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1 Executive Summary 

As identified all the companies listed on the Danish OMX C20 stock exchange 

reports a consolidated group financial statement which is why this have a large 

focus by both shareholders and other stakeholder.  

But until recently there haven't been a regulating standard for the audit of these 

consolidated group financial statements other than one that consist of the spe-

cial considerations in regards to basing the audit on work performed by an-

other auditor, ISA 600. 

In line with IAASB's Clarity Project there has been issued an updated standard 

for group audits, New ISA 600. This has been translated by the Danish asso-

ciation of auditors and should be applied for group audits with beginning on 15 

December 2010 and later.1

Therefore the main purpose of this thesis is to analyse the overall effect on au-

dit of a consolidated group financial statement (a group audit) and in turn to 

answer the following questions: 

 

1 What is the effect on the planning of a group audit - especially with respect 

to the overall Audit Strategy and Audit Plan? 

2  What is the effect on the split between the group auditor and the compo-

nent auditor? 

3 What is the effect on the audit of significant components? 

4 What is the effect on the audit of non-significant components? 

5 How does the Danish Auditor profession respond to the new standard for 

group audits? 

6 Are there any special considerations associated with the new standard on 

group audits? 

                                                      
1 The draft of the translated ISA 600 is referred to as ISA 600U in the following. 
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This analysis is mainly based on a series of interviews with people working 

with group audits and the author's own experience with group audits. And in 

turn combined with a step-by-step investigation of the different steps in a 

group audit according to the new and the old standard. 

Based on this analysis it is concluded that the main effect of the new ISA 600 

is an emphasis of the group auditors overall responsibilities of the group audit 

and therefore the audit report. This is furthermore stressed in the explicit de-

mand of the group audits involvement in the component audits work. 

Furthermore it is concluded that group auditor through the Audit Strategy and 

Audit Plan should acquire and opinion on the components of the group and the 

component auditor. Especially the split in significant and non-significant com-

ponents will have a positive effect on the efficiency of the group audit 

Finally based on the performed analysis and step-by-step investigation of a 

group audit, it is concluded, that the implementation of ISA 600U in some as-

pects already is applied in group audits in Denmark. This is because the major 

firms in Denmark are members of the Forum of Firms, see below. Therefore 

they have agreed to implement the new ISA-standards before they are trans-

lated.  

Nonetheless the effect of the ISA 600U is an increased underlining of the 

group auditors' responsibilities, the involvement of the component auditor es-

pecially in the planning phase of the group audit and the split-up in significant 

and non-significant components, with in turn may lead to a more efficient 

group audit. 
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2 Indledning 

I Danmark aflægger alle selskaberne på OMX C20 koncernregnskab2

Tidligere skulle der ved revisionen af koncernregnskaber anvendes RS 600" 

Anvendelse af anden revisors arbejde", men med udarbejdelsen af ISA 600U 

"Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber (Herunder komponent-

revisors arbejde) er der nu kommet en standard for koncernrevisionsopgave. 

, hvorfor 

revisionen af disse har stor bevågenhed blandt investorer, medarbejdere og an-

dre interessenter.  

Udarbejdelsen er et led i IAASB's Clarity Project: "IAASB iværksatte helt til-

bage i 2002 udarbejdelsen af ISA 600 blandt andet som følge af bekymring om 

kvaliteten og ensartetheden af internationale koncernrevisioner fra myndighe-

der og andre regnskabsbrugeres side"3

Dermed skal revisionsangrebsvinklen tages til revurdering alt afhængigt af, 

hvor aktiv koncernopgaveteamet har været i relation til de enkelte komponent-

revisorer

. 

4

Der er på denne baggrund sket et skifte fra, at koncernrevisor alene skulle for-

holde sig til den anden revisors arbejde, og til at koncernrevisor skal forholde 

sig til hele koncernrevisionsopgaven og koncernregnskabet. Derfor er det inte-

ressant at undersøge, hvilken indvirkning denne nye standard har på en kon-

cernrevisionsopgave, herunder på revisionsangrebsvinklen og -strategien ved 

koncernrevision.  

.  

Udover selve ændringen i standarden for, hvorledes en koncernrevisionsopga-

ve skal udføres er det ligeledes interessant af undersøge, hvordan den danske 

revisorbranche forholder sig til denne ajourførte standard.  

 

                                                      
2 Jf. bilag 1: Aflæggelse af koncernregnskab 
3 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 
4 jf. "(Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 
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3 Problemformulering 

Som det fremgår af indledningen betyder indførelsen af ISA 600U, at der nu er 

en standard for, hvorledes en koncernrevisionsopgave skal foretages, hvilket 

ikke har været tilfældet før.  

Det er derfor interessant at undersøge den forskel på en koncernrevisionsopga-

ven denne nye internationale standard for revision vil få, hvorfor hovedsigtet 

med denne kandidatafhandling er: 

Hvilken indvirkning får indførelsen af ISA 600 i Danmark på en koncernre-

visionsopgave? 

Dette vil blive undersøgt og analyseret gennem besvarelsen på følgende under-

spørgsmål: 

1 Hvad bliver påvirkningen på planlægningen af revisionsstrategien og revi-

sionsplanen med indførelsen af den nye standard? 

2 Hvad bliver påvirkningen på fordelingen mellem koncernrevision og revi-

sion i dattervirksomhederne (komponentrevision)? 

3 Hvad bliver påvirkningen på revisionen af betydelige datterselskaber 

(komponenter)? 

4 Hvad bliver påvirkningen på revisionen af ikke-betydelige datterselskaber 

(komponenter)? 

5 Hvorledes forholder revisorbranchen sig til den nye standard for koncern-

revisionsopgaver? 

6 Er der særlige problemstillinger forbundet med den nye standard i forhold 

til tidligere? 
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4 Opgavens opbygning 

På baggrund af de ovenfor identificerede problemstillinger, er der valgt føl-

gende opbygning af opgaven for at opnå grundlag for at besvare på den over-

ordnede problemstillinger omkring Revision af koncerner efter ISA600 i Dan-

mark samt de ovenfor angivne underspørgsmål. 

Indledningsvis har jeg valgt at beskrive udarbejdelsen og implementeringen af 

de reviderede revisionsstandarder i forlængelse af IFAC's Clarity Project, her-

under selve systemet omkring de internationale standarder for revision5

Herefter er forløbet omkring en sådan koncernrevisionsopgaven gennemgået 

og analyseret. Disse omhandler: Indledende overvejelser, Planlægning, Udfø-

relse og Afslutning.  

. Dette 

omfatter den lovmæssige regulering af en koncernrevisionsopgave. 

Ved denne gennemgang og analyse er forskellene på en koncernrevisionsopga-

ve efter RS 600 og efter ISA 600U tillige analyseret. 

Dette er desuden suppleret med interview med fire personer med stor erfaring 

inden for arbejdet med revision og regnskab, herunder revision af koncerner. 

Opbygningen af opgaven kan illustreres som følger: 

                                                      
5 De ajourførte standarder for revision kaldes fremadrettet for ISA (internationale standarder for revision). RS 
forkortelsen anvendes således alene ved henvisning til De Danske Revisions Standarder. 
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Figur 1: Opgavens opbygning, Kilde: Egen tilvirkning 

4.1 Anvendte forkortelser og begreber 

I den resterende del af kandidatafhandlingen anvendes følgende forkortelser 

for de forskellige standarder og udgaver heraf: 

1 RS 600, "Anvendelse af anden revisors arbejde" forkortes RS 600 

2 ISA 600U, "Særlige overvejelser - Revision af koncernregnskaber (Herun-

der komponentrevisors arbejde) i udkast fra september 2010 forkortes ISA 

600U6

3 ISA 600, "Special considerations - Audits of group financial statements 

(including work of component auditors) forkortes ISA 600. Derudover an-

. 

                                                      
6 I forbindelse med IFAC's Clarity Project er de danske revisionsstandarder, der tidligere blev forkortet RS, ble-
vet omdøbt til Internationale Standarder for Revision, og forkortes ISA. 
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vendes der tilsvarende metodik ved henvisning til øvrige ISA'er (f.eks. ISA 

300) 

Herudover anvendes begrebet koncernrevisor i ISA 600U som dækkende over 

begrebet "Den primære revisor", jf. RS 600, stk. 3, da der ikke er forskel på 

definitionen af disse begreber. Begge omhandler den revisor som skal erklære 

sig på koncernregnskabet. 
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5 Metodevalg 

Metoden, som er anvendt i udarbejdelse af denne kandidatafhandling, har taget 

udgangspunkt i Ib Andersens figur omkring vidensproduktionens hovedele-

menter og arbejdsgang: 

 

Figur 2: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang, Kilde: (Andersen, 

2005, 3. udgave), side 24. 

5.1 Empiri 

Empirien i denne kandidatafhandling består af såvel primære som sekundære 

dat - hovedsagligt kvalitative. 

Der skelnes mellem kvantitative og kvalitative data. "… kvantitative data re-

præsenteres ved tal, og kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal: 

tekst, film, fotos, genstande m.m."7

De eneste kvantitative data som er benyttet, er undersøgelsen i 

. Og da hovedparten af data til brug i denne 

kandidatafhandling består af tekster og delvist strukturerede interview, må dis-

se betegnes som kvalitative. 

Bilag 1 - Af-

lægges koncernregnskab, hvor der er udarbejdet en egen undersøgelse af af-
                                                      
7 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side 150. 
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læggelsen af koncernregnskab. Dette er foretaget som en såkaldt "ikke-

stimulidata"8

5.1.1 Primære data 

, hvor data ikke er påvirket af indsamleren, da der her er tale om 

en objektiv indsamling på baggrund af offentliggjorte årsregnskaber. 

De primære data i denne kandidatafhandling kan opdeles i to kategorier: 

1 Interviews 

2 Egne erfaringer 

Der er foretaget interview ud fra foruddefinerede spørgsmål, hvor der dog 

samtidig er givet mulighed for at den interviewede kunne komme med egne 

uddybninger eller interviewer kunne stille opfølgende spørgsmål. 

Dette er hvad Ib Andersen kalder det "delvist strukturerede interview"9

For at opnå et så nuanceret billede af effekten af ikrafttrædelsen af ISA 600U, 

har jeg valgt at foretage interview med følgende personer: 

, hvor 

interviewer har teoretisk og praktisk viden om området, interviewet foretages 

typisk ud fra et spørgeskema, da nogle elementer skal belyses, men det er sam-

tidigt muligt af stille opfølgende spørgsmål og lade den interviewede uddybe. 

1 En partner hos Deloitte, som er statsautoriseret revisor og tidligere medlem 

af FSR's Revisionstekniske Udvalg og forfatter til adskillige artikler om-

kring revision. 

2 En partner fra KPMG, som også er statsautoriseret revisor. 

3 En manager fra KPMG som ikke er statsautoriseret revisor. 

4 En partner fra PWC, statsautoriseret revisor.  

Den ene af de 3 partnere ovenfor er desuden medlem af FSR's Revisionstekni-

ske Udvalg, der forestår oversættelsen af de internationale revisionsstandarder 

til dansk. 
                                                      
8 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side 151, figur 8.1 
9 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side 168. 
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Ved netop at vælge disse personer har jeg forsøgt at ramme en bred person-

kreds med kendskab til revisors virke ved en koncernrevisionsopgave. Dermed 

vurderes det, at de foretagne interviews kan benyttes til en vurdering af ikraft-

trædelsen af ISA 600U og dens indvirkning på en koncernrevisionsopgaves 

indledende overvejelser, planlægning, udførelse og afslutning. Samtidig vurde-

res de intreviewede at være et repræsentativt udsnit af revisorbranchen. 

Egne erfaringer fra mit daglige praktiske revisionsarbejde er indarbejdet som 

et supplement til de foretagne interviews som led i vurderingen af konsekven-

sen af ikrafttrædelsen af ISA 600U. 

5.1.2 Kildekritik 

Som led i anvendelsen af de foretagne interview er det nødvendigt med en 

vurdering af kildekritik og hermed de forskellige kilders troværdighed. 

På denne baggrund er der foretaget en vurdering af den interviewedes holdnin-

ger, kontekst og endelig troværdighed. 

For alle fire interviewede vurderer jeg, at de med udgangspunkt i deres bag-

grund som revisorer formentligt kan have et incitament til i alle tilfælde at give 

udtryk for at de i forbindelse med deres arbejder har overholdt de relevante in-

ternationale standarder for revision. Dette er formentligt også tilfældet, men 

særligt med hensyn til spørgsmålene omkring overholdelse af den internationa-

le standard for revision har der derfor været anlagt behørig forsigtighed i bru-

gen af dette i kandidatafhandlingen 

Derudover er spørgsmålene i overvejende grad forsøgt formuleret på en sådan 

måde, at den interviewede kunne forklare, hvordan vedkommende ville gøre 

og i øvrigt en sammenholdelse med en koncernrevisionsopgave udført efter RS 

600 og efter ISA 600U.  

Egne erfaringer er i videst muligt omfang benytte, hvor de kan understøttes af 

de foretagne interviews eller anden dokumentation i form af de andre ovenfor 

angivne sekundære data i form af revisionsstandarder, artikler eller lignende. 
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5.1.3 Sekundære data 

De sekundære data består af de i afsnit 14 angivne artikler, bøger og revisions-

standarder og internationale standarder for revision, herunder anden anvendt 

lovgivning. 

5.1.4 Kildekritik 

Kildekritikken er særligt vigtig ved vurderingen af artiklerne og i noget mindre 

grad for bøger, som følge af, at der er tale om faglitteratur. 

Når der benyttes artikler i forskellige blade og aviser, skal troværdigheden og 

anvendeligheden af disse således vurderes. De anvendte artikler har det til fæl-

les at de alle har været publiceret i anerkendte tidsskrifter, hvor der foregår en 

omfattende godkendelsesprocedure før optagelse. 

Der skal dog stadig gøres opmærksomt på, at forfatterne af disse artikler kan 

have egne personlige holdninger eller agendaer, hvilket netop er problemstil-

lingen omkring sekundære data. Det kan være fordelagtigt at anvende disse, da 

de kan fremstille problemstillinger i enkle scenarier og lignende, men artikler-

ne kan samtidig være underlagt forfatterens subjektivitet. Derudover er artik-

lerne oftest ikke så dybdegående som egentlige lærebøger eller kandidataf-

handlinger. 

5.2 Afgrænsning 

I opgaven er det valgt at fokusere på indvirkningen på koncernrevisionsopga-

ven med en ikrafttrædelse af den ajourførte internationale standard for revision 

i udkast, "ISA 600 - Særlige overvejelser - Revision af Koncernregnskab (Her-

under komponentrevisors arbejde). 

Det er valgt at følge indvirkningen på en koncernrevisionsopgave, hvor moder-

selskabet har hovedsæde i Danmark, og således er underlagt dansk selskabs-

lovgivning, herunder revisionspligt og regnskabslovgivning. 
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Endelig er der i det omfang det er fundet nødvendigt for forståelsen af proces-

sen der omhandler en koncernrevisionsopgave foretaget inddragelse af andre 

relevante revisionsstandarder såvel RS'er som ajourførte ISA'er. 
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6 Lovmæssig regulering af koncernrevision 

Reguleringen af koncernrevisionsopgave findes i RS 600, men kun implicit, da 

denne alene omfatter brugen af anden revisors arbejde. Med indførelsen af ISA 

600U er der udarbejdet en standard der behandler reguleringen af en koncern-

revisionsopgave. 

Derfor er det interessant at undersøge selve udarbejdelsen af disse internatio-

nale standarder for revision, da konteksten som denne bliver udarbejdet i kan 

have indflydelse.  

Udarbejdelsen af revisionsstandarderne og internationale standarder for revisi-

on vil derfor blive gennemgået i dette afsnit. Fra udarbejdelsen i IAASB til 

oversættelse og indførelsen i Danmark. Selve metoden til udarbejdelsen af dis-

se standarder på har betydet meget for udviklingen i revisionsmetodikken, her-

under særligt den øgede globalisering. 

Således var den danske revisionsbranche tidligere reguleret gennem revisions-

vejledningerne - og en koncernrevisionsopgave var reguleret i revisionsvejled-

ning 3 og 11 fra hhv. 1980 og 198710

6.1 Internationale standarder for revision 

. Disse blev dog erstattet med indførelsen 

af RS 600 i 2007. 

6.1.1 IFAC og IAASB 

International Federation of Accountants er den internationale brancheforening 

for revisorbranche og blev stiftet i 1977 af 63 landes nationale brancheforenin-

ger, herunder Danmarks FSR (se nedenfor). Formålet med denne internationale 

brancheforening er11

1 Udvikle internationale standarder af høj kvalitet og supportere deres indfø-

relse og brug 

: 

                                                      
10 jf. (Revisionsteknisk udvalg, 2007), side 461 og 471. 
11 jf. (IFAC's hjemmeside) 
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2 Facilitere medvirken og samarbejde medlems foreningerne imellem 

3 Medvirke til og samarbejde med andre internationale organisationer 

4 Fungere som den internationale talsperson for revision og regnskabsvæsen 

IFAC har blandt andet nedsat International Auditing and Assurance Standard 

Board (IAASB), som er organisationen som forestår udarbejdelsen af de inter-

nationale revisionsstandarder.  

IAASB har arbejdet med en revidering af revisionsstandarden for koncernrevi-

sioner i en årrække. "IAASB iværksatte helt tilbage i 2002 udarbejdelsen af 

ISA 600 R blandt andet som følge af bekymring om kvaliteten og ensartethe-

den af internationale koncernrevisioner fra myndigheder og andre regnskabs-

brugeres side"12

Derudover har IAASB iværksat Clarity-projektet i 2004, der har til formål at 

"standarderne er forståelige, klare og anvendes konsekvent. Disse aspekter af 

klarhed (Clarity) tjener til at forbedre kvaliteten og ensartetheden af revisions-

praksis i hele verden"

. 

13

6.1.2 Forum of Firms 

.  

Endnu et udvalg under IFAC er Forum of Firms som blev stiftet i 2002. Dette 

udvalg er reelt en særlig forening, hvor internationale revisionsfirmaer og revi-

sionssamarbejder frivilligt beslutter at udføre deres revisionsopgaver efter be-

stemte standarder14

Dette har stor betydning for de større danske revisionsselskabers anvendelse af 

de internationale standarder for revision, da de er medlemmer af netop Forum 

of Firms

. 

15

                                                      
12 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 

, hvorfor de skal overholde standarder for revision som endnu ikke 

implementeret i Danmark ved internationale revisionsopgaver. 

13 jf. (Berthing, 2009, 18. årgang), side 20, første afsnit. 
14 jf. (IFAC's hjemmeside (The Forum of Firms)) 
15 jf. (IFAC's hjemmeside (The Forum of Firms)) 
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Således er medlemmerne forpligtet til at overholde ISA 600U på trods af, at 

den danske oversættelse endnu ikke er godkendt og trådt i kraft, se nærmere 

nedenfor. 

6.1.3 FSR 

I Danmark udarbejdes revisionsstandarderne (RS) og nu de internationale 

standarder for revision (ISA) af Revisionsteknisk Udvalg på vegne af Forenin-

gen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Dansk Revisorforening der er for-

eningen for de registrerede revisorer16

De reviderede revisionsstandarder fra IAASB er dernæst sendt til FSRs Revi-

sionstekniske Udvalg for oversættelse og som nævnt ovenfor eventuel tilpas-

ning til særlige danske forhold

.  

17

I første omgang forventede FSR at de ajourførte oversættelser af de internatio-

nale revisionsstandarder ville træde i kraft for regnskabsår startende 15. de-

cember 2009 eller senere.  

.  

Det har dog vist sig nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen bl.a. som følge af 

manglende godkendelse i EU af oversættelserne18. Derfor er det besluttet at 

udskyde ikrafttrædelsen med 1 år, således at oversættelserne træder i kraft for 

revisioner af regnskabsår der begynder senere end 15. december 201019

Dette er dog udelukkende tilfældet for revisionsopgaver som ikke udføres af et 

revisionsselskab som er medlem af Forum of Firms, da disse har indvilget i at 

implementeret den internationale standard for revision på baggrund af den en-

gelske version. 

. 

                                                      
16 I skrivende stund er der planlagt en fusion mellem de to foreninger, der skal endeligt vedtages af medlem-
merne på generalforsamlinger i maj 2011. Dette forventes dog ikke at få indflydelse på udarbejdelsen af revisi-
onsstandarderne, og dermed heller ikke denne kandidatafhandling. 
17 jf. (Berthing, 2009, 18. årgang) 
18 jf.  (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), 2010), side 1. 
19 jf. (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), 2010), side 1 
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6.2 Opbygningen af de nye standarder 

Systemet af revisionsstandarder forbliver uændret efter oversættelsen af de 

ajourførte standarder. Således vil der stadig blive tale om et system, der er op-

delt i to hovedområder: Erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede op-

gaver. Erklæringsopgaver med sikkerhed kan opdeles i yderligere to grupper20

1 revision og review af historiske finansielle oplysninger og  

: 

2 andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle 

oplysninger.  

Se i øvrigt Bilag 2 - Opbygning af RS-systemet for oversigt over opbygningen 

af systemet for revisionsstandarder. 

Opbygningen af de enkelte oversatte internationale standarder for revision er 

dog ændret i forhold til tidligere. I det nuværende RS-system er standarderne 

opbygget efter et princip om, at selve standarden er markeret med fed, og an-

befalinger og uddybninger er indskrevet indsat efter de relevante punkter i 

standarden.  

Dette er nu ændret således, at der indledningsvist er angivet selve standarden, 

og anbefalinger og uddybninger er flyttet bagerst i standarden. Dette er gjort 

som led i det ovenfor nævnte Clarity Project for at øge overskudeligheden 

Blandt de interviewede er der også enighed om, at den nye standard er en im-

plementering af risikostandarden fra 200521

I særdeleshed medfører ændringer i ISA 600U, at en meget stor del af ansvaret 

for koncernrevisionsopgaven lægges over på koncernrevisor, hvilket kan have 

sine problemstillinger. Således kræver en koncernrevisionsopgave en meget 

stor involvering fra koncernrevisorsside, hvilket behandles yderligere senere. 

, hvilket vurderes hensigtsmæssigt. 

                                                      
20 jf. (Kim Füchsel, 2008), side 145 
21 jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 
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6.3 Delkonklusion 

I forbindelse med udarbejdelsen af standarderne er det som nævnt ovenfor 

fundet nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen til regnskabsåret der begyndte 

den 15. december 2010 eller senere. Derfor vil ISA 600U blive anvendt ved 

planlægningen, udførelsen og afslutningen af revisioner i 2011, hvis koncernen 

har regnskabsår der følger kalenderåret. 

Således vil kvaliteten og ensartetheden af koncernrevisionsopgaverne blive 

øget som led i ikrafttrædelsen af ISA 600U i forhold til tidligere revisionsop-

gaver efter RS 600, da dette netop er et af formålene med ajourføringen af de 

internationale standarder for revision. 

For de store danske revisionsselskaber, som er medlem af Forum of Firms, har 

udskydelsen dog ingen indvirkning, da de allerede fra regnskabsår der begynd-

te 15. december 2009 eller senere skulle anvende ISA 600U. 

Dette må alt andet lige medføre, at effekten af ikrafttrædelsen af denne ajour-

førte internationale standard for revision må være vurderet i de forskellige re-

visionsselskaber og dermed må det være muligt at opnå reelt billede af denne 

effekt gennem de udførte interviews. 

Dette lader også til at være holdningen indenfor blandt de interviewede og 

overført revisorbranchen. F.eks. udtrykker en interviewet "Der er tale om en 

god standard, som afspejler det, der var god praksis…"22

 

. Dermed må det også 

formodes, at branchen generelt forholder sig positivt til den nye standard for 

koncernrevisionsopgaver. 

 

                                                      
22 jf. Bilag 7 - Interview med Partner, PWC 
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7 Koncernrevisionsopgavens opbygning 

En koncernrevisionsopgave er principielt opbygget efter samme mønster som 

en almindelig revisionsopgave. Handlingerne og overvejelserne i de forskellige 

trin er dog udbygget noget i forhold til en almindelig revisionsopgave, hvilket 

fremgår af ISA 600U, og vil blive yderligere behandlet i det følgende.  

Som nævnt i afsnit 6.1.2 anvender Forum of Firms allerede ISA 600, da de 

gennem dette samarbejdet har forpligtet sig hertil. Derfor afspejler interviewe-

ne også denne anvendelse. 

Udvidelserne består i hovedtræk af overvejelserne omkring forholdet mellem 

koncernrevisor og komponentrevisor, herunder kommunikationen mellem disse 

etc. Trinene i en koncernrevisionsopgave kan illustreres på følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de forskellige trin af en koncernrevisionsopgave udføres overordnet følgende 

handlinger og overvejelser: 

Figur 3: Opbygning af en koncernrevisions-
opgave, Kilde: egen tilvirkning 
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1 Indledende overvejelser: Ansvarsfordeling, Accept og fortsættelse af kun-

deforholdet og Identifikation af komponenter. 

2 Planlægning: Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan, Forståelse af 

koncernen og dennes enheder og omgivelser, Væsentlighed og Kommuni-

kation med komponentrevisor. 

3 Udførelse: Reaktion på vurderede risici, Konsolideringsproces og Vurde-

ring af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis. 

4 Afslutning: Efterfølgende begivenheder, Kommunikation med den daglige 

ledelse og den øverste ledelse og Dokumentation. 

7.1 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående kan det således umiddelbart konkluderes, at en koncernre-

visionsopgave efter ISA 600U er udvidet en del i forhold til en "almindelig" 

revisionsopgave. Denne udvidelse omhandler blandt andet ansvarsfordelingen 

især identifikationen af komponenter, kommunikationen med komponentrevi-

sor og vurdering af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Disse behandles 

yderligere de følgende afsnit. 
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8 Indledende overvejelser 

Dette er det første skridt i en koncernrevisionsopgave, jf. afsnit 7. 

RS 600 og ISA 600U skal begge ses i sammenhæng med de resterende revisi-

onsstandarder for erklæringsopgaver om revision RS 100 til RS 999 (hhv. ISA 

100 til ISA 999), hvorfor koncernrevisor i forbindelse med revisionen af kon-

cernregnskaber ligeledes skal foretage de handlinger og overvejelser som er 

nævnt i RS 100 til RS 999 (hhv. ISA 100 til ISA 999). 

Disse handlinger og overvejelser i RS 100 til RS 999 omfatter bl.a. indgåelse 

af revisionsaftalen (RS 210), Lovgivning, som virksomheden er underlagt (RS 

250), kommunikation med virksomhedens øverste ledelse (RS 260), Planlæg-

ning af revisionen, herunder de indledende overvejelser i forbindelse med 

planlægningen af en revision af regnskaber, herunder fastlæggelse af den over-

ordnede revisionsstrategi, udarbejdelse af revisionsplanen og overvejelser i 

forbindelse med førstegangsrevisioner (RS 300) og forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser (RS 315).  

I dette arbejde vil koncernrevisor identificere, at der efter RS 600 vil blive an-

vendt anden revisors arbejder, hvorfor der i tilknytning til de andre planlæg-

nings- og udførelses handlinger og overvejelser nævnt i RS 100 til RS 999 skal 

foretages indledende overvejelser. 

Disse standarder er tillige blevet ajourført som led i IAASB's Clarity Project, 

hvorfor der i det følgende vil blive taget udgangspunkt i de ajourførte interna-

tionale standarder for revision.  

Ajourføringen af de ovenfor nævnte standarder har ikke medført ændringer i 

samme omfang som ajourføringen af ISA 600U. 

8.1 Accept og fortsættelse af kundeforholdet 

Udførelsen af en koncernrevisionsopgave indledes med, at revisor skal opnå en 

forståelse af kundens forhold og opgavens art og vurdere overholdelsen af de 
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etiske krav til revisorer, herunder bl.a. uafhængighed, jf. ISA 220. Koncernre-

visor/revisor skal samtidig opnå en forståelse af opgavens vilkår, jf. ISA 210. 

Derudover fremgår det af afsnittet om accept og fortsættelse af opgaveforhold, 

at koncernrevisor skal vurdere om der er tale om en koncernrevisionsopgave, 

jf. ISA 600U, pkt. 12-14.  

Denne definition er en af de væsentlige ændringer der er i forhold til den nu-

værende standard. RS 600 indeholder ikke en definition af en koncernrevisi-

onsopgave, da der alene var tale om brug af anden revisors arbejde. 

8.1.1 Definition af en koncernrevisionsopgave 

Først og fremmest er der tale om en koncernrevisionsopgave, såfremt der efter 

Årsregnskabslovens bilag B er tale om en koncern, der skal aflægge koncern-

regnskab23

Dette betyder, at der er tale om en koncern, når selskaber er organiseret i et 

moder-datter-forhold. 

. 

Et moderselskab defineres i Årsregnskabslovens bilag B som en "virksomhed 

med bestemmende indflydelse24

Et moderselskab kan i sagens natur således godt have flere dattervirksomheder, 

mens en dattervirksomhed alene kan have én ultimativ modervirksomhed. 

 over en eller flere dattervirksomheder". Og en 

dattervirksomhed er omvendt defineret ved at være "en virksomhed som er un-

derlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed".  

Revisionen af en sådan selskabskonstruktion med et moder-datter-forhold er 

den "normale" koncernrevisionsopgaven. 

Derudover er de følgende ifølge ISA 600U, pkt. 9-10 indikationer på en kon-

cernrevisionsopgave: 

                                                      
23 jf. Årsregnskabsloven § 109, stk. 1. 
24 Bestemmende indflydelse er ligeledes defineret i Årsregnskabslovens bilag B og omfatter "beføjelsen til at 
styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse i forhold til 
en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed 
ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed" 
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1 Virksomheden har divisioner, filialer eller afdelinger med egen økonomi-

rapportering 

2 Virksomheden har et eller flere shared service centre 

3 Virksomheden benytter rapporteringspakker til at indsamle den finansielle 

information, der skal indgå i "koncernregnskabet" 

Således omfatter en koncernrevisionsopgave ikke nødvendigvis erklæringsaf-

givelse på et koncernregnskab, men kan desuden omfatte de ovenstående til-

fælde.  

Dette scenarie er dog ikke noget som de interviewede generelt kan forestille 

sig. De interviewede mener, at dette primært vil være tilfældet uden for Dan-

mark, f.eks. virksomheder der er organiseret i divisioner der minder om kon-

cerner - altså hvor rapporteringsmåden minder om en koncerns25

I situationen, hvor det er det samme revisionsteam som reviderer et af de oven-

for nævnte tilfælde af koncernrevisionsopgave uden koncernregnskab finder 

ISA 600U stadig anvendelse

. 

26

Når det er vurderet om der er tale om en koncernrevisionsopgave, kan revisor 

foretage de i ISA 600U beskrevne overvejelser og handlinger forud for accept 

af koncernrevisionsopgaven, hvilket behandles nedenfor.  

. At det er det samme revisionsteam som forestår 

revisionen udelukker ikke muligheden for at der er tale om en koncernrevisi-

onsopgave efter ISA 600U. 

Såfremt revisor vurderer, at der ikke er tale om en koncernrevisionsopgave, fo-

retages revisionen efter RS 700 og de andre relevante revisionsstandarder. Det-

te tilfælde vil dog ikke blive behandlet yderligere i denne kandidatafhandling. 

                                                      
25 jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 
26 (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), afsnit 2.2 
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8.2 Ansvarsfordeling 

Som et nyt element i ISA 600U er der medtaget et afsnit vedrørende ansvaret 

for erklæringsopgaven. Heri specificeres, at koncernrevisor har det overordne-

de ansvar for "styringen, tilsynet med og udførelsen af koncernrevisionen, jf. 

ISA 600U, pkt. 11, hvilket er en videreførelse af princippet om underskrivende 

revisors opgaveansvar i RS 22027

Derudover stilles der krav om, at koncernrevisor skal vurdere adgangen den 

nødvendige information fra såvel selskabet, herunder både moderselskabet og 

relevante komponenter, som fra komponentrevisor. 

. 

Hvis koncernrevisor vurdere, at der ikke kan opnås den ønskede adgang, kan 

koncernrevisionsopgaven ikke accepteres, jf. ISA 600U, pkt. 13. 

8.3 Identifikation af komponenter 

Som noget nyt skal koncernrevisor ved en koncernrevisionsopgave identificere 

komponenter der er omfattet af koncernrevisionsopgaven.  

Som nævnt tidligere omhandler en koncernrevisionsopgave ikke nødvendigvis 

erklæringsafgivelse på et koncernregnskab, men kan også omfatte en virksom-

heds filialer eller forretningssegmenter. Derfor er identifikationen af kompo-

nenter ikke udelukket begrænset til datterselskaber, selvom disse typisk udgør 

komponenter i en koncernrevisionsopgave. 

Koncernrevisor skal herefter vurdere betydelige komponenter. Disse betydeli-

ge komponenter opdeles i to kategorier, jf. ISA 600U, pkt. 9, litra m:  

1 Finansielt betydelige komponenter, hvor komponenten er af individuel fi-

nansiel betydning for koncernen. 

2 Risikofyldte komponenter, hvor komponenten som følge af sin særlige art 

eller omstændigheder sandsynligvis indeholder betydelige risici for væsent-

lig fejlinformation i koncernregnskabet 
                                                      
27 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, afsnit 2.1 
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Komponenter der ikke falder inden for en af disse kategorier betegnes som ik-

ke-betydelige komponenter. 

8.3.1 Finansielt betydelige komponenter 

Ræsonnementet bag finansielt betydelige komponenter er, at jo større en kom-

ponent er, desto større er risikoen for, at væsentlig fejlinformation i kompo-

nentens regnskab kan resultere i væsentlig fejlinformation i koncernregnska-

bet28

Overordnet er det op til koncernrevisor at vurdere, hvilke komponenter som 

skal betragtes som finansielt betydelige komponenter, men ISA 600U giver 

nogle retningsliner for vurderingsmetoden. 

.  

Vurderingen skal ifølge ISA 600U, pkt. A5 og A6 foretages ud fra koncernre-

visors professionelle dømmekraft, hvilket dog kan understøttes af en procent-

sats af en eller flere nøglefaktorer. Dette kunne eksempelvis være koncernens 

omsætning eller resultat før skat, hvorudfra komponenter vurderes betydelige. 

Et eksempel herpå kunne være følgende: 

                                                      
28 (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 2, afsnit 2.3 
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Nettoomsætning Fordeling Betydelig?
Moderselskab 78.000
Komponent 1 2.500 3% Nej
Komponent 2 35.000 45% Ja
Komponent 3 500 1% Nej
Komponent 4 40.000 51% Ja

Årets resultat før skat Fordeling Betydelig?
Moderselskab 20.100
Komponent 1 400 2% Nej
Komponent 2 1.500 7% Nej
Komponent 3 200 1% Nej
Komponent 4 18.000 90% Ja

NB: For at øge overskueligeheden af eksemplet, er det antaget, at der ikke i regnskabåret har været 
koncerninterne transaktioner der påvirker resultatopgørelsen, og som dermed ville blive elimineret ved 
konsolideringen
Tabel 1: Eksempel på vurderingen af finansielt betydelige komponenter, Kilde: egen 
tilvirkning. 

 

Med udgangspunkt i eksemplet ovenfor er de forskellige komponenter vurderet 

som finansielt betydelige eller ikke betydelige (der er således ikke foretaget 

vurdering af risikofyldte komponenter, hvilket behandles nedenfor).  

Som det fremgår af eksemplet er vurderingen afhængig af valget af nøglefakto-

rer. Således bliver komponent 2 vurderet som finansielt betydelige i øverste 

eksempel med nettoomsætningen som nøglefaktorer.  

Komponent 2 bliver derimod ikke vurderet finansielt betydelig i nederste ek-

sempel, hvor resultat før skat er valgt som nøglefaktorer. 

Nøglefaktorer kan variere fra selskab til selskab - ligesom benchmarking til 

vurderingen af væsentlighedsniveauet, se afsnit 9.3. Det afhænger af, hvilket 

fokus område der er for selskabets ejere, ledelse og øvrige interessenter. 
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8.3.2 Risikofyldte komponenter 

Risikofyldte komponenter er, som nævnt ovenfor, komponenter, hvor der som 

følge af komponentens art eller særlige omstændigheder er betydelige risici for 

væsentlig fejlinformation29

Berit Steenstrup og Jan Bo Hansen giver i deres artikel fra Maj 2010 (Berit 

Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010) følgende eksempel på en 

risikofyldt komponent: 

. 

"Et eksempel kan være, at al valutasikring for koncernen håndteres i en enkelt 

komponent. En sådan komponent kan godt være betydelig, selvom den ud fra 

et finansielt synspunkt ikke er særlig væsentlig". 

Denne opdeling af komponenter i betydelige - såvel finansielt som risikofyldte 

- og ikke-betydelige vurderer de interviewede vil have en væsentlig indvirk-

ning på koncernrevisionsopgaven30 eller give en mere stringent opdeling og 

derigennem syn på væsentlighed31. Det min vurderingen at dette formentligt 

vil effektiviserer revisionen, da man afdækkede en stor del af revisionsopga-

ven med egentlig revision32

8.3.3 Accept af koncernrevisionsopgave 

. 

Som led i de indledende overvejelser, skal koncernrevisor foretage accept af 

kunden og opgaven. 

Ifølge RS 600 skal koncernrevisor "… overveje, om revisors egen deltagelse er 

tilstrækkelig til at fungere som primær revisor". Dette uddybes endvidere til at 

omfatte følgende fire elementer, koncernrevisor skal vurdere: 

1 "Væsentligheden af den andel af regnskabet, som den primære revisor revi-

derer 

2 den primære revisors grad af kendskab til enheders aktiviteter 

                                                      
29 (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 2, afsnit 2.3 
30 jf. Bilag 5 - Interview med Partner, KPMG  
31 jf. Bilag 7 - Interview med Partner, PWC  
32 jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte  
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3 risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne for de enheder, der er 

revideret af anden revisor, og  

4 udførelsen af yderligere handlinger som beskrevet i RS 600 vedrørende en-

hederne revideret af anden revisor, der indebærer betydelige deltagelse fra 

den primære revisor i denne revision"33

Disse fire punkter dækker således de indledende overvejelser som koncernre-

visor skal foretage inden accepten af erklæringsopgaven efter den nuværende 

standard.  

 

Disse elementer er stadig medtaget i ISA 600U, men derudover er der præcise-

ret yderligere vedrørende ansvaret for erklæringsafgivelsen på koncernregn-

skabet, accept og fortsættelse af opgaven, jf. ISA 600U, stk. 11.  

Således skal koncernrevisor også i henhold til ISA 600U, afsnit 13 vurdere om 

der kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive revisi-

onspåtegningen. 

8.4 Delkonklusion 

De indledende overvejelser ved koncernrevisionsopgaver er ændret i ISA 600U 

i forhold til RS 600, hvoraf de væsentligste ændringer går på definitionen af en 

koncernrevisionsopgave, ansvaret for koncernrevisionsopgaven og identifika-

tionen af betydelige komponenter. 

RS 600 indeholder ikke denne definition på en koncernrevisionsopgave, da 

standarden alene omhandler brug af anden revisors arbejde. Således tydeliggø-

res koncernrevisors ansvar for hele koncernregnskabet med indførelsen af den-

ne definition, da den er med til at understrege at styringen, tilsynet og udførel-

sen af koncernrevisionen ligger hos koncernrevisor i ISA 600U. 

Afsnittet om ansvaret for koncernrevisionsopgaven er ligeledes nyt i ISA 

600U.   

                                                      
33 jf. RS 600: pkt. 6. 
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Umiddelbart har der formentligt ikke tidligere været tvivl om, hvordan an-

svarsdelingen har været, men der kan have været situationer, hvor især kon-

cernrevisor måske har forholdt sig for passivt overfor komponentrevisor og 

dennes arbejde.  

Med dette menes især passivitet omkring involvering i planlægningen, herun-

der en vurdering og fastlæggelse af revisionsstrategi og det udførte arbejde. 

Dette understreges i øvrigt af den tredje væsentlige ændring vedrørende identi-

fikation af betydelige komponenter, hvor koncernrevisor efter RS 600R skal 

identificere finansielt betydelige og risikofyldte komponenter. 

Dermed bliver revisionen af betydelige og risikofyldte komponenter foretaget 

efter en mere alsidig vurdering fra koncernrevisorsside end det tidligere har 

været tilfældet. Dette er tillige tilfældet for ikke-betydelige komponenter. 

En anden fordel med identifikationen af betydelige komponenter er, at denne 

vurdering flyttes til de indledende overvejelser i ISA 600U. Efter RS 600 skal 

der ikke foretages denne vurdering, men alene i forbindelse med modtagelse af 

rapportering fra komponentrevisor foretages en vurdering af betydelige resul-

tater34

Så samlet set er involveringen og styringen i de indledende overvejelser øget i 

ISA 600U i forhold til RS 600.    

. 

                                                      
34 Jf. RS 600, pkt. 12 
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9 Planlægningen af en koncernrevisionsopgave 

Dette er det andet skridt i en koncernrevisionsopgave, jf. afsnit 7, som om-

handler den egentlige planlægning af en koncernrevisionsopgave. Dette omfat-

ter blandt andet fastlæggelsen af den overordnede revisionsstrategi og revisi-

onsplan samt forståelsen af koncernen. 

Som nævnt i afsnit 8 skal både RS 600 og ISA 6000U ses i sammenhæng med 

de øvrige revisionsstandarder hhv. internationale standarder for revision. Dette 

er tillige gældende for planlægningsfasen af en koncernrevisionsopgave.  

Planlægningen af en koncernrevisionsopgave følger derfor den metodik der er 

udstukket i planlægningen af en "almindelig" revisionsopgave kombineret med 

de særlige aktiviteter der er forbundet med en koncernrevision, herunder in-

volvering af komponentrevisor og kommunikationer med denne.  

Planlægningen består overordnet af følgende elementer: 

1 Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan 

2 Forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser 

3 Besvigelsesovervejelser 

4 Valg af revisionsstrategi 

5 Væsentlighed 

6 Kommunikation med komponentrevisor  

Det er dog ikke eksplicit udtrykt i RS 600, at revisor skal foretage disse plan-

lægningsaktiviteter, men alene behandlet gennem, at revisor skal overholde 

god revisorskik, jf. RL § 16, hvilket bl.a. omhandler overholdelse af revisions-

standarder35

                                                      
35 (Kim Füchsel, 2008), side 41 

. Således vil koncernrevisor ved planlægningen af en koncernrevi-

sionsopgave i henhold til RS 600 foretage denne planlægning i henhold til de 

relevante revisionsstandarder vedrørende planlægning, herunder i særdeleshed 

RS 300 og RS 315.  
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Disse planlægningsaktiviteter, herunder særligt forståelse af koncernen og 

dennes enheder og omgivelser, er helt centrale elementer i en koncernrevisi-

onsopgave (og for den sags skyld i enhver revisionsopgave).  

Da koncernrevisor med disse planlægningsaktiviteter identificerer og vurderer 

risici, og tilrettelægger handlinger til afdækning af disse identificerede risici 

for i sidste ende at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne ud-

trykke en konklusion om koncernregnskabet. 

9.1 Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan 

Koncernrevisor skal efter accept af kunden og opgaven foretage fastlæggelse 

af en overordnet revisionsstrategi og revisionsplan, jf. ISA 600 U, pkt. 15. 

Denne overordnede revisionsstrategi og revisionsplan skal fastlægges i over-

ensstemmelse med ISA 300 og ISA 315. 

Formålet med den overordnede revisionsstrategi og revisionsplan er, at revisor 

skal "planlægge revisionen på en effektiv måde", jf. ISA 300, pkt. 4. Dette 

sker gennem udarbejdelsen af den overordnede revisionsstrategi og revisions-

plan. 

I den overordnede revisionsstrategi fastlægger koncernrevisor omfanget, den 

tidsmæssige placering og retningen af koncernrevisionen, jf. ISA 300. pkt. 7.  

Omfanget af koncernrevisionsopgaven omfatter flere forskellige faktorer, her-

under regnskabslovgivning som koncernregnskabet udarbejdes efter. Den 

tidsmæssige placering af koncernrevisionsopgaven omfatter, hvornår de for-

skellige trin i opgaven - planlægning, udførelse og afslutning - placeres under 

hensyntagen til virksomhedens rapporteringsønsker og krav og revisionsvirk-

somhedens ressourcer.  

En del danske virksomheder er datterselskaber af udenlandske eller nationale 

selskaber, og således er der rapporteringsfrister for denne type opgaver.  
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Disse er i de fleste tilfælde med til at bestemme den tidsmæssige placering af 

især udførelsen og afslutningen af en koncernrevisionsopga-

ve/revisionsopgave. 

Koncernrevisor skal ved fastlæggelsen af revisionsplanen vurdere arten, den 

tidsmæssige placering og omfanget af risikovurderingen i henhold til ISA 315, 

jf. ISA 300, pkt. 9, litra a.  

Koncernrevisor skal ligeledes i revisionsplanen vurdere arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget af planlagte yderligere revisionshandlinger på revi-

sionsmålsniveau i henhold til ISA 330, jf. ISA 300, pkt. 9, litra b.  

Slutteligt skal koncernrevisor i revisionsplanen inkludere en beskrivelse af 

yderligere revisionshandlinger, der er påkrævet i henhold til andre internatio-

nale standarder for revision, jf. ISA 300, pkt. 9, litra c.  

Denne revisionsplan indeholder således koncernrevisors vurdering af de revi-

sionshandlingerne der skal udføres for at indhente tilstrækkeligt og egnet revi-

sionsbevis til at kunne udtrykke en konklusion omkring koncernregnskabet. 

Den udarbejdede revisionsplan er dog ikke en statisk proces, hvor den valgte 

revisionsstrategi og de valgte revisionshandlinger er låste af tidligere foretagne 

valg. En revisionsproces, herunder særligt valget af revisionsstrategi og revisi-

onshandlinger, er en kontinuerlig og iterativ proces36

Med kontinuerlig og iterativ menes, at ny information om koncernrevisionsop-

gaven, forståelsen af virksomheden etc. kan ændre den valgte revisionsstrategi 

og de valgte revisionshandlinger.  

, hvilket også understre-

ges i ISA 300, pkt. 10.  

Derudover er en revisionsopgave i yderste ekstreme først afsluttet, når virk-

somheden vælger en anden revisor (og den nyvalgte revisor har modtaget den 

aftalte dokumentation fra tidligere år). 

                                                      
36 jf. (Kiertzner, 2006), side 27 
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9.2 Forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser 

I denne del af planlægningen af en koncernrevisionsopgave skal koncernrevi-

sor opnå en forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser for at 

koncernrevisor: 

"skal være i stand til at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation enten 
som følge af fraud eller fejl… gennem en forståelse af virksomheden og dens omgivel-
ser, herunder dens interne kontroller…", jf. ISA 315, pkt. 2. 

Forståelsen af koncernen opnår revisor gennem følgende handlinger, jf. ISA 

315 (med tilføjelser fra ISA 600U): 

1 Risikovurderingshandlinger 

2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder interne kontroller 

3 Forståelse komponenter og koncernkontroller, jf. ISA 600U, pkt. 17, litra a 

(NY) 

4 Forståelse af konsolideringsprocessen, ISA 600U, pkt. 17, litra b (NY) 

5 Forståelse af komponentrevisor, jf. ISA 600U, pkt. 19-20 (NY) 

6 Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

7 Dokumentation 

Særligt punkterne omkring risikovurderingshandlinger og forståelsen af virk-

somheden og dens omgivelser, herunder interne kontroller, er udbygget i ISA 

600U. 

9.2.1 Risikovurderingshandlinger 

Det er specificeret i ISA 315, pkt. 6, at koncernrevisors risikovurderingshand-

linger skal omfatte: 

1 Forespørgsel til den daglige ledelse og andre i virksomheden 

2 Analytiske handlinger 

3 Observation og inspektion 
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Koncernrevisor skal i forbindelse med disse forespørgsler være opmærksom 

på, at forespørge personer i koncernen på forskellige niveauer for at opnå høje-

re graf af bekræftelse af påstande fra ledelsen.  

De relevante personer i koncernen omfatter ud over den daglige ledelse ek-

sempelvis intern revision, intern jurist og medarbejdere som arbejder med 

komplekse transaktioner i virksomheden. Dette kunne være valutasikringen i 

en koncern med megen handel i fremmed valuta. 

ISA 31, pkt. 10 angiver desuden at koncernrevisor skal diskutere dette med 

andre medlemmer af koncernrevisionsteamet for at sikre at hele teamet har den 

nødvendige forståelse af de ved risikohandlingerne identificerede risici.  

Dette understreger vigtigheden af, at koncernrevisor involverer andre med-

lemmer på teamet for gennem øget forståelse for koncernens risici at mindske 

risikoen for væsentlige fejlinformation i det endelige koncernregnskab gennem 

en mindre opdagelsesrisiko. 

Disse handlinger omfatter dog udelukkende de indledende aktiviteter i forbin-

delse med vurderingen af koncernens risici. Således er vurderingen af koncer-

nens risici først endeligt vurderet ved påtegningen på koncernregnskabet, da 

forståelsen af virksomheden og risikovurderingshandlingerne er iterative og 

kontinuerlige, som nævnt i afsnit 9.137

9.2.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder interne 
kontroller 

. 

Forståelsen af virksomheden omfatter ud over den allerede foretagne inddeling 

i betydelige komponenter, se afsnit 8.3, en dybere forståelse for koncernen og 

dens virke, herunder også dens omgivelser og interne kontroller. 

For en ikke-koncernrevisionsopgave omfatter denne forståelse alene den virk-

somhed, som revisor skal påtegne regnskab for.  

                                                      
37 jf. (Kiertzner, 2006), side 27 
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Mens den for en koncernrevisionsopgave omfatter moderselskabet, som be-

skrevet nedenfor og som noget nyt komponenterne, se afsnit 9.2.3. 

Forståelsen af virksomheden er i ISA 315, pkt. 11, beskrevet som en forståelse 

af den industri/branche som koncernen opererer i, herunder den lovgivning 

regnskabsaflæggelsen er underlagt, ejerforhold og strategier. 

Opnåelsen af forståelsen af koncernen og indvirkningen på revisionsstrategien 

er forsøgt illustreret nedenfor: 

 

Figur 4: Den nye revisionsproces med basis i det brede kendskab til virksomheden. 

Kilde: (Kiertzner, 2006), side 27. 

Denne forståelse kan opdeles i koncernens eksterne miljø/vilkår, interne mil-

jø/forudsætninger, mål & strategier, måling og kontrol af finansielle præstatio-

ner og interne kontrolstruktur38

Koncernens eksterne miljø/vilkår omfatter den information om koncernens in-

dustri og de dertilhørende konkurrenceforhold, industrispecifikke reguleringer 

og interne retningslinjer, etc. jf. ISA 315, pkt.11, litra a.  

. 

F.eks. kan det have stor betydning for forståelsen af koncernen, om der er tale 

om et stærkt konkurrencepræget marked som markeder for mobiltelefoner, 
                                                      
38 jf. (Kiertzner, 2006), side 28-30 
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hvor flere konkurrenter er til stede eller konkurrencesvagt marked som marke-

det for barberblade, hvor der væsentlige færre - måske endda monopollignende 

forhold. 

Koncernens interne miljø/forudsætninger og dens mål og strategier er tæt for-

bundne, og det er vigtigt for koncernrevisor også at opnå forståelse af koncer-

nens ejerforhold og dens organiseringsstruktur. 

F.eks. skal koncernrevisor opnå forståelse af, om der er tale om en flad kon-

cern- og organisationsstruktur eller der er tale om en mere hierarkisk struktur. 

Koncernens måling og kontrol af finansielle præstationer omfatter den regn-

skabsmæssige regulering som koncernen er underlagt. Det kan have betydelig 

indflydelse på koncernrevisors forståelse af koncernen, om der aflægges regn-

skab efter eksempelvis IFRS eller Årsregnskabsloven.  

Endelig skal koncernrevisor opnå forståelse af de af koncernens interne kon-

troller der er relevante for koncernrevisionsopgaven, jf. ISA 315, pkt. 12. Det-

te punkt er blevet udbygget i ISA 600U, hvor der nu også omtales koncernkon-

troller, se afsnit 9.2.3. 

Koncernrevisor skal for det første opnå en forståelse af virksomhedens egne 

interne kontroller og deres struktur, jf. COSO-begrebsrammen39. Elementerne i 

COSO-begrebsrammen er indarbejdet i ISA 315, pkt. 14-24 og omhandler40

1 Kontrolmiljøet 

:  

2 Virksomhedens risikovurderingsproces 

3 Informationssystemet 

4 Kontrolaktiviteter 

5 Overvågning af kontroller 

                                                      
39 jf. (Kiertzner, 2006), side 29. 
40 jf. (Kiertzner, 2006), side 29 og ISA 315, pkt. 14-24 
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Kontrolmiljøet, ISA 315, pkt. 14, omfatter det miljø en intern kontrol udføres 

i. Her skal koncernrevisor således vurdere ledelsens tilgang til interne kontrol-

ler.  

Koncernrevisor skal vurdere ledelsens integritet, ærlighed og opførelse om-

kring selskabets interne kontroller. 

F.eks. om ledelsen har en positiv tilgang til interne kontroller, hvor ledelsen 

stoler på disse og påpeger vigtigheden af overholdelse og korrekt udførelse 

overfor medarbejderne. Eller om ledelsen giver det indtryk hos medarbejderne, 

at interne kontroller ikke er vigtige og at disse bare skal overstås for nogen an-

dres skyld.  

Virksomhedens risikovurderingsproces, ISA 315, pkt. 15-17, omfatter forståel-

sen af koncernens proces til at vurdere risici som koncernrevisor skal opnå.  

I standarden er dette opdelt fire delelementer: (1) Identifikation af risici, (2) 

vurdering af signifikansen af den identificerede risiko, (3) vurdering af sand-

synligheden risikoens indtrædelse og (4) endelig beslutning om handlinger der 

adresserer denne risiko, jf. ISA 315, pkt. 15. 

Koncernrevisor skal således opnå en forståelse af, hvorledes koncernen identi-

ficere og reagere på risici, da der f.eks. kan "gemme" sig risici i en koncern 

uden egen risikovurderingsproces. Omvendt vil koncernrevisor ved en kon-

cernrevisionsopgave for en koncern med omfattende og effektiv risikovurde-

ringsproces kunne benytte denne i revisionsplanlægningen. 

Informationssystemet, ISA 315, pkt. 18-19, omfatter "kittet i virksomhedens 

samlede rapporterings- og kontrolsystem, herunder også regnskabsaflæggel-

sesprocessen"41

Kontrolaktiviteter og overvågning af kontroller, ISA 315, pkt. 20-24, omfatte 

både, hvordan kontroller udføres samt overvågningen af denne. Overvågningen 

kan ske af ledelsen eller den interne revision, hvis koncernen har en sådan. 

. 

                                                      
41 jf. (Kiertzner, 2006), side 29 
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9.2.3 Forståelse af komponenter og koncernkontroller 

Et af de nye elementer i ISA 600U er, at koncernrevisor ud over at opnå en 

forståelse for virksomheden skal opnå en forståelse for komponenterne.  

Dette skal gøres som ved opnåelse af forståelsen komponenternes virke og de-

res omgivelser, herunder særlige forhold som kan have indvirkning på kon-

cernregnskabet og dermed i sidste ende revisionspåtegningen herpå.  

Et eksempel herpå kunne være andre landes særlige regler omkring pensions-

forpligtelser og behandlingen af disse i koncernregnskabet. 

Ud over forståelsen af komponenter, som beskrevet ovenfor, skal koncernrevi-

sor opnå en forståelse af de såkaldte koncernkontroller, jf. ISA 600U, pkt. 17, 

litra a. Koncernkontroller beskrives som "… interne kontroller, der er udfor-

met, implementeret og vedligeholdes af den daglige koncernledelse til brug for 

koncernens regnskabsaflæggelse"42

Disse koncernkontroller kan opdeles i tre kategorier

.  

43

1 Overordnede kontroller: Der kan være overvågning fra den daglige kon-

cernledelse eller intern revision. 

: 

2 Fælles kontroller: Der kan være regnskabsmanualer, afstemningsprocedure 

eller rapporteringsinstrukser. 

3 Centrale kontroller: Der kan være et shared service center som varetager 

opgaver op vegne af andre komponenter. 

Disse koncernkontroller kan have en betydelig indvirkning på den endelige re-

visionsstrategi for koncernen og for de enkelte komponenter, da effektive kon-

cernkontroller kan medføre anden fordeling af metoden til indsamling af til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Metoden behandles yderligere nedenfor i afsnit 10.1, men omhandler en kom-

bination af revisionshandlinger, review og analytiske handlinger. 

                                                      
42 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 3 
43 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 3 
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Blandt de interviewede er der en tendens til at koncernrevisor i nogen grad kan 

basere sit revisionsbevis på disse koncernkontroller44. Dog er en af de inter-

viewede ikke enig i anvendelsen af koncernkontroller45

10.1

. Dette behandles yder-

ligere i afsnit . 

9.2.4 Forståelse af konsolideringsproces 

For at understrege koncernrevisors ansvar for det samlede koncernregnskab, er 

det anført i den nye standard, at koncernrevisor tillige en forståelse af konsoli-

deringsprocessen, herunder instrukser til denne, jf. ISA 600U, pkt. 17, litra b. 

Denne forståelse skal underbygge koncernrevisors risikovurdering og i sidste 

ende valget af revisionsstrategi. 

Koncernrevisor skal opnå en forståelse for selve konsolideringsprocessen og 

de af den daglige ledelse implementerede kontroller der skal sikre denne pro-

ces. Dette omfatter bl.a. at koncernrevisor skal opnå en forståelse for, hvilket 

instrukser den daglige ledelse har givet eller giver i forbindelse med konsoli-

deringsprocessen, jf. ISA 600U, pkt. A24. 

9.2.5 Forståelse af komponentrevisor 

Af ISA 600U, pkt. 19 fremgår det, at koncernrevisor skal opnå en forståelse 

for komponentrevisor.  

Dette indbefatter, ifølge ISA 600U, at koncernrevisor skal opnå forståelse for, 

om komponentrevisor vil overhold etiske retningslinjer og er uafhængig, den 

faglige kompetence hos komponentrevisor og slutteligt, om komponentrevisor 

er underlagt en regulering med tilsyn. 

Dette er et nyt element i metodikken omkring koncernrevisionsopgaver, da der 

ikke tidligere har været eksplicit udtrykt handlinger rettet mod forståelse af 

komponentrevisor i revisionsstandarderne 

                                                      
44 jf. bl.a. Bilag 7 - Interview med Partner, PWC  
45 jf. Bilag 5 - Interview med  
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Med denne indførelse af et eksplicit punkt omkring koncernrevisors forståelse 

af komponentrevisor med de nævnte uddybninger, understreges det yderligere, 

at koncernrevisionsopgaven omfatter hele koncernen. Med andre ord, at kon-

cernrevisor har det overordnede ansvar for påtegningen på koncernregnskabet.  

Ifølge de interviewede46

Flere af de interviewede påpegede i øvrigt, at anvendelsen af et større interna-

tionalt revisionsfirma - et af Big 4

 vil denne forståelse af komponentrevisor i praksis ofte 

blive opnået ved anvendelsen af spørgeskemaer og indhentelse af CV fra kom-

ponentrevisor. Men langt størstedelen af denne forståelse opnås gennem det al-

lerede gennem tidligere samarbejde etablerede kendskab til komponentrevisor. 

47

9.2.6 Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

 - er med til at sikre de ovenfor nævnte 

krav til etiske retningslinjer, uafhængighed, faglig kompetence og regulering 

af tilsyn. 

Når koncernrevisor har opnået den ovenfor nævnte forståelse for koncernen og 

dens omgivelser, skal koncernrevisor foretage en vurdering af risikoen for væ-

sentlig fejlinformation i koncernregnskabet.  

Denne vurdering af risici skal foretages på såvel regnskabsniveau som på revi-

sionsmålsniveau for transaktionstyper, saldobalanceposter og oplysninger, jf. 

ISA 315, pkt. 25. 

Denne vurdering er et meget centralt element i koncernrevisors planlægning, 

da det er i denne fase at forståelsen af koncernen bliver konkretiseret i egentli-

ge vurderinger og strategier for indhentelse af revisionsbevis.  

Typisk vil revisor samle denne vurdering i et samlet dokument for at øge over-

skueligheden af de foretagne vurderinger for revisionsteamet og evt. kvalitets-

kontrol. 

                                                      
46 jf. bl.a. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte, 
47 The Big 4 indenfor revisionsbranchen betegner de fire store revisionsfirmaer: Deloitte, PWC, Ernst & Young 
og KPMG - i vilkårlig rækkefølge. 
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9.2.7 Dokumentation 

De ovenfor nævnte planlægningsaktiviteter og handlinger skal inkluderes i den 

samlede revisionsdokumentation for koncernrevisionsopgaven, jf. ISA 315, 

pkt. 32.  

9.3 Væsentlighed 

Væsentlighedsniveauet for en revisionsopgave er defineret i ISA 320, pkt. 2. 

Denne har ikke ændret sig i forhold til RS 320: 

"Information er væsentlig, hvis udeladelser heraf eller fejlinformation heri kan have ind-
flydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnska-
bet"48

Der er ikke nogen bestemte metoder til fastlæggelsen af væsentlighedsniveau, 

men alene retningslinjer, da fastlæggelsen i sidste ende berør på "revisors pro-

fessionelle dømmekraft", jf. ISA 320, pkt. 4. 

 

9.3.1 Koncernvæsentlighedsniveau 

I ISA 600U, pkt. 21-23 er der angivet nogle eksplicitte krav til, hvorledes kon-

cernrevisor ved en koncernrevisionsopgave skal forholde sig til væsentlig-

hedsniveauet for koncernregnskabet. Det er i særdeleshed en mere aktiv stil-

lingstagen til væsentlighedsniveauet for såvel koncernen som helhed som for 

betydelige og ikke-betydelige komponenter.  

Således skal koncernrevisor ved fastlæggelsen af den overordnede revisions-

strategi også fastlægge væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet, jf. ISA 

600U, pkt. 21, litra a. I ISA 320, der omhandler væsentlighed ved revision, er 

angivet de mere udspecificerede krav til fastlæggelsen af væsentlighedsni-

veauet.  

Denne tager dog alene højde for en "almindelig" revision, hvor der afgives en 

revisionspåtegning på et regnskab. 

                                                      
48 jf. ISA 320, pkt. 2 og RS 320 pkt. 3. 
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Koncernrevisor skal ved fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet for koncern-

regnskabet vurdere virksomhedens art og omstændigheder for at finde et rele-

vant benchmark. Dette kan være resultat før skat, nettoomsætning, summen af 

aktiver, samlede omkostninger eller egenkapital (listen er ikke udtømmende). 

Koncernrevisor skal anvende sin professionelle dømmekraft til at finde rele-

vante benchmark. Blandt faktorer som har indvirkning på denne vurdering er, 

jf. ISA 320, pkt. A3: 

1 Elementer regnskabet som selskabets interessenter primært vurderer sel-

skabets resultater på baggrund af 

2 Virksomhedens art, hvor virksomheden er i sin livscyklus, virksomhedens 

branche samt ydre økonomiske forhold 

3 Virksomhedens ejerforhold og kapitalstruktur 

4 Volatiliteten af benchmarket  

Betragtningerne og overvejelser heri er dog stadig en del af fastlæggelsen af 

væsentlighedsniveauet for både koncernen som helhed som for komponenter-

ne.  

9.3.2 Komponentvæsentlighedsniveau 

Koncernrevisor skal tillige vurdere komponentvæsentlighedsniveauet for de 

komponenter, hvor revisor udfører revision eller review, jf. ISA 600U, pkt. 21, 

litra c. 

I anbefalingerne uddybes dette med følgende, jf. ISA 600U, pkt. A43: 

"For at reducere sandsynligheden for, at summen af ikke-korrigerede og uopdagede fejl-
informationer i koncernregnskabet overstiger væsentlighed for koncernregnskabet som 
helhed, til et passende lavt niveau, sættes komponentvæsentlighed lavere end væsent-
lighed for koncernregnskabet som helhed" 
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Afgørende for denne fastlæggelse væsentlighedsniveau for komponenterne er 

den såkaldte "sammenlægningsrisiko"49

I Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010 beskrives følgende 

eksempler på en stigende sammenlægningsrisiko: 

, der beskriver risikoen for at sammen-

lagt ubetydelig fejlinformation for koncernregnskabet som helhed bliver bety-

delige. 

1 Antallet af komponenter er større 

2 Komponenter er ens i størrelse 

3 Kompleksiteten og decentraliseringen af it-systemer, der indsamler regn-

skabsdata til koncernregnskabet, er større 

Baggrund for at disse faktorer har indvirkning på fastlæggelsen af sammen-

lægningsrisikoen er, at ved revisionen af en koncern med mange ens enheder, 

hvoraf ingen er betydelige, er risikoen for at den samme fejlinformation vil op-

træde flere gange, men ikke nødvendigvis blive vurderet væsentlig ved et væ-

sentlighedsniveau fastsat uden hensyn til sammenlægningsrisikoen. 

Dette kan illustreres med følgende eksempel: 

Anvendt procentsats på baggrund af sam-

menlægningsrisiko 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

Væsentlighedsniveau for koncernregnska-

bet 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Komponentvæsentlighedsniveau 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 

"Rest" 2.400 2.000 1.600 1.200 800 400 

Tabel 2: Komponentvæsentlighedsniveau, eksempel, Kilde: egen tilvirkning 

 

Som det ses af ovenstående tabel svinger komponentvæsentlighedsniveauet 

med udsvingene i sammenlægningsrisikoen. 

                                                      
49 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 4. 
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Ud fra ovenstående kan der opstilles to scenarier: 

1 En koncern med 5 enheder, hvor der er to finansielt betydelig komponent, 

der står for hhv. 70 % og 20 % af koncernens resultat før skat. De resteren-

de tre komponenter er ikke-betydelige. På denne baggrund vurderes et 

komponentvæsentlighedsniveau på 80 pct. som værende passende, da sam-

menlægningsrisikoen vurderes begrænset. 

2 En koncern med 30 enheder, hvoraf ingen er betydelige og alle har ca. 

samme størrelse. Her vurderes sammenlægningsrisikoen som værende væ-

sentligt højere end i eksempel 1, hvorfor et komponentvæsentlighedsniveau 

på 40 % vurderes passende. 

Det følger, at jo større sammenlægningsrisikoen er desto lavere andel af kon-

cernens væsentlighedsniveau anvendes som væsentlighedsniveau for kompo-

nenterne. Med andre ord, hvis der er stor risiko for at fejlinformation kan over-

stige koncernens væsentlighedsniveau, nedsættes komponenternes væsentlig-

hedsniveau. 

Koncernrevisors fastlæggelse af komponentvæsentlighedsniveauet er med til at 

understrege det ansvar koncernrevisor har for påtegningen af det samlede kon-

cernregnskab. 

9.4 Kommunikation med komponentrevisor 

Kommunikationen med komponentrevisor foregår i to tempi. Først kommuni-

keres der om forhold der har relevans for planlægningen af en koncernrevisi-

onsopgave, jf. ISA 600U, pkt. 40. Dernæst kommunikeres omkring forhold 

som kan have relevans for koncernrevisors konklusion på koncernrevisionsop-

gaven, jf. ISA 600U, pkt. 41. 

For at sikre at denne kommunikation er fyldestgørende for begge parter, er der 

oplistet en række forhold som skal indeholdes i kommunikationen, jf. ISA 

600U, pkt. 41, litra a-e: 
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1 "en anmodning om at komponentrevisor på grundlag af sit kendskab til den 

sammenhæng koncernopgaveteamet skal bruge komponentrevisors arbejde 

i, bekræfter, at komponentrevisor vil samarbejde med koncernopgaveteamet 

2 de etiske krav, der er relevante for koncernrevisionen, og i særdeleshed 

kravene til uafhængighed 

3 komponentvæsentlighed (og hvis relevant de(t) væsentlighedsniveau (er) 

for særlige grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger) ved 

en revision eller et review af komponentens regnskab samt grænsen for 

hvornår fejlinformationer ikke kan betragtes som klart ubetydelige for kon-

cernregnskabet 

4 identificerede, betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncern-

regnskabet, som skyldes besvigelser eller fejl, og som er relevante for 

komponentrevisors arbejde. Koncernopgaveteamet skal anmode kompo-

nentrevisor om rettidigt at kommunikere eventuelle andre identificerede be-

tydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl hos komponenten, og komponentrevi-

sors reaktion på sådanne risici 

5 en oversigt udarbejdet af den daglige koncernledelse over nærtstående par-

ter, samt eventuelle andre nærtstående partner, som koncernopgaveteamet 

har kendskab til. Koncernopgaveteamet skal anmode komponentrevisor om 

rettidigt at oplyse om alle nærtstående parter, der ikke tidligere identificeret 

af den daglige koncernledelse eller af koncernopgaveteamet. Koncernopga-

veteamet skal fastslå, om andre komponentrevisorer skal oplyses om så-

danne yderligere nærtstående parter." 

Som det ses af ovenstående punkter der skal indeholdes i kommunikationen 

med komponentrevisor, er der sket et væsentligt skifte i kravene til denne 

kommunikation. Tidligere skulle kommunikationen alene omfatte "handlinger 
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for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fro, at den primære revisors50 

formål i relation til den pågældende opgave"51

Der fulgte overordnede anbefalinger med, hvoraf det fremgår, at koncernrevi-

sor bl.a. skal indhente en skriftlig udtalelse om overholdelse af uafhængighed. 

.  

Dette er blot med til at understrege, at koncernrevisor har det overordnede an-

svar for koncernrevisionsopgaven, hvilket understreges yderligere i anbefalin-

gerne til ISA 600U, hvoraf det fremgår, at kommunikationen skal foregå som 

en "tovejskommunikation", da dette eller kan resultere i "… at koncernopgave-

teamet ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis"52

9.5 Delkonklusion 

. 

Planlægningsdelens vigtighed i en koncernrevisionsopgave (og en revisions-

opgave) er svær at underdrive, da det er her koncernrevisor opnår forståelsen 

for koncernen, herunder moderselskab og komponenter, opnår forståelse for 

komponentrevisorerne, udstikker de revisionsstrategien og revisionsplanen og 

kommunikerer denne til koncernrevisionsteamet og komponentrevisor. 

Som konsekvens af ISA 600U bliver involveringen af koncernrevisor i plan-

lægningen og i særdeleshed i planlægningen af komponentrevisorsarbejder 

øget, hvilket bl.a. kommer til udtryk i de øgede krav til kommunikation parter-

ne imellem og kravene til koncernrevisors forståelse af komponentrevisor, 

herunder eksempelvis dennes uafhængighed. 

Fordelingen mellem koncernrevisor og komponentrevisor flyttes til derfor 

gradvist over til en mere omfattende koncernrevision og mindre arbejde i de 

enkelte komponenter.  

                                                      
50 Der benævnes koncernrevisor efter terminologien i ISA 600U 
51 jf. RS 600, pkt. 8. 
52 jf. ISA 600U, pkt. A57 
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Med mindre disse er finansielt betydelige eller risikofyldte, hvorefter der udfø-

res omfattende arbejder fra af både koncernrevisor og komponentrevisor (i 

særdeleshed, hvis der er tale om en finansielt betydelige komponent). 

Med denne opdeling kan der opnås en mere effektiv koncernrevision, som føl-

ge af den højere grad af centralisering hos, styring og koordinering af koncern-

revisior. 

Det understreges således, at koncernrevisor har det overordnede ansvar for på-

tegningen af koncernregnskabet i ISA 600U og, de handlinger og overvejelser 

som er anført heri. 
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10 Udførelse af koncernrevision 

Dette er det tredje skridt i en koncernrevisionsopgave, jf. afsnit 7.  

I dette trin af koncernrevisionsopgaven bliver de i de indledende overvejelser 

og de i planlægningen identificerede revisionshandlinger udført af både kon-

cernrevisor og komponentrevisor.  

Derudover foregår en vurdering af konsolideringsprocessen og en vurdering af 

tilstrækkeligheden og egnetheden af det af komponentrevisor indsamlede revi-

sionsbevis.  

10.1 Reaktion på vurderede risici 

På baggrund af de i forbindelse med de indledende overvejelser og planlæg-

ningen af koncernrevisionsopgaven, skal koncernrevisor "udforme og imple-

menterer hensigtsmæssige reaktioner, der behandler de vurderede risici for 

fejlinformation i koncernregnskabet"53

Hovedpointen i dette er, at koncernrevisor skal skalere sine handlinger alt efter 

de vurderede risici. Implicit anføres det dermed i ISA 600U, at der skal være 

forskel på de revisionshandlinger som koncernrevisor og komponentrevisor fo-

retager på finansielt betydelige komponenter og risikofyldte komponenter og 

på ikke-betydelige komponenter.  

. 

Dette understreges yderligere i beskrivelsen af omfanget af revisionshandlin-

gerne i ISA 600U, pkt. 30-31. 

Således er revisionshandlingerne som foretages ved en koncernrevisionsopga-

ve en kombination af revision, aftalte arbejdshandlinger og analytiske arbejds-

handlinger.  

                                                      
53 jf. ISA 600U, pkt. 24 
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Baggrunden for, at hele koncernrevisionsopgaven ikke foretages ved enten re-

vision, aftalte arbejdshandlinger eller analytiske handlinger er, at koncernrevi-

sor har to hensyn at tage i forbindelse med en sådan opgave.  

For det første skal koncernrevisor indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis til brug for revisionskonklusionen på det samlede koncernregnskab, jf. ISA 

600, pkt. 12.  

For det andet skal revisionen udføres i henhold til Revisorlovens § 26, stk. 1, 

der omtaler en effektiv revision. 

Til dette formål kunne man forestille sig situationer, hvor det ville lette arbej-

det for koncernrevisor, hvis alle komponenter blev gennemgået ved egentlig 

revision af disse.  

På denne måde ville koncernrevisor have indhentet tilstrækkeligt og egnet re-

visionsbevis for det samlede koncernregnskab, da alle komponenter ville revi-

deres. En koncernrevisionsopgave vil således på denne baggrund ikke kunne 

udføres på aftalte arbejdshandlinger og analytiske handlinger alene. 

Såfremt der skulle foretages egentlig revision af alle komponenter i en kon-

cern, ville dette blive væsentligt mere omfangsrigt end med kombinationen af 

revision, aftalte arbejdshandlinger og analytiske handlinger. Dette er derfor 

grundet omfanget ikke en mulighed, da dette ville være i strid med Revisorlo-

vens " 26, stk. 1. 
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Sammensætningen af de forskellige typer af revisionshandlinger er illustreret i 

nedenstående eksempel: 

 

Figur 5: Sammensætning af revisionshandlinger, Kilde: (Berit Steenstrup Damm og 
Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 6. 

 

Som det ses i ovenstående eksempel på sammensætningen af revisionshandlin-

ger ved en koncernrevisionsopgave, er denne typisk forskellig alt afhængig af 

regnskabspost. 

En anden faktor som har indvirkning på sammensætningen af revisionshand-

lingerne er styrken af koncernkontrollerne.  

Hvis en koncern har meget stærke koncernkontroller som koncernrevisor kan 

basere sin revision på, falder omfanget af revisionsbevis indsamlet ved egent-

lig revision.  

Omvendt, hvis koncernen har meget svage eller direkte mangelfulde koncern-

kontroller. Dette illustreres i nedenstående matrix: 
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Figur 6: Revisionsstrategi og koncernkontroller, Kilde: (Berit Steenstrup Damm og 
Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 6. 

 

I det ovenstående eksempel ses det at omfanget af revisionshandlinger er om-

vendt proportionale med styrken i koncernkontrollerne. Ligeledes er omfanget 

af analytiske handlinger proportionalt med styrken i koncernkontrollerne. 

Denne vurderingen af omfanget af revisionshandlinger er desuden udtrykt i det 

i ISA 600U vedhæftede beslutningstræ.  

Ligesom i ISA 600U er beslutningstræet opbygget således, at koncernrevisor 

indledningsvist overvejer om der er tale om en finansielt betydelig komponent 

i hvilke tilfælde der foretages revision, om der er tale om en risikofyldt kom-

ponent i hvilke tilfælde revisionshandlinger alene kan omfatte de risikofyldte 

regnskabsposter eller der er tale om en ikke-betydelig komponent, hvor der ud-

føres analytiske handlinger på koncernniveau: 
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Figur 7: Beslutningstræ vedrørende betydelige komponenter. Kilde: ISA 600U, 
side 60. 

*Udført på grundlag
af komponent-
væsentlighed.

Revision af komponentens
finansielle oplysninger* eller 

revision af en eller flere 
balanceposter, grupper af

transaktioner eller 
oplysninger, der vedrører

de sandsynlige betydelige risici, 
eller specificerede handlinger, 

der knytter sig til de
sandsynlige betydelige risici

.  (Afsnit 27)

For yderligere udvalgte komponenter: 
Revision af komponentens finansielle informationer* 
Revision af en eller flere balanceposter, grupper af 
transaktioner eller oplysninger,

Rreview af komponentens  finansielle informationer eller
Specifikke handlinger. (Afsnit 29)

Er det sandsynligt,
at komponenten som følge af sin 

særlige art eller særlige omstændigheder
indeholder betydelige risici for
væsentlige fejlinformationer

i koncernregnskabet.
(Afsnit 27) 

Er komponenten af 
individuel finansiel

betydning for koncernen 
(Afsnit 26) 

Revision af komponenternes 
finansielle oplysninger.

(Afsnit 26)

For ikke betydelige komponenter
udføres analytiske procedurer
på koncernniveau. (Afsnit 28)

Kommunikation
med komponent 

revisor.
(Afsnit 40)

Nej

Ja
Er det planlagte

omfang  således, at der kan opnås
tilstrækkeligt  og egnet revisionsbevis, 
der kan danne grundlag for koncern-

revisionskonklusionen.
(Afsnit 29) 

Nej

Ja

Ja

Nej
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10.1.1 Finansielt betydelige komponenter 

Som det ses af ovenstående beslutningstræ, skal der udføres revision af kom-

ponentens finansielle oplysninger, såfremt denne vurderes finansielt betydelig, 

jf. ISA 600U, pkt. 26.  

I dette tilfælde understreges koncernrevisors ansvar for påtegningen på det 

samlede koncernregnskab, da koncernrevisor skal involvere sig i en kompo-

nentrevisors revision af en finansielt betydelig komponent. 

Dette består i, at koncernrevisor skal involveres i risikovurderingen for at 

identificere betydelige risici for væsentlig fejlinformation, jf. ISA 600U, pkt. 

30. 

Denne involvering skal ligesom anført i afsnit 9.4 foregå som en tovejskom-

munikation og skal efter ISA 600U, pkt. 30, litra a-c omfatte en drøftelse om-

kring de for koncernen betydelige forretningsaktiviteter, udsatheden for væ-

sentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl og en gennemgang af 

de af komponentrevisor identificerede betydelige risici for væsentlig fejlin-

formation. 

Igen er der et dokumentationskrav som skal overholdes, da denne involvering 

skal dokumenteres i form at et notat, jf. ISA 600U, pkt. 30, litra c. 

10.1.2 Risikofyldte komponenter 

Ud fra ovenstående beslutningstræ kan det ligeledes ses, at såfremt en kompo-

nent vurderes at være risikofyldt, skal der enten foretages revision af kompo-

nentens finansielle oplysninger eller revision af udvalgte regnskabsposter eller 

oplysninger, der er relateret til de identificerede risici, jf. ISA 600U, pkt. 27. 

Derudover skal koncernrevisor ligesom ovenfor involvere sig, hvis revisionen 

af en risikofyldt komponent udføres af en komponentrevisor, jf. ISA 600U, 

pkt. 31. 
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Involveringen består dog for denne type af komponenter dog i, at koncernrevi-

sor skal vurdere "hensigtsmæssigheden i de udførte revisionshandlinger"54

10.1.3 Ikke-betydelige komponenter 

. 

For komponenter som hverken klassificeres som finansielt betydelige eller ri-

sikofyldte, skal koncernrevisor udføre analytiske handlinger på koncernniveau, 

jf. ISA 600U, pkt. 28. 

Disse analytiske handlinger "svarer principielt til en afsluttende regnskabsana-

lyse af den enkelte virksomhed"55

Dette gøres for at opnå en forståelse af komponentens finansielle præstation, 

hvorved abnorm eller anormal finansiel præstation vil blive identificeret. 

. Derfor vil en sådan analytisk handling ty-

pisk bestå i en analyse af komponentens finansielle præstation i regnskabsåret 

sammenholdt med tidligere regnskabsår eller budgetter.  

I de tilfælde, hvor koncernrevisor vurderer, at der ikke er indsamlet tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis fra sammensætningen af revisionshandlinger, må 

denne sammensætning ændres, jf. ISA 600, pkt. 29.  

Ændringen af sammensætningen består i, at koncernrevisor udvider omfanget 

af handlinger på ikke-betydelige komponenter. Denne udvidelse kan bestå i 

egentlig revision af den ikke-betydelige komponent, aftalte arbejdshandlinger 

eller review af den ikke-betydelige komponent. 

 

 

 

 

                                                      
54 jf. ISA 600U, pkt. 30 
55 (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 6  
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Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvor koncernrevisor har valgt at ind-

samlingen af revisionsbevis for koncernens tilgodehavender fra salg og tjene-

steydelser skal foregå i den nedenfor opgjorte sammensætning: 

 

 

Revisionsstrategi 
(sammensætning 
af handlinger) 

Revurderet 
sammensætning 

Revision 60 % 60 % 

Revision af ikke-
betydelige komponenter 0 % 15 % 

Aftalte arbejdshandlinger 15 % 10 % 

Aftalte arbejdshandlinger 
på ikke-betydelige kom-
ponenter 0 % 5 % 

Analytiske handlinger 25 % 10 % 

Tabel 3: Sammensætningen af revisionshandlinger og ændringer heri, kilde: egen til-
virkning 

 

I det ovenstående eksempel har koncernrevisor i forbindelse med planlægnin-

gen af koncernrevisionsopgaven vurderet at den ovenfor i kolonne 1 angivne 

sammensætning ville understøtte indsamlingen af tilstrækkeligt og egnet revi-

sionsbevis. 

Ved selve udførelsen er det efterfølgende konstateret, at sammensætningen af 

det indsamlede revisionsbevis ikke mundede ud i tilstrækkeligt og egnet revi-

sionsbevis, hvorfor nogle ikke-betydelige komponenter blev udvalgt til at få 

foretaget revision eller aftalte arbejdshandlinger. 
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Forskellene mellem den indledningsvist valgte revisionsstrategi og sammen-

sætningen af det i første omgang indsamlede revisionsbevis kan f.eks. skyldes 

en ændret risikovurdering som følge af ny information. 

Det er dog angivet i ISA 600U, pkt. 29, at valget af disse ikke-betydelige 

komponenter til en udvidelse skal varieres over tid. 

Denne forholdsvis klare vurdering af reaktionen på identificerede risici i form 

af sammensætningen af handlinger og eventuelle efterfølgende ændringer her-

af, var ikke så entydigt angivet i RS 600.  

Af denne fremgik således alene, at koncernrevisor skulle "udføre handlinger 

for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den anden revisors ar-

bejde er tilstrækkeligt for den primære revisors formål i relation til den pågæl-

dende opgave"56

Dermed understreges endnu en gang det fokus som er i ISA 600U på en aktiv 

koncernrevisor der tager stilling til det indsamlede revisionsbevis ud fra et an-

svar for den samlede koncernrevisionsopgave og påtegning på koncernregn-

skabet. 

. 

10.2 Konsolideringsproces 

I forbindelse med konsolideringsprocessen samles koncernens finansielle data 

til koncernregnskabet, og her foretages justeringer til samme regnskabspraksis 

og elimineringer. 

Elimineringer og omvurderingen i en konsolideringsproces omfatter følgen-

de57

- Eliminering af intern gæld og tilgo-

dehavender samt renter heraf 

: 

- Eliminering af intern udbyttegæld 

                                                      
56 jf. RS 600, pkt. 8 
57 jf. (Møller, 2008, 10. udgave). side 57-85 



Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark,  
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision,  

Copenhagen Business School 2011 
 

  59 

- Købsomvurdering af købte datter-

virksomheders aktiver og forpligtelser 

- Eliminering af intern handel med 

omsætningsvarer 

- Eliminering af intern handel med an-

lægsaktiver 

- Skat 

- Minoritetsinteresser - Koncerngoodwill 

 

Dette gøres for at koncernregnskabet ikke "bare" fremstår som summen af sel-

skaberne, men som det reelle billede (retvisende billede) af koncernens akti-

ver, passiver og finansielle stilling pr. årsafslutningsdatoen samt resultatet af 

koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden. 

Denne proces har koncernrevisor vurderet og opnået en forståelse for i forbin-

delse med planlægningen af koncernrevisionsopgaven, jf. afsnit 9.2.4. 

Selve konsolideringen vil som oftest blive foretaget af selskabets controlleraf-

deling eller regnskabsafdeling, hvorfor en forståelse for og test af koncernkon-

troller - særligt i forbindelse med rapporteringen - er vigtigt for konsolide-

ringsprocessen og koncernrevisors arbejde hermed, jf. ISA 600U, pkt. 32, se i 

øvrigt afsnit 9.2.3. 

Som led i kontrol af denne konsolideringsproces skal koncernrevisor derfor 

forhold sig til følgende, jf. ISA 600U, pkt. 33-37: 

1 Om alle komponenter er medtaget i koncernregnskabet 

2 Hensigtsmæssigheden, fuldstændigheden og nøjagtigheden af konsolide-

ringsreguleringerne og klassifikationerne, samt om der er besvigelsesrisici 

eller indikationer på manglende neutralitet hos ledelsen 

3 Passende regulering af forskelle i anvendt regnskabspraksis 

4 Overensstemmelse mellem den konsoliderede information og den af kom-

ponentrevisor identificerede 
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5 Passende regulering for forskelle i balancedag 

Blandt de interviewede bestod denne kvalitetssikring af konsolideringsproces-

sen for størstedelens vedkommende af en kombination af kontrolrevision og 

substansrevision58

Typisk vil koncernrevisor således have vurderet effektiviteten af koncernkon-

trollerne som er relateret til selskabets konsolideringsproces. Dette kan være 

rapporteringsskemaer, posteringsmanualer eller deciderede rapporteringspro-

grammer. I nogle tilfælde har controllerafdelingen, som forestår konsoliderin-

gen til brug for koncernregnskabet, mulighed for at trække finansielle data for 

datterselskaber direkte fra systemet

.  

59

De interviewede påpegede i øvrigt, at rapporteringen i de fleste tilfælde sker 

efter dansk regnskabsregulering eller IFRS

.  

60

Det bliver dog også påpeget i interviewet, at såfremt der sker rapportering ef-

ter 1-2 forskellige regnskabsreguleringer, kan det være koncernrevisor som 

kvalitetssikre

. Derved undgås problematikken 

omkring justeringer af eventuelle forskelle mellem de forskellige regnskabsre-

guleringer.  

61

Dette er tillige tilfældet i situationen, hvor en komponent har forskelligt regn-

skabsår. Her vil der skulle tilpasses i rapporteringen

. Dermed lader det til, at denne problematik omkring forskellig 

regnskabsregulering er undgået ved at tilpasse rapporteringskravene for kom-

ponenten og for komponentrevisor. 

62

                                                      
58 jf. bl.a.

, men denne problemstil-

ling vurderes ikke at være omfangsrig, da de fleste koncerner har samme regn-

skabsår. 

Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte  
59 jf. Bilag 7 - Interview med Partner, PWC  
60 jf. Bilag 5 - Interview med Partner, KPMG  
61 jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte  
62 jf. Bilag 6 - Interview med Manager, KPMG  
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10.3 Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisions-
bevis 

Overordnet kan det siges, at koncernrevisor i de fleste tilfælde vil opnå til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis fra de af komponentrevisor udførte revisi-

onshandlinger - uanset om komponentrevisor har foretaget arbejde på en finan-

sielt betydelig komponent eller en risikofyldt komponent.  

Dette skyldes, at koncernrevisor har været involveret i risikovurderingen og 

har fastlagt den overordnede revisionsstrategi og revisionsplan. 

Såfremt koncernrevisor ved hjælp af sin professionelle dømmekraft og på bag-

grund af det arbejde som er udført ikke vurderer, at der er indhentet tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis for risikofyldte komponenter og analytiske hand-

linger udført på ikke-betydelige komponenter, skal koncernrevisor beslutte, 

hvilke yderligere handlinger der skal udføres, jf. ISA 600U, pkt. 43. 

Flere af de interviewede har oplevet at vurdere de at komponentrevisor ind-

samlede revisionsbevis som værende mangelfuldt eller utilstrækkeligt eller 

uegnet.  

Ved denne konstatering har koncernrevisor måtte udføre yderligere handlinger, 

der spænder lige fra forespørgsler til komponentrevisor eller komponentledelse 

til at besøge komponenter for selv at udføre revisionshandlingerne63

En af de interviewede har ydermere en metode til at styre denne vurdering af 

tilstrækkeligheden og egnetheden af det indsamlede revisionsbevis.  

. 

Han benytter sig af en grafisk oversigt over afdækningen af de forskellige kon-

ti, som opdateres ved ændringer i forudsætningerne så som risikovurdering el-

ler lignende64

Alt i alt må det siges, at de interviewede ved, hvordan de skal følge op på util-

strækkeligt eller uegnet revisionsbevis. Dette bunder formentligt i, at det også 

. 

                                                      
63 jf. bl.a. Bilag 6 - Interview med Manager, KPMG  
64 jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte  
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tidligere har været en anbefaling i revisionsstandarden at koncernrevisor skulle 

forholde sig til det af komponentrevisor indsamlede revisionsbevis, jf. RS 600, 

pkt. 13. 

Det forholder sig tilsvarende med det af koncernteamet indsamlede revisions-

bevis. Dog foregår vurderingen af tilstrækkeligheden og egnetheden som en 

løbende proces i forbindelse med udførelsen af de konkrete revisionshandlin-

ger.  

Derudover vurderer koncernrevisor ved sin gennemgang af det af koncerntea-

met udførte arbejde, om det indsamlede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net. 

Såfremt det viser sig at det ikke er muligt at indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis må koncernrevisor modificere sin påtegning. Således fremgår 

det af Erklæringsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, pkt. 1 at "revisor skal i revisi-

onspåtegningen tage forbehold, hvis revisor ikke er i stand til at opnå tilstræk-

keligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsent-

lige fejl". 

10.4 Delkonklusion 

Udførelsen af en koncernrevision er sammensat af de tre typer af revisions-

handlinger: Revision, aftalte arbejdshandlinger og analytiske handlinger. 

Sammensætningen af disse bliver besluttet af koncernrevisor i forbindelse som 

en reaktion på de identificerede risici. 

Denne sammensætning kan dog ændres efterhånden som ny information kom-

mer til koncernrevisors kendskab, eksempelvis i af ændrede risikovurderinger. 

Sammensætningen af revisionshandlinger, herunder i særdeleshed vurderingen 

af tilstrækkeligheden og egnetheden af det indsamlede revisionsbevis og even-

tuelt ændring af denne sammensætning, understreger endnu en gang, at det i 

sidste ende er koncernrevisor som har ansvaret for koncernrevisionsopgaven. 
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Dette er tillige tilfældet med vurderingen af konsolideringsprocessen, hvor ve-

rificeringen af denne i meget høj grad beror på enten koncernrevisors test af 

koncernkontroller eller dennes mere manuelle gennemgang af processen. 

Fordelingen af udførelsen af koncernrevisionen fastlægges som anført ovenfor 

af koncernrevisor. Tendensen er derfor, at koncernrevisor udfører mere arbej-

de, mens komponentrevisor alene reduceres til en udførende enhed ved revisi-

oner efter USA 600U. 

Derudover medfører ISA 600, at indhentelsen af tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis for betydelig komponenter typisk vil ske gennem revision, hvilket til-

lige var tilfældet med RS 600.  

Det nye er, at ikke-betydelige komponenter vurderes i langt højere grad end 

tidligere. Disse ikke-betydelige komponenter vil derfor blive benyttet som 

"buffer" til brug for opnåelsen af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  
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11 Afslutning af koncernrevision 

Dette er det fjerde skridt i en koncernrevisionsopgave, jf. afsnit 7, hvor kon-

cernrevisor identificerer eventuelle efterfølgende begivenheder, som kan have 

påvirkning på årsregnskabet, kommunikerer med både selskabets daglige le-

delse og selskabets øverste ledelse og overvejer om samlingen af revisionsdo-

kumentation er komplet til afslutningen. 

11.1 Efterfølgende begivenheder 

Ved en normal revisionsopgave skal revisor udføre handlinger for at identifice-

re de i ISA 560, pkt. 2 angivne to typer af efterfølgende begivenheder: 

1 Begivenheder, der giver yderligere bevis vedrørende forhold, der eksistere-

de på balancedagen, og 

2 begivenheder, der tyder på forhold, der er opstået efter balancedagen 

De handlinger som koncernrevisor skal foretage for at afdække disse tre typer 

af efterfølgende begivenheder adskiller sig ikke i første omgange fra de hand-

linger som skal foretages ved en "almindelig" revisionsopgave. 

Disse handlinger omfatter i stort omfang en kombination af gennemlæsning af 

bestyrelsesreferater og anden rapportering og forespørgsler til den daglige le-

delse for at sikre at der ikke er ændrede forudsætninger eller ny information 

som skal indarbejdes i koncernregnskabet. 

Herudover skal koncernrevisor i forlængelse af sit ansvar for det samlede kon-

cernregnskab foretage handlinger så det sikres, at også komponentrevisorerne 

har identificeret eventuelle efterfølgende begivenheder. 

Dette betyder, at koncernrevisor enten selv skal foretage de ovenfor angivne 

handlinger eller komponentrevisor skal, jf. ISA 600U, pkt. 38.  

Såfremt der ikke foretages revision fra komponentrevisorsside, skal koncern-

revisor alene informeres, hvis komponentrevisor ved disse andre handlinger 
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bliver opmærksom på forhold som kan være en efterfølgende begivenhed, jf. 

ISA 600U, pkt. 39. 

Typisk vil denne vurdering af efterfølgende begivenheder på komponentniveau 

blive foretaget af komponentrevisor og rapporteret til koncernrevisor i form af 

en erklæring vedrørende de foretagne arbejdshandlinger udført ved denne vur-

dering.  

Disse arbejdshandlinger omfatter de samme handlinger som angivet ovenfor: 

læsning af rapportering og bestyrelsesmateriale og forespørgsel til ledelsen i 

komponenten. 

Denne erklæring vil typisk være en del af den af koncernrevisor udstedte rap-

porteringspakke. 

Reaktionen på identificerede efterfølgende begivenheder afhænger af tidspunk-

tet for konstateringen. Overordnet kan det siges, at væsentligheden af den ef-

terfølgende begivenhed og tidspunktet for denne er bestemmende for reaktio-

nen.  

De ovenfor nævnte to typer af efterfølgende begivenheder kan opdeles efter, 

hvornår revisor konstaterer disse forhold: 

1 Begivenheder som indtræffer indtil datoen for revisionspåtegningen 

2 Forhold konstateret efter datoen for revisionspåtegningen, men inden regn-

skabets endelige godkendelse på generalforsamlingen 

3 Forhold konstateret efter regnskabets endelige godkendelse på generalfor-

samlingen 

Således skal en efterfølgende begivenhed som konstateres efter endelig god-

kendelse på selskabets generalforsamling være af en sådan karakter, at denne 

ville have resulteret i en modificeret påtegning. 

Såfremt koncernrevisor have haft kendskab hertil, før koncernrevisor overvejer 

korrektion med selskabets ledelse, jf. ISA 600U, pkt. 14-17. 
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Hvorimod en konstateret efterfølgende begivenhed der "kun" væsentligt påvir-

ke regnskabet vil blive overvejet rettet, hvis denne identificeres inden datoen 

for revisionspåtegningen. 

11.2 Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse 

I forbindelse med afslutningen af koncernrevisionsopgaven skal koncernrevi-

sor kommunikere til både selskabets daglige ledelse og til den øverste ledelse. 

11.2.1 Kommunikation med den daglige ledelse 

Kommunikationen med den daglige ledelse er den mere detaljerede kommuni-

kation sammenholdt med kommunikationen med den øverste ledelse. Denne 

kommunikation bærer således også præg af, at være mere uformel med mindre 

der er identificeret særlige forhold som skal kommunikeres. 

Kommunikationen omfatter konstaterede mangler i de interne kontroller enten 

på koncernniveau eller på komponentniveau eller mangler i de interne kontrol-

ler, jf. ISA 600U, pkt. 46, litra a-c. Derudover skal identificerede besvigelser 

konstateret af koncernrevisor eller komponentrevisor kommunikeres til den 

daglige ledelse, jf. ISA 600U, pkt. 47. 

I særlige tilfælde kan denne kommunikation med den daglige ledelse ske gen-

nem et såkaldt management letter. Dette benyttes i de tilfælde, hvor koncern-

revisor har særlige forhold skal den daglige ledelse skal gøres opmærksomme 

på. 

11.2.2 Kommunikation med den øverste ledelse 

Kommunikationen med den øverste ledelse foregår på et noget mere overord-

net niveau.  

Således skal kommunikationen med selskabets øverste ledelse skal ifølge ISA 

600U, pkt.49, litra a-e omfatte en oversigt over arten af de udførte arbejde på 

komponentniveau, den planlagte involvering af koncernrevisor, betænkelighe-
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der omkring kvaliteten af komponentrevisors arbejde, eventuelle begrænsnin-

ger i koncernrevisionen og besvigelser eller mistanke om besvigelser. 

Denne kommunikation med den øverste ledelse vil primært foregå gennem re-

visionsprotokollen. 

De i forbindelse med Clarity projektet ajourførte standarder for revision der 

omfatter denne kommunikation med selskabets ledelse indeholder ikke det 

danske forhold: Revisionsprotokollen. 

Denne revisionsprotokol omfatter typisk en afrapportering til selskabets øver-

ste ledelse i årets løb og i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. En re-

visionsprotokol der afgives i årets løb omfatter en beskrivelse af de indtil da 

udførte arbejder, jf. RS 265, pkt. 17. 

En revisionsprotokol afgivet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet in-

deholder de elementer som er angivet ovenfor og i ISA 600U, pkt. 49, litra a-e. 

Som det fremgår ovenfor foregår kommunikationen til den øverste ledelse i 

koncernen af koncernrevisor, hvilket er med til at understrege dennes ansvar 

for den samlede koncernrevisionsopgave. 

11.3 Dokumentation 

Det sidste en koncernrevisor skal overveje i forbindelse med afslutningen af en 

koncernrevision, er dokumentationen af de udførte handlinger. 

Således skal koncernrevisor i sin revisionsdokumentation inkluderer, jf. ISA 

600U, pkt. 50, litra a-c: 

1 En analyse af de betydelige komponenters finansielle information 

2 arten, den tidsmæssige placering og omfanget af koncernopgaveteamets in-

volvering i det at komponentrevisor udførte arbejde på betydelige kompo-

nenter, herunder dokumentation af koncernrevisors gennemgang af denne 

revisionsdokumentation og konklusioner 
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3 skriftlig kommunikation mellem koncernopgaveteam og komponentrevisor  

11.4 Delkonklusion 

I forbindelse med afslutningen af koncernrevisionsopgaven skal koncernrevi-

sor således, som anført ovenfor, udføre både de "almindelige" overvejelser og 

handlinger omkring efterfølgende begivenheder og handlinger i kraft af sin rol-

le som koncernrevisor.  

Dette omfatter en vurdering af komponentrevisors rapportering omkring efter-

følgende begivenheder. 

Fordelingen mellem koncernrevisor og komponentrevisor af den afsluttende 

del af koncernrevisionsopgaven ovenfor afspejler endnu en gang ansvarsforde-

lingen.  

I forbindelse med kommunikationen til den øverste ledelse bliver det igen un-

derstreget, at det er koncernrevisor som har det overordnede ansvar for kon-

cernrevisionsopgaven, da kommunikationen til den øverste ledelse bliver fore-

taget af koncernrevisor. 
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12 Særlig problemstilling i ISA 600U 

I dette afsnit vil den særlige problemstilling at en koncern falder uden for be-

grebsrammen (frame-worket) for ISA 600U blive analyseret.  

Med dette menes, at ISA 600U er baseret på en tankegang om, at koncernrevi-

sor har overblikket over koncernens komponenter og på den baggrund foreta-

ger risikovurdering, overordnede revisionsstrategi, revisionsplan, væsentlig-

hedsniveau etc. Således foretager koncernrevisor også en vurdering af, hvilke 

komponenter som er betydelige og ikke-betydelige. 

Man kan således forestille sig en situation, hvor koncernrevisor har ansvaret 

for en koncernrevisionsopgave, men at moderselskabet ikke i sig selv er bety-

deligt og den eneste finansielt betydelige komponent ligger i f.eks. Kina. 

Der kan være store kulturelle barriere mellem en dansk koncernrevisor og en 

kinesisk komponentrevisor. Alene den sproglige barriere kan være svær at 

overkomme. 

I denne situation kan koncernrevisors "magt" til at beslutte risikovurdering og 

revisionsstrategi og revisionsplan etc. blive begrænset.  

Således at det vil være den kinesiske komponentrevisor som vil være de facto 

koncernrevisor, men ikke bære det overordnede ansvar for koncernrevisions-

opgaven. 

De i denne forbindelse identificerede problemstillinger vil en koncernrevisor 

kunne "løse" ved at "indsætte" en netværks-revisor som mellemled mellem 

koncernrevisor og den lokale komponentrevisor.  

På denne måde vil de kulturelle barrierer blive nedbrudt betragteligt. Alterna-

tivt kan koncernrevisor plædere for, at en netværks-revisor bliver valgt som 

komponentrevisor, da man må formode, at en netværks-revisor fra en af Big 4 

vil have lettere ved at kommunikerer og udvise tilsvarende forståelse som kon-

cernrevisor. 
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Der er således flere af de større selskaber som har en intern politik om, at en 

vis procentdel af en koncernrevisionsopgave skal udføres af revisorer fra eget 

netværk. Dette vil, foruden at være med til at sikre ekstra indtægter i de for-

skellige revisionssamarbejder, afhjælpe de ovenfor angivne problemstillinger 

omkring kulturelle barriere. 
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13 Konklusion 

På baggrund af den udførte gennemgang og analyse af indvirkningen af indfø-

relsen af ISA 600U i Danmark kan det konkluderes, at den væsentligste ind-

virkning med indførelsen af ISA 600U vil blive en øget involvering af kon-

cernrevisor i komponentrevisors arbejde. 

Den øgede involvering af koncernrevisor med indførelsen af ISA 600U bliver 

en understregning af koncernrevisors overordnede ansvar for koncernrevisio-

nen, hvilket afspejles i koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbej-

de. 

Derudover vil koncernrevisor ved fastlæggelsen af revisionsstrategien og revi-

sionsplanen skulle forholde sig til koncernens komponenter og komponentrevi-

soren. I særdeleshed den indførte opdeling af komponenter i betydelige og ik-

ke-betydelige komponenter vil medfører en mere effektivt planlægning. 

For betydelige komponenter, og de tilknyttede komponentrevisorer, vil ISA 

600U formentligt ikke få den store effekt, da revisionsbeviset også tidligere 

har været indsamlet ved revision for denne gruppe af komponenter. 

For gruppen af komponenter, der vurderes ikke-betydelige, vil indførelsen af 

ISA 600U medfører, at revisionshandlinger for disse i de fleste tilfælde vil væ-

re analytiske handlinger på koncernniveau. 

Indførelsen af ISA 600U vil derfor formentligt føre til en mere effektiv revisi-

on med øget fokus på især planlægningen af koncernrevisionsopgaven. Dette 

er også tendensen indenfor revisorbranchen, hvilket understreges af de fore-

tagne interviews. 

Det understreges desuden i interviewene, at branchen som sådan er positivt 

stemt overfor den ajourførte internationale standard for revision, der er en for-

længelse af risikostandarderne fra 2005. 

Det kan samtidig på baggrund af den ovenstående gennemgang af særlige pro-

blemstillinger konkluderes, at i takt med at ansvaret for hele koncernrevisions-
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opgaven i højere grad bliver flyttet over til koncernrevisor, må denne også be-

nytte denne magt. Således skal det i tilfælde, hvor en særlig finansielt betyde-

lig komponent fastholdes, at det er koncernrevisor der har ansvaret og "mag-

ten" over koncernrevisionsopgaven. Dette løses eksempelvis ved at benytte en 

netværksrevisor som et mellemled mellem koncernrevisor og komponentrevi-

sor. 

Samlet set kan det således konkluderes, at de ovenfor nævnte effekter af indfø-

relsen af ISA 600U så som understregningen af ansvaret for koncernrevisions-

opgaven, involveringen af komponentrevisor i revisionsplanlægningen og op-

delingen i betydelige og ikke-betydelige komponenter i nogen grad allerede er 

implementeret i de større danske revisionsfirmaer i forlængelse af deres med-

lemskab af Forum of Firms.  

Effekten af implementeringen af ISA 600U bliver dog stadig en effektivisering 

af koncernrevisionsopgaven i forhold til tidligere revisioner efter RS 600. 
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15 Bilag 1 - Aflægges koncernregnskab 

Koncernregnskab
A.P.Møller Mærsk Ja
Carlsberg Ja
Coloplast Ja
D/S Norden Ja
Danisco Ja
Danske Bank Ja
DSV Ja
FLSmidth & Co. Ja
H. Lundbeck Ja
Jyske Bank Ja
NKT Holding Ja
Nordea Bank Ja
Novo Nordisk Ja
Novozymes Ja
Sydbank Ja
Topdanmark Ja
Tryg Ja
Vestas Wind Systems Ja
Williams Demant Holding Ja  

Tabel 4: Aflægger danske virksomheder koncernregnskab, egen tilvirkning på bag-

grund af tilgængelige regnskaber pr. 31. december 2010. 
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16 Bilag 2 - Opbygning af RS-systemet 

 

Figur 8: Opbygning af RS-systemet, Kilde (Kim Füchsel, 2008), side 145. 
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17 Bilag 3 - Spørgeguide 

Indledende spørgsmål 
 Spørgsmål Svar 
1 Hvad er dit navn?  
2 Hvad er din titel?  
3 Hvor længe har du arbejdet med re-

vision, herunder revision af kon-
cernregnskaber? 

 

4 Hvilke typer koncerner beskæftiger 
du dig med? Her tænkes såvel geo-
grafi som branche? 

 

5 Hvad er din overordnede vurdering 
af ISA 600 i forhold til RS 600? 

 

6 Hvad er din vurdering af involve-
ringen fra koncernrevisorsside efter 
ISA 600 i forhold til RS 600? 

 

7 Anvender du allerede ISA 600 eller 
følger du FSR's udskydelse for 
regnskaber for perioder, der starter 
efter 15. december 2010 

 

 

Planlægning af koncernrevisioner 
 Spørgsmål Svar 
1 Kan du forestille dig situationer, hvor 

ISA 600 vil blive anvendt uden af-
læggelse af koncernregnskab? (Her 
tænkes på koncernrevisionsopgave 
uden koncernregnskab som f.eks. ved 
filialer eller segmenter) 

 

2 Hvilken indvirkning har opdelingen i 
betydelige og ikke-betydelige kom-
ponenter på din revisionsplanlæg-
ning? 

 

3 Har du tidligere opdelt de koncerner 
du reviderer i betydelige og ikke-
betydelige komponenter? 

 

4 Hvorledes kommunikerer du med 
komponentrevisor? 

 

5 Hvorledes opnår du forståelse af 
komponentrevisor? Herunder over-
holdelse af etiske regler og arbejde 
indenfor reguleringsmæssig ramme 
under tilsyn? 

 

6 Hvorledes sikre du dig, at kompo-
nentrevisor besidder tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer?  
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7 Har du været ude for, at komponent-
revisor ikke opfyldte kravene til uaf-
hængighed og du derfor ikke anvend-
te den pågældende komponentrevi-
sor? 

 

8 Involverer du komponentrevisor i ri-
sikovurderingsprocessen?  

 

9 Har du været ude for at afvise en 
koncernrevisionsopgave som følge af 
mangel på tilstrækkeligt og egnet re-
visionsbevis som følge af begræns-
ninger pålagt af den daglige ledelse? 

 

10 I hvor stort omfang baseres revisi-
onsstrategien sig på koncernkontrol-
ler?  

 

12 Har du tidligere anvendt opdelingen 
af væsentlighedsniveau for koncern-
regnskabet? Her tænkes på fastlæg-
gelse af væsentlighed som helhed og 
for de enkelte komponenter uden at 
summen af disse overstiger koncer-
nens væsentlighed. 

 

 

Udførelse af koncernrevision 
 Spørgsmål Svar 
1 Hvorledes kvalitetssikres konsolide-

ringsprocessen? Her tænkes på, om 
der anvendes rapporteringsprogram-
mer eller skemaer pr. mail mv. 

 

2 Hvorledes sikres, at der anvendes 
sammenligneligt GAAP i konsolide-
ringsprocessen? Foretager kompo-
nentrevisor eksempelvis selv IFRS-
korrektioner i forhold til Dansk 
GAAP? 

 

3 Hvorledes kvalitetssikres indregnin-
gen såfremt komponenterne har an-
det regnskabsår end i koncernregn-
skabet? 

 

4 Hvad er din reaktion på utilstrække-
ligt revisionsbevis fra komponentre-
visor?  

 

 

 



Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark,  
Kandidatafhandling, Instituttet for Regnskab og Revision,  

Copenhagen Business School 2011 
 

  78 

18 Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 

Indledende spørgsmål 
 Spørgsmål Svar 
3 Hvor længe har du arbejdet med 

revision, herunder revision af kon-
cernregnskaber? 

32 år 

4 Hvilke typer koncerner beskæfti-
ger du dig med? Her tænkes såvel 
geografi som branche? 

Mellemstore og Store koncerner - såvel dan-
ske som udenlandske. 

5 Hvad er din overordnede vurde-
ring af ISA 600 i forhold til RS 
600? 

En implementering af risikostandarden fra 
2005, hvor der er eksakte krav til involvering 
og kommunikation.  

6 Hvad er din vurdering af involve-
ringen fra koncernrevisorsside ef-
ter ISA 600 i forhold til RS 600? 

Dette afhænger af, hvordan koncernrevisionen 
har været udført tidligere. De fleste vil for-
mentlig oplevet en øget involvering fra kon-
cenrevisorsside. 
 
Overordnet er det ikke længere tilstrækkeligt 
at basere sig på en rapporteringspakke fra dat-
terselskabsrevisor. Således skal denne revisor 
vurderes og involveres - uanset om der er tale 
om en fremmed revisor eller en fra eget firma-
netværk  
 
Drøftelser på planlægningstidspunktet. Invol-
vering i risikovurdering - godkendelse af kon-
cernrevisor.  

7 Anvender du allerede ISA 600 el-
ler følger du FSR's udskydelse for 
regnskaber for perioder, der starter 
efter 15. december 2010 

Deloitte er gennem medlemskabet af Forum 
of Firms. forpligtet til at anvende ISA allere-
de.  

 

Planlægning af koncernrevisioner 
 Spørgsmål Svar 
1 Kan du forestille dig situationer, 

hvor ISA 600 vil blive anvendt 
uden aflæggelse af koncernregn-
skab? (Her tænkes på koncernrevi-
sionsopgave uden koncernregnskab 
som f.eks. ved filialer eller segmen-
ter) 

Ja, men dette vil primært være tilfældet uden 
for Danmark. Her er store virksomheder må-
ske organiseret i divisioner, der minder om 
koncerner, hvilket er tilfældene, hvor dette 
vil finde anvendelse.   

2 Hvilken indvirkning har opdelingen 
i betydelige og ikke-betydelige 
komponenter på din revisionsplan-
lægning? 

Mange vurderer allerede opdelingen, men 
dette vil blive mere udtalt med ISA 600. 
Opdelingen medfører formentligt en mere 
effektiv koncernrevision, da koncernrevisor 
i højere grad kan anvende analytiske hand-
linger til afdækning af ikke-betydelige kom-
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ponenter. 
 
Tidligere var der nok en holdning til, hvor 
stor en del af koncernrevisionen som skulle 
afdækkes med egentlig revision. Med den 
mere aktive involvering ved risikovurderin-
gen og opdelingen af komponenter, er det 
blevet understreget, at analytiske handlinger 
kan være tilstrækkelige.  
 
Anvendelsen af analytiske handlinger af-
hænger i øvrigt af kvaliteten af koncernkon-
trollerne. 

3 Har du tidligere opdelt de koncerner 
du reviderer i betydelige og ikke-
betydelige komponenter? 

Ja, der er tidligere også foretaget en opde-
ling om end, det er blevet mere konkretiseret 
i IS 600. 
 

4 Hvorledes kommunikerer du med 
komponentrevisor? 

I ISA 600 er det angivet at kommunikatio-
nen skal ske som tovejs kommunikation. Det 
kan være svært med tilstrækkelig kommuni-
kation med komponentrevisor for betydelige 
komponenter via e-mail. Derfor anvendes 
videokonference eller besøg. Derudover 
indhentes komponentrevisors planlægning. 

5 Hvorledes opnår du forståelse af 
komponentrevisor? Herunder over-
holdelse af etiske regler og arbejde 
indenfor reguleringsmæssig ramme 
under tilsyn? 

Indhentes via. spørgeskema eller ved be-
kræftelser af overholdelse. Har kendskab til 
regnskabs praksis. 
 
Derudover er det firmapolitik at indhente 
CV fra komponentrevisor.  
 
Forståelsen er desuden opbygget gennem 
samarbejde over en årrække og tidligere 
kommunikation. 

6 Hvorledes sikre du dig, at kompo-
nentrevisor besidder tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer?  

F.eks. ved CV eller kendskab, se ovenfor. 
Nogle stritter dog i mod at udlevere CV til 
koncernrevisor. 

7 Har du været ude for, at kompo-
nentrevisor ikke opfyldte kravene til 
uafhængighed og du derfor ikke an-
vendte den pågældende komponent-
revisor? 

Ja, udskiftning som følge af manglende kva-
litet..  

8 Involverer du komponentrevisor i 
risikovurderingsprocessen?  

Ja, men øget efter den nye standard. ISA 240 
skal der drøftes væsentlige risici, hvilket ef-
ter ISA 600 også omhandler drøftelser med 
komponentrevisor. 

9 Har du været ude for at afvise en 
koncernrevisionsopgave som følge 
af mangel på tilstrækkeligt og egnet 

Afvisning af koncernrevisionsopgave for et 
mellemholding som følge af begrænset ad-
gang til døtre i udlandet.  
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revisionsbevis som følge af be-
grænsninger pålagt af den daglige 
ledelse? 

10 I hvor stort omfang baseres revisi-
onsstrategien sig på koncernkontrol-
ler?  

Dette afhænger af opbygningen: Hvis der er 
gode koncernkontroller, centralistisk opbyg-
ning af koncernen, stærke kontrollere og in-
tern revision, taler dette for basering på kon-
cernkontroller. Dermed kan man som kon-
cernrevisor ved række mindre komponenter, 
kan man undlade involvering af komponent-
revisor.  
 
Dårlige koncernkontroller - involvering af 
komponentrevisor. 

12 Har du tidligere anvendt opdelingen 
af væsentlighedsniveau for koncern-
regnskabet? Her tænkes på fastlæg-
gelse af væsentlighed som helhed 
og for de enkelte komponenter uden 
at summen af disse overstiger kon-
cernens væsentlighed. 

Må gerne overstige: lille antal betydelige 
komponenter, sammenlægningsrisiko ikke 
særlig stor. Ingen fordeling. Komponent skal 
være lavere end koncernen. Sammenlæg-
ningsrisiko.  
 
Det værste er ens komponenter og mange. 
F.eks. 20 pct. af koncernens væsentligheds-
niveau. Ud af 100 laver vi revision på 40, 
væsentlighed 10-20 pct.  

 

Udførelse af koncernrevision 
 Spørgsmål Svar 
1 Hvorledes kvalitetssikres konsoli-

deringsprocessen? Her tænkes på, 
om der anvendes rapporteringspro-
grammer eller skemaer pr. mail mv. 

Dette gøres ved en kombination af kontrol- 
og substanshandlinger. Hvis der er effektive 
kontroller er substanshandlinger mindre i 
omfang om omvendt 

2 Hvorledes sikres, at der anvendes 
sammenligneligt GAAP i konsoli-
deringsprocessen? Foretager kom-
ponentrevisor eksempelvis selv 
IFRS-korrektioner i forhold til 
Dansk GAAP? 

Afhængig af hvor mange forskellige GAAP 
der er. Hvis der kun skal korrigeres fra 1 eller 
2 til IFRS, kan det være koncernrevisor som 
kvalitetssikre. 
 
Ved flere skal man tjekke, med komponent-
revisor. Dette er desuden typisk en del af 
rapporteringspakkerne. 

3 Hvorledes kvalitetssikres indreg-
ningen såfremt komponenterne har 
andet regnskabsår end i koncern-
regnskabet? 

Se ovenfor. 

4 Hvad er din reaktion på utilstræk-
keligt revisionsbevis fra kompo-
nentrevisor?  

Ja det hænder. Deloitte foreslår en grafisk 
oversigt på planlægningstidspunktet. De her 
hovedtal i koncernen afdækkes på følgende 
måde. Ved væsentlige ændringer eller forbe-
hold mv. opdateres oversigten.. F.eks. debito-
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rer i koncernen ikke tilstrækkeligt bevis.  
 
Udvidelsen afhænger af forholdet. F.eks. lave 
mere arbejder for debitorer fra et bestemt 
områder eller branche - opdelt på kompo-
nentrevisor skal lave mere. arbejde.  
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19 Bilag 5 - Interview med Partner, KPMG 

Indledende spørgsmål 
 Spørgsmål Svar 
3 Hvor længe har du arbejdet med 

revision, herunder revision af kon-
cernregnskaber? 

32 år 

4 Hvilke typer koncerner beskæftiger 
du dig med? Her tænkes såvel geo-
grafi som branche? 

de største internationale 

5 Hvad er din overordnede vurdering 
af ISA 600 i forhold til RS 600? 

 positiv 

6 Hvad er din vurdering af involve-
ringen fra koncernrevisorsside efter 
ISA 600 i forhold til RS 600? 

 omfattende men nok ok 

7 Anvender du allerede ISA 600 eller 
følger du FSR's udskydelse for 
regnskaber for perioder, der starter 
efter 15. december 2010 

 

 

Planlægning af koncernrevisioner 
 Spørgsmål Svar 
1 Kan du forestille dig situationer, 

hvor ISA 600 vil blive anvendt uden 
aflæggelse af koncernregnskab? 
(Her tænkes på koncernrevisions-
opgave uden koncernregnskab som 
f.eks. ved filialer eller segmenter) 

ja 

2 Hvilken indvirkning har opdelingen 
i betydelige og ikke-betydelige 
komponenter på din revisionsplan-
lægning? 

væsentlig betydning 

3 Har du tidligere opdelt de koncerner 
du reviderer i betydelige og ikke-
betydelige komponenter? 

ja  

4 Hvorledes kommunikerer du med 
komponentrevisor? 

skriftligt, mundtligt og ind imellem ved be-
søg/møder 

5 Hvorledes opnår du forståelse af 
komponentrevisor? Herunder over-
holdelse af etiske regler og arbejde 
indenfor reguleringsmæssig ramme 
under tilsyn? 

søger så vidt muligt at bruge KPMG/ BIG 4 
eller andre hvis det vedrører relativt uvæ-
sentlige enheder 

6 Hvorledes sikre du dig, at kompo-
nentrevisor besidder tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer?  

ved at vælge KPMG/ Big 4 eller BIG 6 

7 Har du været ude for, at kompo-
nentrevisor ikke opfyldte kravene til 

nej ikke så vidt jeg husker 
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uafhængighed og du derfor ikke an-
vendte den pågældende komponent-
revisor? 

8 Involverer du komponentrevisor i 
risikovurderingsprocessen?  

 ja i større eller mindre omfang 

9 Har du været ude for at afvise en 
koncernrevisionsopgave som følge 
af mangel på tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis som følge af be-
grænsninger pålagt af den daglige 
ledelse? 

nej 

10 I hvor stort omfang baseres revisi-
onsstrategien sig på koncernkontrol-
ler?  

Ikke i noget videre omfang. vi kan ikke læg-
ge vægt på deres arbejde som revisionsdo-
kumentation men måske i den overordnede 
vurdering af forretningsgange og interne 
kontroller 

12 Har du tidligere anvendt opdelingen 
af væsentlighedsniveau for koncern-
regnskabet? Her tænkes på fastlæg-
gelse af væsentlighed som helhed 
og for de enkelte komponenter uden 
at summen af disse overstiger kon-
cernens væsentlighed. 

 

 

Udførelse af koncernrevision 
 Spørgsmål Svar 
1 Hvorledes kvalitetssikres konsolide-

ringsprocessen? Her tænkes på, om 
der anvendes rapporteringspro-
grammer eller skemaer pr. mail mv. 

typisk modtager vi samme materiale og 
gennemgår korrekt konsolidering 

2 Hvorledes sikres, at der anvendes 
sammenligneligt GAAP i konsolide-
ringsprocessen? Foretager kompo-
nentrevisor eksempelvis selv IFRS-
korrektioner i forhold til Dansk 
GAAP? 

 ja begge dele men som regel anmoder vi 
om at der rapporteres i o m GAAP hvorfor 
de ude i de enkelte lande mv. må sikre at 
tingene er i orden 

3 Hvorledes kvalitetssikres indregnin-
gen såfremt komponenterne har an-
det regnskabsår end i koncernregn-
skabet? 

ved at sikre at der udarbejdes et revideret 
regnskab der dækker perioden 

4 Hvad er din reaktion på utilstrække-
ligt revisionsbevis fra komponentre-
visor?  

at udføre yderligere arbejde/ sikre yderlige-
re dokumentation eller påtegningen afhæn-
gig af væsentlighed 
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20 Bilag 6 - Interview med Manager, KPMG 

Indledende spørgsmål 
 Spørgsmål Svar 
3 Hvor længe har du arbejdet med 

revision, herunder revision af kon-
cernregnskaber? 

Siden ansættelse 

4 Hvilke typer koncerner beskæfti-
ger du dig med? Her tænkes såvel 
geografi som branche? 

Verdensomspændende koncerner, herunder 
skibsfart etc. 

5 Hvad er din overordnede vurdering 
af ISA 600 i forhold til RS 600? 

Mere fokus på komponentrevisorer fra grup-
perevisor. Vurdere det er godt med mere fo-
kus. 

6 Hvad er din vurdering af involve-
ringen fra koncernrevisorsside ef-
ter ISA 600 i forhold til RS 600? 

Mere fokus fra grupperevisor som medfører 
der kommer større fokus på kompetencer hos 
D/S revisorer.  

7 Anvender du allerede ISA 600 el-
ler følger du FSR's udskydelse for 
regnskaber for perioder, der starter 
efter 15. december 2010 

Ja 

 

Planlægning af koncernrevisioner 
 Spørgsmål Svar 
1 Kan du forestille dig situationer, 

hvor ISA 600 vil blive anvendt 
uden aflæggelse af koncernregn-
skab? (Her tænkes på koncernrevi-
sionsopgave uden koncernregnskab 
som f.eks. ved filialer eller segmen-
ter) 

Ja, der hvor der er tale om væsentlige kapi-
talandele for moderselskabet.  

2 Hvilken indvirkning har opdelingen 
i betydelige og ikke-betydelige 
komponenter på din revisionsplan-
lægning? 

-omfanget af revisionen i koncernen vil blive 
mindsket som følge af mere fokus på scoping 
og væsentlige D/S'er 
- Ligeledes vil kravet om mere involvering af 
koncernrevisor i betydelige komponenter 
medføre mere fokus på væsentlighed etc.   

3 Har du tidligere opdelt de koncer-
ner du reviderer i betydelige og ik-
ke-betydelige komponenter? 

Ja 

4 Hvorledes kommunikerer du med 
komponentrevisor? 

Dette foretages via e-mail, tele-
fon/videokonference samt eventuelle møder 
mellem komponentrevisor, kunden og kon-
cernrevisor 

5 Hvorledes opnår du forståelse af 
komponentrevisor? Herunder over-
holdelse af etiske regler og arbejde 
indenfor reguleringsmæssig ramme 

Ved udsendelse af GAI bedes komponentre-
visoren om at bekræfte, at de kan opfylde 
kravene i GAI samt oplysning om der er re-
guleringsmæssige rammer som koncernrevi-
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under tilsyn? sor skal være opmærksomme på. Herudover 
er det via møder, mailkorrespondance samt 
anbefalinger 

6 Hvorledes sikre du dig, at kompo-
nentrevisor besidder tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer?  

Dette gøres ved igen at indhente dokumenta-
tion via GAI appendiks. Herudover kan dette 
bekræftes ved at gennemgå arbejdspapirer, 
anbefalinger fra andre i netværk etc. 

7 Har du været ude for, at kompo-
nentrevisor ikke opfyldte kravene 
til uafhængighed og du derfor ikke 
anvendte den pågældende kompo-
nentrevisor? 

Ja.  
Ny komponentrevisor må findes via aktiv 
søgen indenfor firmasammenslutningen. 
Hvis ikke det er muligt at finde en i organisa-
tionen må disse findes via anbefalinger (ek-
sempelvis i Sydafrika, benyttes der lokale 
revisorer tit) 

8 Involverer du komponentrevisor i 
risikovurderingsprocessen?  

Nej 

9 Har du været ude for at afvise en 
koncernrevisionsopgave som følge 
af mangel på tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis som følge af be-
grænsninger pålagt af den daglige 
ledelse? 

ja 

10 I hvor stort omfang baseres revisi-
onsstrategien sig på koncernkon-
troller?  

Hvis der er centrale forhold som bliver styret 
fra hovedkontoret, kan dette med fordel revi-
deres centralt og efterfølgende kommunikere 
resultatet til komponentrevisorer.  
Eksempelvis en treasuryafdeling som styrer 
koncernenslån og finansielle instrumenter 
kan revideres centralt. 

12 Har du tidligere anvendt opdelingen 
af væsentlighedsniveau for kon-
cernregnskabet? Her tænkes på 
fastlæggelse af væsentlighed som 
helhed og for de enkelte kompo-
nenter uden at summen af disse 
overstiger koncernens væsentlig-
hed. 

Generelt lokalt væsentlighedsniveau som 
følge af der også skal udarbejdes lokal års-
rapport og komponent revisor ikke skal lave 
dobbeltarbejde.  
Eksempelvis USA kan der gives et gruppe-
væsentlighedsniveau som følge af der ikke i 
alle tilfælde skal udarbejdes lokal årsrapport.  

 

Udførelse af koncernrevision 
 Spørgsmål Svar 
1 Hvorledes kvalitetssikres konsolide-

ringsprocessen? Her tænkes på, om 
der anvendes rapporteringspro-
grammer eller skemaer pr. mail mv. 

Generel indrapportering via rapporteringssy-
stem, hvor der foretages stikprøver på at 
programmet konsoliderer rigtigt.  
Derudover modtager koncernrevisor også 
rapporteringer inkl. erklæring mv. til brug 
for gennemgang 

2 Hvorledes sikres, at der anvendes 
sammenligneligt GAAP i konsoli-

Generelt børsnoterede virksomheder som jeg 
har med at gøre. Dette medfører at rapporte-
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deringsprocessen? Foretager kom-
ponentrevisor eksempelvis selv 
IFRS-korrektioner i forhold til 
Dansk GAAP? 

ringspakker er efter IFRS.  
De steder hvor der kan være forskelle har 
gruppen generelt udarbejdet en GAAP hvor 
det fremgår hvordan forskelle skal behandles 
således at der er compliance med gruppens 
praksis. 

3 Hvorledes kvalitetssikres indreg-
ningen såfremt komponenterne har 
andet regnskabsår end i koncern-
regnskabet? 

Via rapporteringer. Ellers lægges der gene-
relt vægt på at alle datterselskaber har sam-
me regnskabsår som moderselskabet. 

4 Hvad er din reaktion på utilstrække-
ligt revisionsbevis fra komponent-
revisor?  

Generelt vurderes det om komponentrevisor 
skal fortsætte engagementet og en ny skal 
tilknyttes.  
Hvis ikke dette er tilstrækkeligt må koncern-
revisor selv tage af sted for at revidere. 
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21 Bilag 7 - Interview med Partner, PWC 

Indledende spørgsmål 
 Spørgsmål Svar 
3 Hvor længe har du arbejdet med 

revision, herunder revision af kon-
cernregnskaber? 

25 år, heraf 20 med koncernrevision 

4 Hvilke typer koncerner beskæftiger 
du dig med? Her tænkes såvel geo-
grafi som branche? 

Revisionsfaglig ansvarlig 
Tele, Energi, Transport 

5 Hvad er din overordnede vurdering 
af ISA 600 i forhold til RS 600? 

Der er tale om en god standard, som afspejler 
det der var god praksis i en af Big 4. 

6 Hvad er din vurdering af involve-
ringen fra koncernrevisorsside efter 
ISA 600 i forhold til RS 600? 

Mere involvering nødvendig, men det var al-
lerede indarbejdet i praksis. 

7 Anvender du allerede ISA 600 eller 
følger du FSR's udskydelse for 
regnskaber for perioder, der starter 
efter 15. december 2010 

Ja 

 

Planlægning af koncernrevisioner 
 Spørgsmål Svar 
1 Kan du forestille dig situationer, 

hvor ISA 600 vil blive anvendt uden 
aflæggelse af koncernregnskab? 
(Her tænkes på koncernrevisionsop-
gave uden koncernregnskab som 
f.eks. ved filialer eller segmenter) 

Ikke umiddelbart. 
Segmenter revideres efter ISA 501. 

2 Hvilken indvirkning har opdelingen 
i betydelige og ikke-betydelige 
komponenter på din revisionsplan-
lægning? 

Det medvirker til at give en mere stringent 
opdeling og syn på væsentlighed. 

3 Har du tidligere opdelt de koncerner 
du reviderer i betydelige og ikke-
betydelige komponenter? 

Ja, men ikke helt på samme måde. 

4 Hvorledes kommunikerer du med 
komponentrevisor? 

Via instrukser, møder og mail og tele-
fon(møder). 

5 Hvorledes opnår du forståelse af 
komponentrevisor? Herunder over-
holdelse af etiske regler og arbejde 
indenfor reguleringsmæssig ramme 
under tilsyn? 

Hvis det er inden for vores netværk har vi 
systemer til at styre dette. Ved andre firma-
er/netværk sker det bl.a. ved vurdering af 
netværket, via oplysninger på internettet og 
via forespørgsel til det pågældende firma. 

6 Hvorledes sikre du dig, at kompo-
nentrevisor besidder tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer?  

Drøftelser med komponentrevisor, erfarin-
ger fra andre opgaver – eller fra kollegaer, 
som har arbejdet med den pågældende kom-
ponentrevisor. 

7 Har du været ude for, at komponent- Nej 
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revisor ikke opfyldte kravene til 
uafhængighed og du derfor ikke an-
vendte den pågældende komponent-
revisor? 

8 Involverer du komponentrevisor i 
risikovurderingsprocessen?  

Komponentrevisor bidrager med risikovur-
deringer på komponentniveau. 

9 Har du været ude for at afvise en 
koncernrevisionsopgave som følge 
af mangel på tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis som følge af be-
grænsninger pålagt af den daglige 
ledelse? 

Nej 

10 I hvor stort omfang baseres revisi-
onsstrategien sig på koncernkontrol-
ler?  

Dette område har fået stigende betydning 
især i større koncerner med mange mindre 
komponenter. 

12 Har du tidligere anvendt opdelingen 
af væsentlighedsniveau for koncern-
regnskabet? Her tænkes på fastlæg-
gelse af væsentlighed som helhed 
og for de enkelte komponenter uden 
at summen af disse overstiger kon-
cernens væsentlighed. 

Ja, det har altid været tilfælde. Dog kan 
summen af tildelt væsentlighedsniveauer of-
te overstige det samlede væsentlighedsni-
veau på koncernregnskabet. 

 

Udførelse af koncernrevision 
 Spørgsmål Svar 
1 Hvorledes kvalitetssikres konsoli-

deringsprocessen? Her tænkes på, 
om der anvendes rapporteringspro-
grammer eller skemaer pr. mail mv. 

Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmå-
let. Hvis du med processen mener konsolide-
ringsværktøjet overvejes det altid at opnå 
overbevisning fra automatiske og manuelle 
kontroller. 
Indrapportering fra komponenter sker i høje-
re grad via indtastning direkte i systemet 
mod tidligere og i mindre grad via Excel 
rapportpakker sendt via mail. 

2 Hvorledes sikres, at der anvendes 
sammenligneligt GAAP i konsoli-
deringsprocessen? Foretager kom-
ponentrevisor eksempelvis selv 
IFRS-korrektioner i forhold til 
Dansk GAAP? 

Rapportering sker i de fleste tilfælde efter 
IFRS indregning og målingskriterier – sup-
pleret med regnskabsmanual. 

3 Hvorledes kvalitetssikres indreg-
ningen såfremt komponenterne har 
andet regnskabsår end i koncern-
regnskabet? 

Jeg har ikke støt på denne problemstilling. 

4 Hvad er din reaktion på utilstrække-
ligt revisionsbevis fra komponent-
revisor?  

Har ikke oplevet dette. Men krav om yderli-
gere arbejde + evt. besøg. 
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