tillader

henholdsvis forbyder denne praksis.59

Forholdet er dog ikke reguleret i alle landene, og IAASB har tidligere valgt ikke at regulere denne i

standarderne. Problemstillingen kan karakteriseres som et politisk problem. IFAC har til hensigt at

skabe en ensartet regulering for revisorer i alle dens medlemslande.60 Problemstillingen er derfor at

lave en tilfredsstillende ensartet regulering, der kan godtages af de enkelte lande på trods af disse

landes indbyrdes forskelle.

Det er relevant at have dette i baghovedet ved analysen af den nye standard, da dette er en væsentlig

overvejelse i forbindelse med ændringerne. Derfor vil denne afhandling i det følgende belyse

fordelene og ulemperne ved, at de interne revisorer yder direkte assistance til eksterne revisorer i

forbindelse med revisionen, med fokus på de væsentligste argumenter.

3.13.1. Fordele:

Fordelene ved at indføre en mulighed for at få direkte assistance af interne revisorer er, at interne

revisorer ofte har en væsentlig viden om virksomheden. Derfor vil disse ofte kunne hjælpe med at

gøre revisionen effektiv og kompetent. Dette kommer af, at de interne revisorer ofte vil have lettere

ved at vide, hvor i processen og transaktionerne, de største problemstillinger kan opstå, da

59 F.eks. er Frankrig, Indien og Japan lande der forbyder denne praksis, mens blandt andet Danmark tillader denne
praksis
60 Jf. afsnit 2.1, ”IFAC”
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kendskabet til kontroller og virksomheden er større end den eksterne revisors. Denne fordel bliver

dog til dels opvejet af den nye ISA 315, hvor ekstern revisor skal foretage forespørgsler hos intern

revision og af denne vej vil kunne opnå væsentlig viden fra intern revision.

Indførelsen af tiltaget bør også øge incitamentet til at oprette en intern revisionsfunktion i en

virksomhed. Revision er en nødvendig, men omkostningstung ydelse. Ved at give mulighed for at

benytte de interne revisorer bør denne omkostning, alt andet lige, kunne formindskes. Der er dog

mange faktorer der spiller ind og gør, at man ikke bare kan sammenligne formindskelsen i

omkostninger til ekstern revision og f.eks. lønomkostningerne til de interne revisorer. De interne

revisorer vil også, formentlig, øge sikkerheden i de interne kontroller, hvilket bør føre til mere

systemrevision og derved andre omkostningsreduktioner end besparelsen på ekstern revision.

Denne afhandling vurderer det som et væsentligt incitament at præge virksomheder til at oprette

interne revisionsfunktioner. Det skal dog bemærkes, at grundet lovgivningen i Danmark som blev

gennemgået i foregående afsnit, vil den nye regulering sandsynligvis få en meget begrænset effekt

på netop oprettelsen af interne revisionsfunktioner.

Hvis de interne revisionsfunktioner opretholder de etiske og moralske kodeks, der stilles, kan

interne revisorer dog fører til en markant forhøjelse af sikkerheden i virksomheder. Dette kan blandt

andet ses af nedenstående undersøgelse for opdagelse af besvigelser. Det skal bemærkes, at

besvigelser naturligvis ikke er det eneste udtryk for øgning af sikkerhed. Denne afhandling vurderer

dog, at disse er et godt udgangspunkt, da besvigelser ofte er sværest at opdage og en væsentlig del

af revisionens formål.61

61 Jf. afsnit 2.2, ”ekstern revisor”
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Figur 3, ”Hvordan afdækkes virksomhedskriminalitet”62

Af figuren ses det tydeligt, at den interne revision ikke er uvæsentlig i forhold til at opdage

besvigelser sammenholdt med f.eks. den eksterne revision. Undersøgelsen har ikke specielt udvalgt

virksomheder med intern revision (eller fravalgt disse), så undersøgelsen kan ikke bruges som en

præcis pejling af, hvor god intern revision er i forhold til andre faktorer. Dog kan den tilfældige

udvælgelse tyde på, at netop den interne revision styrker sikkerheden i en virksomhed i væsentlig

grad. Indførelse af den interne revisionsfunktion har ofte også konsekvenser, f.eks. forbedring af

interne kontroller. Dette tager undersøgelsen heller ikke højde for, men har i stedet blot opdelt

interne kontroller i forskellige grupper som f.eks. fraud risiko management.

I forhold til intern- og ekstern revision siger modellen derfor, at der er en væsentlig forskel mellem

den interne revision og den eksterne revision, og den sikkerhed disse skaber i forhold til

besvigelser.

3.13.2. Ulemper:

Ulemperne ved at få direkte assistance af de interne revisorer er dog også synlige. Den

altoverskyggende problematik er naturligvis, om den interne revisor kan være objektiv, når denne

62
Kilde: PWC, www.pwc.dk/virksomhedskriminalitet, ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009” (Besøgt d. 13 Juli

2011)
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ikke er uafhængig. En intern revisionsfunktion er netop defineret som værende ikke uafhængig,

mens der er forholdsvist omfattende regler for ekstern revisors uafhængighed.63

En afledt problemstilling i forbindelse med uafhængigheden er den troværdighed, som ekstern

revisor kan tillægge arbejdet. Da det allerede er fastlagt, at intern revisor ikke er uafhængig, er der

ikke absolut troværdighed i forbindelse med det udførte arbejde. Dette problem kan spredes til hele

revisionen alt efter, hvordan den interne revisor bidrager. Bidrager denne i høj grad eller med noget

meget væsentligt, kan hele revisionen blive opfattet som utroværdig.

Interne revisorer kan potentielt også videregive viden, som er opnået i forbindelse med

interaktionen med ekstern revisor, til andre i virksomheden, og således påvirke revisionen i en

uhensigtsmæssig retning. Dette er uhensigstmæssigt, da en revision ikke må være forudsigelig. En

forudsigelig revision vil således give bedre muligheder for at skjule eventuelle uhensigtsmæssige

forhold.

Selvom det vil være forholdsvist let at regulere ovenstående problemstilling, som det vil fremgå i

det følgende, er problemstillingen altid potentielt legitim. En intern revisor vil altid have et

incitament til at manipulere oplysninger for ikke at skade bestyrelsen og herunder virksomheden,

som denne er ansat i.64 Der er et tilhørsforhold til virksomheden, der ikke kan betvivles. Derfor er

problemstillingen relevant i varierende grad alt efter, hvor meget de interne revisorer bliver

involveret og på hvilken måde.

Tankerne kan videreføres til den gældende lovgivning. Det er ekstern revisor, der bærer det fulde

ansvar i forbindelse med påtegningen af regnskabet. Derfor er det ekstern revisors ansvar at sørge

for, at de nævnte problemstillinger ikke fører til mangler i revisionen. Der vil således umiddelbart

ikke være en egentlig straf til den interne revisor i forbindelse med fejltagelser under revisionen,

eller dennes ansvar vil være meget mindre end den eksterne revisors, da dennes ansvar er et

virksomhedsansvar.65

Sammenfattende må det konstateres, at der er betydelige fordele og ulemper ved indførelsen af

direkte assistance. Som fordele er de interne revisorers faglige kompetence, eventuelle

omkostningsbesparelser og incitamentet til indførelse af interne revisionsfunktioner. Som ulemper

63 Jf. afsnit 2.2: ”ekstern revisor” og afsnit 2.3: ”intern revisor”.
64 Denne behøves dog ikke at reagere på incitamentet
65 Jf. afsnit 2.3 ”intern revisor” om dennes ansvar
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skal især nævnes de interne revisorers incitamenter og disses påvirkning på troværdigheden af

revisionen.

I det følgende bliver den nye ISA 610 præsenteret med henblik på direkte assistance, hvor det

blandt andet også vil fremgå, hvilke tiltag der er taget for at imødekomme overstående

problematikker.

3.14. Den nye ISA 610 – direkte assistance

For at håndtere ulemperne er der indført forskellige tiltag i standarden. Disse vil nu blive

gennemgået, hvorefter afhandlingen vil forsøge at komme med sit bud på, om indførelsen af de nye

tiltag er tilstrækkelige og nødvendige i forhold til direkte assistance.

I den nye ISA 610 findes afsnittene om direkte assistance fra interne revisorer fra afsnit 20 og frem.

For at imødekomme den beskrevne politiske problematik starter afsnit 20 med en at gøre

opmærksom på, at national lovgivning naturligvis ligger højere i retshierarkiet end ISA’. Denne

indlysende bestemmelse er dog relevant i lyset af, at direkte assistance er ulovliggjort i en række

lande, der derfor naturligvis ikke kan anvende bestemmelserne.

”The external auditor may be prohibited by law or regulation from obtaining direct assistance from

internal auditors.”66

Det bliver også fastslået, at de interne revisorer ikke skal vurderes som værende en del af

revisionsteamet, hvorved disse ikke kommer i strid med reglerne for ekstern revisor i forbindelse

med revisionen. Dette aspekt er dog sendt til genovervejelse i Etikudvalget og kan få ret omfattende

betydning, hvis det vurderes, at der ikke er grundlag for at adskille interne revisorer fra

revisionsteamet.

Herefter slår standarden fast, at ekstern revisor skal vurdere trusler mod objektiviteten og

kompetenceniveauet hos de interne revisorer, der eventuelt vil yde direkte assistance under

revisionen. Afsnit 21 uddyber, at vurderes blot en mangel i et af de to forhold, dvs. ingen trusler

mod objektivitet men manglende kompetence (eller omvendt), må den interne revisor ikke yde

direkte assistance.

66 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance, afsnit 20
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Sammenholdes objektivitet og kompetence med kravene for at anvende intern revisionsfunktions

arbejde ligger den grundlæggende forskel i, at der ved brug af arbejde også skal vurderes, hvorvidt

den interne revision arbejde er systematisk og disciplineret. Hvorfor dette aspekt ikke også bruges i

forbindelse med direkte assistance skal nok findes i forskellene omhandlende, at det er den interne

revisionsfunktion der laver arbejdet, mens direkte assistance kun vedrører den enkelte interne

revisor.

Denne afhandling vurderer dog, at man godt kunne indføre begrebet systematisk og disciplineret

som en del af definitionen på intern revision. Arbejdes systematisk og disciplineret vil det således

være et tegn på høje kompetencer, og en velfungerende intern revisions funktion. Dermed skabes

også et incitament til netop at arbejde på denne måde, hvilket denne afhandling vurderer

hensigtsmæssigt.

I afsnit 22 forklares det, at ekstern revisor sammen med objektivitet og kompetence også skal

vurdere:

§22(b) ”The nature and scope of work to be performed by the internal auditors; and

§22(c) “The amount of judgment involved in:

 Planning and performing relevant audit procedures for particular classes of

transactions, account balances and disclosures; and

 Evaluating the audit evidence in support of the relevant assertions.

Med dette bliver det fastslået, at det er ekstern revisor, der bærer ansvaret for revisionen, og det

således er denne, der også skal lave omfattende overvejelser omkring intern revisors assistance. For

yderligere at sikre denne forståelse er afsnit 24 indsat. Deri bestemmes det, at intern revision

underkastes ISA 220, når der ydes direkte assistance af interne revisorer i forbindelse med

revisionen. Dette betyder, at eksterne revisorer skal instruere, føre tilsyn med og gennemgå det

arbejde, som intern revisor foretager med fokus på pålideligheden, da de interne revisorer netop

ikke er uafhængige. Med gennemgå menes, at den eksterne revisor skal gennemgå arbejdspapirerne,

som den interne revisor har produceret.67 Dette kan ses som havende tydelige ligheder med

bestemmelserne omhandlende brug af interne revisionsfunktions arbejde.

67 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance, afsnit 24
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Disse bestemmelser er indført for at sikre, at ekstern revisor og regnskabsbrugere kan stole på

revisionsarbejdet og herunder den interne revisors arbejde i forbindelse med direkte assistance. Det

bliver hvilke kontroller ekstern revisor skal indføre i forbindelse med den direkte assistance fra

intern revisor. For at overlade arbejde til intern revisor skal denne i forhold til afsnit 23 (b)

overholde en tavshedspligt om ikke at videregive informationer fra revisionen til dennes

virksomhed, og hertil selv informere om trusler i forhold til dennes objektivitet.

Den sidste meget væsentlige del af indførelsen af direkte assistance i standarden findes i afsnit 23.

Denne del består af såkaldte sikkerhedsforanstaltninger. Tiltagene går ud på, at ekstern revisor ikke

må få direkte assistance fra interne revisorer, når:

 Der er betydelige risici for en væsentlig fejl.

 Der er tale om revisionsbevis, som anvendes ved betydelige vurderinger i forhold til

revisionen.

 Der er tale om områder som den interne revisionsfunktion tidligere har reporteret på til

ledelse eller governance ansvarlige, og hvor de interne revisorer har været involveret.

 Der er tale om beslutninger som omhandler den interne revisionsfunktion og brugen af

dennes arbejde eller direkte assistance.

Disse sikkerhedsforanstaltninger vil reducere brugen af assistance fra interne revisorer i nogen grad

og er skærpelser, hvis der sammenholdes med brug af intern revisionsfunktions arbejde. Der er

forskellige grunde til at disse sikkerhedsforanstaltninger er indført. Hvor de to sidste beskytter mod

objektivitet, kan de to første siges at beskytte pålideligheden.68 Disse sikkerhedsforanstaltninger kan

siges at være skærpelser i forhold til den tilsvarende sektion i brug af interne revisionsfunktions

arbejde, hvor der ikke er noget egentligt forbud. Derudover skal det bemærkes, at overstående

eliminerer en del af de nævnte fordele ved at få direkte assistance, nemlig brug af den interne

revisions viden, hvilket må ses som stærkt nedsættende for brugen af direkte assistance.

Sammenfattende kan det siges om de nye afsnit, at overvejelserne om direkte assistance fra intern

revisor er nogenlunde ensartede med overvejelserne i forbindelse med anvendelse af de interne

revisorers arbejde. En helt formel og logisk forskel er dog, at det ikke er nødvendigt at vurdere,

hvorvidt den interne revisionsfunktion arbejder systematisk og disciplineret i forbindelse med at få

direkte assistance.

68 Disse grunde kan dog også ses som ensrettede, da objektiviteten skal være tilstede for at øge pålideligheden.
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Den kompenserende anden forskel er, at der er mere fokus på, at kvalitetsstyringen, og dermed

sikkerheden, ligger hos den eksterne revisor. Ekstern revisor skal således i høj grad sikre, at den

interne revisor opfylder det forventede både gennem instruktioner, tilsyn og gennemgang af

arbejdet, hvormed disse krav synes mere omfattende end blot gennemgang af intern revisors

arbejde. I forhold til formålet virker afsnittene netop som en klargøring af rollen og ansvaret hos

ekstern og intern revisor.

Herefter vil den nye standards ændringer blive holdt op med de klarificerede standarder indenfor

området, eller i dette tilfælde, påvirkende afsnit, for at finde ud af, hvordan ændringerne påvirker.

3.15. Nugældende bestemmelser omhandlende direkte assistance

Der findes ikke nogen egentlig dansk lovgivning, der regulerer ekstern revisors direkte assistance

fra intern revisor i forbindelse med revisionen. Brugen af interne revisorer i forbindelse med

revisionen og direkte assistance er meget forskellig, hvis man kigger på forskellige lande.69 Da

denne afhandling tager udgangspunkt i Danmark, vil det være netop dette der bliver analyseret her.

Analysen vil ske på et overordnet niveau for at få de forskellige overvejelser omkring direkte

assistance fra interne revisorer med.

Da der ikke er nogen egentlig regulering af direkte assistance fra interne revisorer, vil afhandlingen

i stedet beskrive de nærmeste reguleringer, der kan påvirke brugen af direkte assistance. På denne

led vil afhandlingen skabe et overblik over det nuværende fundament for brugen af direkte

assistance, så dette kan sammenholdes med den nye standard, og påvirkningen fra denne kan

vurderes. Der vil selvfølgelig være fokus på de standarder, der vurderes at have størst betydning for

den nuværende regulering.

De overordnede regler, der kan påvirke direkte assistance, skal findes i ISA’, da det er ekstern

revisor, der er ansvarlig for revisionen, og derfor også denne, der har ansvaret for brugen af direkte

assistance. Derfor er det også den eksterne revisor, der skal være tilfreds med den interne

revisionsfunktion og den enkelte interne revisor, når det i forbindelse med en revision vælges at få

direkte assistance fra interne revisorer. Som tidligere beskrevet skal den eksterne revisor overholde

god revisorskik, dvs. revisionen skal anlægges i overensstemmelse med ISA, og revisor har ansvaret

for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er aflagt uden væsentlig fejlinformation.

69 Bemærk, at ISA 610 er en international standard, herunder også hvad formålet bag IFAC og ISA’. Denne afhandling
fokuserer dog på de danske tilstande.
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To af standarderne i forhold til dette er ISA 315 og ISA 330. ISA 315 omhandler den viden, revisor

skal opnå i forbindelse med revisionen. Det er revisors formål at opnå tilstrækkelig viden om

virksomheden, herunder både interne forhold og omgivelser, for at kunne udforme og implementere

reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation.

ISA 330 fastslår derefter, at revisors mål er at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis vedrørende

de vurderede risici for væsentlig fejlinformation ved at udforme og implementere reaktioner på de

vurderede risici for væsentlig fejlinformation. Standarden viderefører RS 315 ved at vejlede

omkring de reaktioner, revisor skal tage på vurderede risici.

I ISA 315 står følgende omkring intern revision:

Har virksomheden en intern revisionsfunktion, skal revisor opnå en forståelse af følgende for at

kunne fastslå, om det er sandsynligt, at den interne revisionsfunktion er relevant for revisionen:

a) arten af den interne revisionsfunktions ansvar, samt hvordan den interne revisionsfunktion

passer ind i virksomhedens organisation, og

b) de aktiviteter, som den interne revisionsfunktion har udført eller skal udføre.70

Afsnittet omhandler ekstern revisors vurdering af intern kontrol i virksomheden, og mere konkret

overvågning som kontrolkomponent. Der lægges i afsnittet også op til et skøn som ekstern revisor

skal foretage, i forbindelse med vurderingen af den interne revisionsfunktions relevans.

Bestemmelsen er mest relevant i forhold til brug af den interne revisionsfunktions arbejde, og kan

ikke umiddelbart videreføres til direkte assistance. Forskellen ligger i, at der i standarden snakkes

om den interne revisionsfunktion og overvejelser omkring denne, og reelt ikke nævnes den enkelte

interne revisor. Ved direkte assistance er aspekter som systematisk og disciplineret tilgang fra den

samlede interne revisionsfunktion netop vurderet ubetydeligt.

I ISA 330 nævnes, hvilke reaktioner revisor bør foretage for at opnå tilstrækkelig og egnet

revisionsbevis. Disse handlinger kan overordnet inddeles i:

- Substanshandlinger

a. Detailtest

b. Substansanalytiske handlinger

- Test af kontroller71

Der nævnes selvfølgelig ikke noget om intern revisor i disse reaktioner, der overordnet behandler,

hvilke overvejelser ekstern revisor skal gøre sig, og hvilke handlinger der kan og skal foretages i

70 Kilde: ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden
og dens omgivelser, april 2009.
71 Kilde: ISA 330, Revisors reaktioner på vurderede risici, april 2009
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forbindelse med risici. Det skal dog bemærkes, at sprogbrugen i standarden forudsætter, at det er

ekstern revisor, der skal foretage reaktionerne. Med ekstern revisor menes revisor selv eller et

medlem af revisionsteamet. Derfor bliver spørgsmålet, om en intern revisor der yder direkte

assistance, bliver et medlem af revisionsteamet. Dette bliver implicit afvist i den nye ISA 610.

Dermed kommer afhandlingen tilbage til udgangspunktet, nemlig god revisorskik, hvilket alle

eksterne revisorer skal overholde. God revisorskik blev i afsnit 2,2 ”ekstern revisor” defineret som

værende: ”hvordan en faglig kompetent og dygtig revisor arbejder.” Med denne definition lægges

der op til, at revisionen skal foregå efter de gennemsnitligt fagligt kompetente og dygtiges

fortolkning. I Danmark har dette indebåret, at ekstern revisor kan få direkte assistance fra interne

revisorer, både i forhold til virksomhedsforståelse (ISA 315) og egentlige reaktioner (ISA 330),

hvorved størstedelen af danske virksomheder udøver finansiel revision.72

Det er den eksterne revisor, der fra gang til gang skal vurdere, hvor meget af revisionen der skal

anlægges på intern revisors arbejde, og hvor meget direkte assistance der kan tillades i forhold til

ekstern revisors ansvar i forbindelse med revisionspåtegningen. Dette kan derfor konkluderes som

værende udgangspunktet.

Sammenfattende betyder dette, at alle tiltag omhandlende direkte assistance i den nye ISA 610 kan

anses som skærpelser med konsekvenser. Derved skal ikke forstås, at de eksterne revisorer har

udnyttet den svage regulering, og brugt arbejde, der har været mangelfuldt. Dette har denne

afhandling ikke kunne konstatere. De eksterne revisorer har dog haft frit spil til selv at bedømme, på

hvilken måde de bruger direkte assistance i forbindelse med revisionen, så længe de kunne stå ved

revisionspåtegningen.

Den nye standard strukturerer og sikrer en ensartet måde at forholde sig til de interne revisorer i

forbindelse med direkte assistance, hvilket denne afhandling vurderer som værende positivt. Dette

må dog også ses som en væsentlig ændring med ret store konsekvenser i forhold til den hidtidige

uregulerede praksis. Et oprids af de væsentligste konsekvenser er:

 En struktureret tilgang, der minder en del om brug af intern revisionsfunktions arbejde.

 Der skal foretages instruktion, tilsyn og gennemgang fra ekstern revisors side.

 Der er visse områder, hvor der ikke må bruges direkte assistance.

72 Kilde: Lektor Kim Klarskov Jeppesen og Ph.D. Marika Areno, ”Intern revision i danske virksomheder”,
http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cbs.dk%2Fconte
nt%2Fdownload%2F61505%2F847360%2Ffile%2FIntern%2520revision%2520i%2520danske%2520virksomheder.pdf
&rct=j&q=intern%20revision&ei=U-5cTvGQKI_LtAb4qJGxDw&usg=AFQjCNGLxqFen5VMPuqQ1mvrjJNZXG-
sww
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Da direkte assistance har været et meget omdiskuteret område, vil der i det følgende ske en

præsentation og diskussion af interessenternes holdninger til indførslen.

3.16. Interessenternes holdning til direkte assistance

Som afhandlingen har givet udtryk for, har det været en kompleks beslutning at udarbejde afsnittene

om direkte assistance i standarden, da der er mange forskellige interesser, der har haft modsatrettede

interesser. Derfor har IAASB undersøgt nærmere, hvad interessenterne mente om indførelsen af

afsnittene omhandlende direkte assistance fra interne revisorer til ekstern revisor i forbindelse med

revisionen (ikke nødvendigvis de overstående bestemmelser). Følgende valgmuligheder blev givet

til interessenterne: At tage stilling til, i hvilke tilfælde de interne revisorer skal kunne bidrag med

direkte assistance, eller undlade at regulere brugen af direkte assistance fra intern revisions side

(som i de klarificerede standarder). Langt størstedelen af interessenterne mente, at IAASB skulle

tage stilling.73

Interessenterne, der har kommenteret på indførelsen af direkte assistance fra interne revisorer i ISA

610, har forskellige udgangspunkter og intentioner. Derfor vil den følgende opsummering af

kritiske problematiseringer også indeholde denne afhandlings vurdering af motivationer for

problematiseringerne.

Den første problematisering i forbindelse med indførelsen omhandler et problem i forbindelse med

et overforbrug af direkte assistance. Problematiseringen kommer hovedsageligt fra regulerende

myndigheder og tilsynsmyndigheder, der frygter et fald i kvaliteten i revisioner og herunder også

troværdigheden for revisioner. Interessenterne frygter et øget fokus på omkostninger, hvilket vil

påvirke eksterne revisorer til et øget brug af de interne revisorer, hvormed revisionskvaliteten

vurderes at falde.

Markedet for revisioner er et marked præget af forholdsvis stor konkurrence, hvormed der allerede

er fokus på prisen. Dermed vil der allerede være brugt interne revisorer som direkte assistance i den

grad, som vurderes forsvarlig i forhold til kvalitet og pris. Hvis man har været tilfreds med brugen

af interne revisorer til direkte assistance i forbindelse med en revision, er der ikke noget, der

teoretisk taler for en øgning af denne brug.

73 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance
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Dog har IAASB indført hele sikringsforanstaltningssektionen netop med fokus på reducering af

ekstern revisors brug af direkte assistance fra interne revisorer. Udover denne indførsel vurderer

denne afhandling, at der især i vejledningen til standarden er påpeget flere forhold, der kan øge

forståelsen af skærpelserne i de andre afsnit. Dette gælder blandt andet:

A22. ”In limited circumstances, the external auditor may obtain direct assistance from the internal

auditors to carry out audit procedures which otherwise would be performed directly by the external

auditors themselves….”

A26a “…. Examples of activities and tasks that would not be appropriate to involve internal

auditors include the following:”

 Discussion of fraud risk. (dette afsnit har ikke hjemmel over afsnittet i ISA 315)

 Discussion of matters relating to the audit opinion

 Determination of locations for inventory counts

 Determination of unannounced audit procedures as addressed in ISA 240.

Udover de ovenstående præciseringer bliver det i A26b fastlagt, at ekstern revisor skal beholde

kontrollen over eksterne bekræftelser og evalueringen af disse. Et eksempel på dette kunne være

saldomeddelelser.

Disse præciseringer udgør en basislinje for, hvor det er for usikkert at inddrage en intern revisor, og

denne afhandling vurderer det forholdsvist svært at lave væsentlige yderligere præciseringer, når de

forskellige interesser tages med i overvejelserne. Derudover kan argumentet fra IFAC bruges, at de

ikke er bekendt med nogle omstændigheder, hvor direkte assistance har haft en negativ indflydelse

på revisionskvaliteten.74

En anden problemstilling opstillet af interessenterne var i forhold til objektiviteten hos de interne

revisorer. Argumentationen lyder, at de interne revisorer har et ansvar i første omgang overfor

bestyrelsen, hvorved de kun har et sekundært ansvar overfor eksterne revisorer. Hermed kan det

tænkes at de interne revisorer vil lække information fra revisionsteamet til virksomheden.

Denne problemstilling er dog blevet fjernet ved indførelsen af tavshedspligt, hvormed de interne

revisorer har et ansvar i forhold til de eksterne revisorer, i hvert fald i forhold til revisionen. Det

74 Kilde: IAASB Main Agenda (June 2011), Using the Work of the Internal Audit Function and Internal Auditors to
Provide Direct Assistance, afsnit 35.
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skal dog bemærkes at de interne revisorer stadigt som udgangspunkt kun er dækket af en

virksomhedserstatningspligt, så disse således bliver svære at gøre erstatningsansvarlige, og i givet

fald, ikke vil have en forsikring, der dækker erstatningsbeløbet.

En tredje problemstilling vedrørende objektiviteten hos de interne revisorer angår hele grundlaget

for inddragelsen af disse. Argumentation går på, at da de interne revisorer ikke skal opfylde de

samme kriterier som ekstern revisor, vil deres arbejde ikke være af samme kvalitet. Dette vil

mindske tilliden til revisionen som funktion ved at gøre denne mindre troværdig, når de interne

revisorer kan kompromittere denne gennem deres direkte assistance.

Denne problemstilling betragtes af denne afhandling som meget væsentlig. Selvom der kan

argumenteres for, at en intern revisionsfunktion på sin vis vil have samme intentioner som ekstern

revisor, er problemstillingen stadig gældende. Som skrevet tidligere er revisionen en sikkerhed for

ejerne, mens den interne revision hører under bestyrelsen, som vælges af ejerne. Hermed må det

formodes at både intern- og ekstern revision vil have en del ligheder i forhold til incitament og

intention.

Problemstillingen, som denne afhandling vurderer den, vil altså ikke så meget være selve

indførelsen, men mere opfattelsen, når en skandale opstår, hvor den interne revisor har ydet direkte

assistance til den eksterne revisor i forbindelse med revisionen. Her er det langt fra sikkert at

argumentationen er gældende, da et er de teoretiske, standard og lovmæssige forhold, men noget

andet er den samfundsmæssige opfattelse. Der kan således potentielt blot være en intern revisor der

manipulerer, og omverdenen kan få mistillid til revisionen generelt. Eller medierne kan sætte fokus

på problemstillingen i forbindelse med en sag, hvor intern revisor reelt ikke har gjort noget galt.75

Et argument, der taler for brugen af direkte assistance fra interne revisorer, udspringer af

sammenholdelse med brugen af de interne revisorers arbejde. Da begge dele i bund og grund går ud

på brugen af arbejde, er argumentet, at når det ene kan være legitimt, bør det andet også være dette.

Brugen af interne revisorers arbejde skal således gennemgå flere forskellige sikkerhedskriterier, før

ekstern revisor kan bruge dette, hvormed direkte assistance bør kunne udformes på en tilsvarende

måde.

75 Jf. blandt andet forventningskløften.
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Argumentet kan dog vendes, hvorved ingen af delene burde kunne lade sig gøre. Dette er der dog

ingen af interessenterne der har givet udtryk for, hvormed argumentet ud fra denne logik bliver ret

stærkt.

3.17. Delkonklusion – direkte assistance

Det skal sammenfattende fastslås, at den redigerede ISA 610 lægger op til en tilladelse i forhold til

at få direkte assistance af interne revisorer. ISA’en lægger dog kun op til en tilladelse, da denne

starter ud med at fastslå, at national lovgivning hjemler standarden. Dette gøres, som forventet, i

forbindelse med politiske forhold.

Derudover lægger standarden nogle klare strukturerede retningslinjer for, hvordan det videre

forløbe skal foregå. Der skal først vurderes, hvordan den interne revisors kompetence og

objektivitet er, derefter fratages muligheden for at få direkte assistance i forbindelse med nogle

specielle nævnte tilfælde, hvor især uafhængigheden og pålideligheden kan betvivles.

Dette vurderes at være omfattende konsekvenser, der uden tvivl øger revisionskvaliteten. En

struktureret opbygning er således ønskelig, ligegyldigt hvilke interesser interessenterne har. At der

foretages egentlige forbud skal ses som styrkende i forhold til pålideligheden. Denne afhandling

vurderer forbuddene nødvendige i forhold til tiltroen på den interne revisor, men også stærkt

nedsættende i forhold til brugen af direkte assistance.

Til sidst skal den eksterne revisor vurdere og evaluere hele processen omkring den interne revisions

udførte arbejde. Under hele forløbet har ekstern revisor skulle instruere, føre tilsyn og gennemgå

arbejdet alt efter, hvordan risiciene vurderes. Igen vurderes dette som en strukturmæssig fornuftige

løsning der vil gøre det mere overskueligt, at vurdere ekstern revisors revisionsbevis.

Påvirkningen på især Danmark af overstående vil være, at de eksterne revisorer for fremtiden, vil

skulle følge en ensartet regulering før brugen af arbejdet er tilladeligt. Dette vil, alt andet lige, være

positivt, da revisionskvaliteten øges. Dog er alt andet ikke lige. Revisionsomkostningerne vil med

overstående tilsvarende øges. Spørgsmålet er derfor; Øges revisionsomkostninger for meget i

forhold til den ekstra sikkerhed der opnås?

Derfor vil denne afhandling, for at vurdere tiltagene som helhed, kigge tilbage på fordelene og

ulemperne. Efter indførelsen af standarden står to fordele tilbage. Struktur og incitament til at
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oprette en intern revisionsfunktion. Den nye standard gør op med et ureguleret område, og kan

bevirke at der bliver flere virksomheder, der vurderer at interne revisionsfunktioner er positive. Til

gengæld vil den nye standard formegentligt påvirke tilsvarende negativt i de virksomheder, der

allerede har etableret en intern revisionsfunktion, som har ydet direkte assistance til de eksterne

revisorer i forbindelse med revisionen, da disse vil have øgede omkostninger.

Som det blev nævnt under ulemper i starten, kan den største ulempe omhandlende troværdigheden

ikke udelukkes, men i stedet begrænses. Dette vurderer denne afhandling netop er gjort.

Alt i alt vurderes det dog som fornuftigt at indføre nogle generelle tiltag der øger revisionskvaliteten

og sikrer, at der er en ensartet tilgang til revisionen. Afhandlingen vurderer ikke at brugen af direkte

assistance skal gøres ulovligt, selvom det er en væsentlig udfordring for den grundlæggende

forståelse af en revision i forhold til pålideligheden. Dog er reguleringerne i standarden netop

medvirkende til at tydeliggøre, at ekstern revisor stadigt er ansvarlig og skal tage mange

sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af direkte assistance. Samtidigt er

argumentationen med, at hvis det kan accepteres at godtage intern revisionsfunktions arbejde, vil

der også skulle kunne godtages direkte assistance fra den interne revision, vurderet som stærk.

Ændringerne i forhold til direkte assistance vurderes at hænge godt sammen med formålet, at

klargøre ekstern- og intern revisors roller samt ansvar. I forhold til formålet er det

uhensigtsmæssigt, ikke at have nogen bestemmelser. Hertil vurderes det også fornuftigt at lave

bestemmelserne, så de reelt har vise ligheder med bestemmelserne i brug af intern

revisionsfunktions arbejde. Derudover er der lavet egentlige forbud, som er skærpende på de

potentielle fordele, der blev præsenteret i starten, hvormed fokus er på at tillade direkte assistance

efter omstændighederne.



Kenneth Sandbæk Karlsen

75 | S i d e

CBS 2011

4.Konklusion

Denne afhandling har analyseret den nye ISA 315 og den nye ISA 610 i forhold til formålet, der er

fastslået som værende at klargøre ekstern- og intern revisors rolle i forbindelse med revisionen.

Dette skal ses i forbindelse med, at der er observeret et øget brug af intern revisionsfunktion under

revisioner, og der ikke er nogle bestemmelser omhandlende direkte assistance.

Analysen har taget sit udgangspunkt i ISA 315. Her blev den væsentligste forskel analyseret som

værende indførelsen af skal i et afsnit. Dette betød, at ekstern revisor skal foretage forespørgsler hos

intern revisionsfunktion. Effekten af dette vurderes som mindre, da ekstern revisor ofte vil inddrage

intern revision i forbindelse med systemrevision. Til gengæld kan det ikke udelukkes, at

forespørgslerne ubevist kan føre til en øget brug af intern revisionsfunktion i forbindelse med

revisionen.

Afhandlingen vurderer ikke den øgede brug af intern revisionsfunktion i forbindelse med revisionen

som negativ. Dette afhænger i stedet af, hvordan kvaliteten i den interne revisionsfunktions

revisionsbevis er, i forhold til kvaliteten i det revisionsbevis den eksterne revisor ellers vil opnå. Det

skal her bemærkes, at effektiviteten således kan gøre, at ekstern revisor bruger mere af den interne

revisionsfunktions arbejde.

Derfor vurderer denne afhandling det også som værende meget væsentligt, at der i ISA 610 er

kommet øget fokus på, at det er ekstern revisor der bærer ansvaret for revisionen, og således denne

der skal stå for alle væsentlige overvejelser. Dette er hele hovedgrundlaget bag en revision, og

selvom det kan virke trivielt, også meget væsentligt i forhold til alle problemstillingerne. Således

skal ekstern revisor skrive under på, at revisionsbeviset er dækkende, hvorved denne må være

tilfreds med revisionen som helhed.

I forhold til klargøringen af rollerne og ansvaret for ekstern- samt intern revisor, har ændringerne

haft størst konsekvenser i ISA 610. I forbindelse med brug af intern revisionsfunktions arbejde, har

ændringerne medført en fokusering på objektivitet og faglige kompetencer, hvilket denne

afhandling også mener, er de mest betydelige. Derudover skal der også fokuseres på systematisk og

disciplineret tilgang, hvortil denne afhandling også samtykker.

Denne afhandling har diskuteret tankegangen om, at indskrive systematisk og disciplineret tilgang i

definitionen af intern revision, da det umiddelbart vil føre til øget fokus på væsentligheden i, at den
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interne revisionsfunktion arbejder systematisk og disciplineret. Afhandlingen har dog ikke haft

grundlag for at kunne konkludere, hvor stor effekt dette vil have på direkte assistance fra interne

revisorer, hvor kravet reelt ikke er væsentligt. Dog vil den fagligt kompetente interne revisor netop

også vise sin faglighed med overstående tilgang.

Derudover er der indført sikkerhedsforanstaltning og det er ajourført, hvordan ekstern revisor skal

forholde sig til brugen af intern revisionsfunktions arbejde. Dette vurderes af afhandlingen som

værende i god tråd med klargøringsformålet af roller og ansvar.

Noget der også ligger fint i tråd med formålet, er de store ændringer på området for brug af direkte

assistance fra interne revisorer. Her er der sket skærpelser, grundet det førhen var et ureguleret

område, der således vurderes at give væsentlige påvirkninger på det danske marked. Afhandlingen

vurderer dog ikke tiltagene som negative, da en struktureret tilgang til arbejde er nødvendig

indenfor revisionen, og meget ønskelig i forhold til udgangspunktet. Herudover vurderer

afhandlingen, at tilgangen har flere ensartetheder med brug af intern revisionsfunktions arbejde,

hvortil der heller ikke nødvendigvis er den store forskel.

Selvom pålideligheden er et tema, og aldrig vil kunne udelukkes helt ved brug af direkte assistance

grundet uafhængigheden, er argumentet om, at dette også er et tema i forbindelse med brug af

interne revisionsfunktions arbejde netop gyldigt, da der ikke lader til at være samme modstand mod

denne situation. Det er denne afhandlings håb, at det nye afsnit kan være med til at skabe flere

interne revisionsfunktioner, da denne afhandling mener, at disse øger sikkerheden i virksomheder

generelt. Dette vurderes dog ikke at gøre sig specielt gældende i Danmark, hvor det gennem

lovgivning blev vist, at især finansielle virksomheder har en forpligtelse til at oprette interne

revisionsfunktioner.

Alt i alt vurderes den nye ISA 315 og den nye ISA 610 at opfylde formålet for indførelsen. Derfor

forventer denne afhandling heller ikke væsentlige ændringer, i forhold til de nye endeligt færdige

ISA’.
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