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Executive Summary

Paradox

Irrespective of considerations at IAASB1 of undertaking a project to develop a specific guidance in

relation to auditing groups which use a Shared Service Center, and irrespective of an article published

back in 2010 in INSPI2 about the overall audit considerations relating to entities using a Shared

Service Center, we have been unable to find any in-depth studies of these specific audit

considerations.

Through interviews with auditors experienced within this type of auditing, discussions with audit

professionals and based on our own search of academic studies, we have established that there is not

much acknowledged literature covering this topic. Before choosing the topic of our thesis, we were

encouraged by several audit professionals to examine this area within auditing more closely. This has

been our academic motivation for taking an in-depth position on the audit challenges within this area.

A new perspective

It has been especially hard to find literature and detailed studies about what a local auditor is to take

into consideration when he - in addition to his audit of the local entity with the purpose of reporting to

the group auditor - performs the audit of local financial statements. It is easy to overlook a local entity

of a group with a Shared Service Center. This could be the result of the fact that these audit challenges

are similar to those of the local auditor when performing a normal group audit. However, there are

differences and we have also taken these into account. Therefore, we wish to give light to the audit

considerations of the group auditor, the Shared Service Center auditor and the local auditor.

We have the opportunity of investigating whether any new studies might suggest solutions to address

the known audit challenges relating to the auditing of groups with a Shared Service Center. In an

article published in INSPI #6 in 2010 under the headline ”Audit considerations relating to Shared

Service Centers”3 a number of overall specific considerations concerning the audit of groups with a

Shared Service Center are presented.

1 IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
2 Monthly periodical for Danish audit professionals
3 ”Revisionsmæssige overvejelser vedrørende Shared Service Centre”



3

However, the article does not take a specific stand on possible solutions to these considerations. This

is why we have investigated whether it is possible to make concrete suggestions for how such

challenges could be met - this of course based on a relevant theoretical foundation and existing

regulation. In addition to this, we have looked into the possibility of whether the collected audit

evidence of a pool of entities - which have no indications of irregularities - can form the basis for

limiting the scope of the audit evidence of a corresponding entity in the same comparable pool.

Investigation and conclusion

Our investigation of specific audit considerations relating to groups with a Shared Service Center has

been based on the complex of problems facing practising auditors. It turned out that the literature at

hand mainly focuses on regular group auditing which means that the auditor’s professional qualities in

itself have to be strong enough for him to navigate in an audit situation which demands that he take

very specific stand when performing the audit and making the relevant assessments. The audit tasks

within this field vary and therefore call for professional judgment.

Due to the complexity of group structure there is an equal need for an exceptionally great insight into

how the group is organised. This insight should be reflected when planning the type of audit, the time

of carrying out the audit and the scope of the audit. The auditors should attribute great importance to

involving the local auditor in the planning of the Shared Service Center audit. Also, the auditors

should be available to the Shared Service Center auditor throughout the audit process as the Shared

Service Center auditor is so far removed from the environment from which the financial information

stems that he has little chance of fully understanding local conditions and any changes herein, not to

mention local regulations.

It quickly became clear to us, that it is the interaction between the different auditors which has to

succeed in order for the audit to succeed. Therefore focus must be applied to understanding each

other’s needs. Only in this way is it possible to perform an efficient and well-founded audit.
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1 Indledning

Alt imens der stilles øgede krav til mange finansfunktioner, er de selv samme finansfunktioner under

et fortsat pres for at minimere omkostninger. Processtandardisering og –automatisering samt udvikling

af fælles løsninger på tværs af en koncern kan være en del af løsningen for finansfunktioner4.

Etablering af koncerninterne centrale serviceorganisationer har vundet frem i denne proces i form af

såkaldte Shared Service Centre (SSC). I takt med at der etableres flere og større Shared Service

Centre5, stiger behovet for en undersøgelse af, hvordan revisor bør forholde sig til de udfordringer, der

måtte ligge i revisionen som følge af denne koncernstruktur.

Der er ikke faste anerkendte retningslinjer på området for revision af koncerner med Shared Service

Center, hvilket gør emnet aktuelt. Vi kender til revisionsvirksomheders interne retningslinjer sporadisk

udarbejdet inden for de senere år og formuleret i generelle vendinger til brug for at ensrette og

forbedre det udførte arbejde, ligesom der er overvejelser hos IAASB6 omkring nærmere vejledning7.

Det nuværende tilgængelige materiale forbliver dog på et niveau, der må betegnes som ”bedste mands

bedste bud”.

Behovet for interne retningslinjer kan være et udtryk for manglende overordnet stillingtagen til,

hvorledes området bør gribes an. Ved andre lignende former for revision, der kræver særlige

revisionsmæssige overvejelser, eksisterer der revisionsstandarder til regulering af, hvordan revisor bør

forholde sig ved revision af et sådan særligt revisionsområde. Sådanne revisionsstandarder har til

formål at uddybe, hvorledes revisor inden for disse relativt afgrænsede områder, sætter de mere

overordnede revisionsstandarder i konteksten af dette specifikke område. Det kan derfor synes oplagt

at konkretisere sådanne overvejelser for revision af koncerner med Shared Service Center i en egentlig

revisionsstandard (ISA8).

Et eksempel på en sådan revisionsstandard er ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser vedrørende

en virksomhed, der anvender eksterne serviceleverandører. ISA 402 uddyber specifikt bestemmelserne

4 Drifting or Driving? Finance effectiveness benchmark study 2011, PwC, side 15
5 2011 Global Shared Services Survey Results, Deloitte, side 18
6 IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
7 IAASB CAG Paper, IAASB Consultative Advisory Group, Dubai, March 9 – 10, 2009, Agenda Item C5
8 De internationale revisionsstandarder; ISA’erne (International Standards on Auditing)
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i ISA 315 og ISA 330 om risici for væsentlig fejlinformation9, men kræver ikke i sig selv yderligere

risikovurderingshandlinger.

Vi ser også en ISA 600 om revision af koncernregnskaber, som samler de allerede gældende

bestemmelser i øvrige revisionsstandarder i én revisionsstandard, således at revisor ved revision af

koncernregnskaber kan fokusere på at gøre sig sine revisionsmæssige overvejelser primært gennem

denne standard.

Nok findes ingen egentlig revisionsstandard på området, men fraværet af en specifik revisionsstandard

om emnet eller direkte omtale i lovgrundlag er naturligvis ikke basis for at undlade at udføre

tilstrækkeligt revisionsarbejde. I øvrigt er det alene en specifik omtale og behandling af SSC-revision,

der ikke findes. Eksempelvis er indsamling af revisionsbevis således allerede behandlet i ISA 500, og

blot fordi der ikke er specifik regulering for revision af koncerner med Shared Service Center, er det

naturligvis ikke en undskyldning for at undlade indsamling af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

Der kan således argumenteres for, at reguleringen allerede er fyldestgørende og at praksis på området

blot må udvikle sig, men uagtet om der burde etableres en specifik revisionsstandard, så er det her

vores forhåbning, at vi kan være med til at udvikle praksis på området eller om ikke andet så

strukturere den viden, der allerede eksisterer.

Vores afhandling vil derfor alene omhandle de særlige revisionsmæssige overvejelser, revisor bør gøre

sig ved revision af koncerner med Shared Service Center. Det er ikke det primære formål med

opgaven, at vurdere hvorvidt de særlige revisionsmæssige overvejelser ved revision af koncerner med

Shared Service Center bør reguleres i form af en revisionsstandard, men i stedet direkte se på

indholdet af de områder, der kræver særlig revisionsmæssig bevågenhed.

Vi ønsker samtidig ikke en decideret undersøgelse af, om revisionsbranchen i dag udfører de rette og

tilstrækkelige revisionshandlinger. Både som følge af praktiske begrænsninger i dataindsamlingen til

en sådan vurdering, men også fordi denne type revisioner forventes at være så forskellige fra

hinanden, at det vil være svært at nå frem til et pålideligt billede heraf.

Ved undersøgelse af de særlige revisionsmæssige overvejelser, der knytter sig til revision af koncerner

med Shared Service Center, vil vi tage udgangspunkt i de tre former for revisionsteams, der typisk

involveres; koncernrevisor, Shared Service Center-revisor og lokal revisor.

9 Jf. ISA 402(1)
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Koncernrevisor reviderer med det formål at nå frem til en konklusion på revision af

koncernregnskabet, Shared Service Center-revisor udfører arbejde til brug for de andre revisorer, og

lokal revisor udfører både revision af et datterselskabsregnskab, og revision af den pågældende enheds

finansielle informationer til brug for koncernregnskabet. De særlige revisionsmæssige overvejelser for

hver af disse revisorer og samspillet imellem disse vil være et gennemgående tema i opgaven.

Vi ønsker jer god læselyst.
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1.1 Problemformulering

Siden der ikke synes at være anerkendte tilbundsgående undersøgelser af hvilke særlige

revisionsmæssige overvejelser, revisor10 bør gøre sig ved revision af koncerner med Shared Service

Center, vil vi undersøge hvilke særlige revisionsmæssige udfordringer, der ligger i feltet revision af

koncerner med Shared Service Center og hvorledes disse særlige revisionsmæssige udfordringer kan

afdækkes.

Vores problemformulering er derfor:

 Hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser bør revisorer inddraget i opgaveløsningen gøre

sig ved revision af koncerner med Shared Service Center?

Vi ønsker at besvare problemformuleringen ved at identificere forskellene mellem revision af

koncerner med Shared Service Center og almindelig koncernrevision, undersøge hvilke

revisionsmæssige udfordringer dette medfører og derfra gå videre til de særlige revisionsmæssige

overvejelser. De overvejelser, der udledes som svar på problemformuleringen, kan således ses som

respons på de identificerede udfordringer. Vi vil uddybe denne fremgangsmåde i gennemgangen af

vores metodiske tilgang.

1.1.1 Afgrænsning

Vi vil gennemgå opgavens problemformulering med udgangspunkt i, at koncernrevisor er dansk, SSC-

revisor er udenlandsk og lokale revisorer er spredt over det meste af verden. Af denne årsag tager

vores eksempler på relevante lovgivningsmæssige forhold udgangspunkt i dansk ret.

Vi fokuserer således også på revision efter internationale regnskabsstandarder og udelader derfor

inddragelse af overvejelser fra eksempelvis amerikanske revisionsstandarder.

Vi gør opmærksom på, at der kunne være en situation, hvor det vil give udfordringer, hvis

koncernrevisor måtte ønske revisionen af alle enheder gennemført efter ISA’erne og lokale revisorer

måtte have behov for, at revisionen af de pågældende datterselskabsregnskaber sker efter amerikanske

revisionsstandarder. SSC-revisor ville om nødvendigt skulle revidere de dele af de lokale enheders

finansielle information, der håndteres af Shared Service Centeret, efter to forskellige regelsæt.

10 Revisorer inddraget i opgaveløsningen, herunder koncernrevisor, Shared Service Center-revisor (SSC-revisor)
og lokal revisor
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1.2 Metode

Vi vil her nærmere redegøre for vores grundlæggende antagelser om det forhold, vi undersøger,

problemets akademiske relevans, præsentation og ligitimering af undersøgelsesform samt andre

forhold relevante for forståelsen af opgaven

1.2.1 Genstandsfelt

Revision af koncerner med Shared Service Center består af de samme primære aktiviteter som revision

af andre koncerner. Der er dog særlige revisionsmæssige overvejelser under hver af disse aktiviteter

ved denne form for revision, og det er disse særlige revisionsmæssige overvejelser, der er det primære

fokus for denne afhandling.

For at vi kan finde frem til hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser revisor bør gøre sig ved

revision af koncerner med Shared Service Center, må vi først undersøge hvilke revisionsmæssige

udfordringer, der ligger i feltet revision af koncerner med Shared Service Center. Disse

revisionsmæssige udfordringer vil vi af praktiske årsager analogt kalde problematikker.

Vi udleder relevante problematikker gennem en empirisk undersøgelse af, hvilke særlige

revisionsmæssige udfordringer revisorer oplever i dag, ved revision af koncerner med Shared Service

Center.

Vi ønsker på baggrund af problematikkerne at afdække, hvorledes revisor kan imødegå disse

revisionsmæssige udfordringer. Om svar på hvorledes revisor kan afdække problematikkerne,

formuleres i et egentligt regelsæt eller blot retningslinjer uden for revisors regulering, er ikke

afgørende for svaret på problemformuleringen. Det afgørende er indholdet af de særlige

revisionsmæssige overvejelser, vi ønsker at nå frem til.

Særlige revisionsmæssige overvejelser for lokal revisor

Nok er afhandlingens hovedoverskrift Revision af koncerner med Shared Service Center men vi

vurderer, at der kan ligge megen brugbar viden ved også at berøre relevante overvejelser for lokal

revisor ved dennes revision af datterselskabsregnskabet, hvorfor afhandlingen også berører sådanne

problematikker.

Særlige revisionsmæssige overvejelser for lokal revisor, inddrages især, fordi vi mener der generelt er

et uproportionelt stort fokus på guidance for koncernrevisor frem for lokal revisor. Vi kan ikke afvise,

at dette kan være som resultat af svagt fokus på datterselskabsregnskaber i al almindelighed og

derigennem tilsvarende svagt fokus på revision af datterselskabsregnskaber.
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Dertil kan lægges, at koncernrevisor og lokale revisorer, typisk vil være inden for samme

revisionsfirma og koncernrevisor kan således have en loyalitetsforpligtelse overfor lokale revisorer.

Loyaliteten kan udmynde sig i, at koncernrevisor varetager lokale revisorers interesser i

revisionsprocessen i form af en koordinerende rolle. I denne opgaver anser vi lokal revisors behov som

en integreret del af koncernrevisionen.

Hvor et forhold er omtalt og behandlet ud fra for koncernrevisors synspunkt og dette forhold samtidig

er relevant for lokal revisor, anfører vi kun dette, såfremt det ikke er åbenlyst at også lokal revisor må

forholde sig til sådanne forhold.

Særlige revisionsmæssige overvejelser for SSC-revisor

SSC-revisor udfører arbejde på vegne af koncernrevisor og lokal revisor. SSC-revisor skal derfor være

opmærksom på de samme forhold, koncernrevisor og lokal revisor skal være opmærksom på. Vi har

udeladt egentlige delafsnit til omtale af SSC-reviors overvejelser, idet det vil resultere i en hel del

gentagelser.

1.2.2 Undersøgelsesform

Det er en præmis for opgaven, at der kan identificeres revisionsmæssige udfordringer, som afviger fra

normal koncernrevision. Normal koncernrevision er sammenligningsgrundlaget og den videnskabelige

beretigelse af vores antagelse omkring hvad normal koncernrevision er, bygger primært på

videnskabelige artikler, krav til koncernrevision i ISA 600 og indirekte via afholdte interviews, hvor vi

har spurgt ind til hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser, der ligger i denne form for revision.

For at vi kan finde frem til hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser, revisor bør gøre sig ved

revision af koncerner med Shared Service Center, må vi først undersøge hvilke revisionsmæssige

udfordringer, der er. Disse revisionsmæssige udfordringer vil vi af praktiske årsager fremadrettet kalde

problematikker.

Vi ville helst undersøge praksis ud fra overvågning af relevante revisioner eller gennemgang af

revisionsdokumentation for sådanne revisioner, men idet vi ikke har adgang til en sådan

dataindsamling grundet revisors tavshedspligt, må vi anvende andre metoder.

Det kunne have været en mulighed, at bede en række revisorer føre anonymiseret logbog under deres

revision af koncerner med Shared Service Center, da en sådan fremgangsmåde ville have givet et

dybdegående kendskab til denne form for revision, men vi har ikke ressourcer til at gennemføre en

sådan undersøgelse.
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Vi har valgt, at identificere de særlige revisionsmæssige udfordringer ved, at gennemføre kvalitative

interviews, hvilket gør os i stand til at opnå en relativt tilbundsgående dataindsamling. Mere herom i

særskilt afsnit.

De problematikker vi skal arbejde med, udleder vi således gennem en empirisk undersøgelse af, hvilke

særlige revisionsmæssige udfordringer, revisorer støder på. Det er således ikke de problematikker, vi

som opgaveskrivere kunne forestille os, der er ved revision af koncerner med Shared Service Center,

men de problematikker, revisorer generelt oplever ved denne form for revision. Ikke kun af

revisionsfaglig karakter, men også de udfordringer, der måtte ligge i selve processen.

Som respons på de identificerede problematikker, ønsker vi at afdække, hvorledes revisor kan

imødegå disse. Dette ved en analyse af, hvorledes disse udfordringer kan håndteres. Det vi samlet

kalder ”særlige revisionsmæssige overvejelser”. Det skal forstås sådan, at vi ikke udleder endegyldige

svar på, hvordan revisor skal agere ved de givne udfordringer, men hvilke overvejelser revisor bør

gøre sig.

Lignende undersøgelser

Det kan i søgen mod besvarelse af problemformuleringen, være fordelagtigt at sammenligne eller tage

udgangspunkt i lignende undersøgelser for derfra at kunne arbejde videre med og foretage mere

dybdegående undersøgelser af emnet. Både for bedre at forstå vores egen problemformulering og for

at vurdere om der kan hentes inspiration i allerede undersøgte forhold.

Der har hos IAASB været overvejelser omkring regulering og guidance til brug for revision af

koncerner med Shared Service Center. Disse overvejelser vil nævnes hvor relevant ved behandlingen

af de til IAASB’s diskussioner knyttede revisionsstandarder. Det være sig ISA 402 og ISAE11 3402.

Afhandlingen vil indeholde en vurdering af, hvorledes allerede undersøgte og i et vidst omfang

besvarede udfordringer kan anvendes i vores søgen mod besvarelse af vores egen problemformulering.

Det vil primært relatere sig til spørgsmålet om revision af eksterne serviceleverandører kan anvendes

som inspiration til besvarelse af vores problemformulering relateret til interne serviceorganisationer.

Den eneste konkrete behandling af revisionsmæssige overvejelser vedrørende Shared Service Centre,

som vi har kunne finde, er en artikel i INSPI #6 i 2010 netop med overskriften ”Revisionsmæssige

overvejelser vedrørende Shared Service Centre” skrevet af statsautoriseret revisor Christina Maria

Davidsen fra Ernst & Young. Artiklen giver en rigtig god struktur over emnet, men formulerer sig i så

11 ISAE: International Standards on Assurance Engagements
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generelle vendinger grundet den naturlige begrænsning i muligheden for dybdegående behandling af

emnet i en artikel, at vi alene kan anvende tilgangen i artiklen som et udgangspunkt til nærmere

undersøgelse.

1.2.3 Øvrige metodiske overvejelser

Vi antager, at læser har tilstrækkelig revisionsmæssig forståelse til at gennemskue logisk tilvejebragte

ræssonementer, ligesom erfaring med eller forståelse for de elementer, der indgår i almindelig revision

af enkeltstående virksomheder og revision af koncerner, vil lette forståelsen og udbyttet af opgaven.

Begreber fra koncernrevision anvendes således under forudsætning af, at læser allerede har en

grundlæggende forståelse heraf. For at give et passende indblik i tankerne bag analyseafsnittet,

indarbejdes mere generelle elementer af koncernrevision og revision, men kun i begrænset omfang og

efter behov.

Akademisk relevans

Vi finder det relevant at identificere de særlige revisionsmæssige udfordringer, idet

revisionsstandarderne udtrykker sig i meget generelle vendinger, og revisor derfor kan drage nytte af

konkretisering i forhold til SSC-revision. Revisionsstandarderne er helt nødvendigt formuleret på en

måde, så de er åbne for fortolkning, idet der skal være plads til revisors professionelle dømmekraft.

Med denne afhandling ønsker vi at fortolke, hvordan revision af koncerner med Shared Service Center

kunne udføres ved at sætte denne form for revision i konteksten af eksisterende revisionsstandarder og

øvrigt teoretisk grundlag.

Perspektivering

Vi har udeladt et egentligt perspektiveringsafsnit efter konklusionen, idet selve opgaven allerede

inddrager flere vinkler og således afdækker behovet for diskussion direkte i analysen. Til brug for de

overvejelser revisor kan gøre sig i konteksten af revisors konkrete opgaver, har vi fundet det

hensigtsmæssigt at lade sådanne vurderinger fremgå direkte af opgaven. Det er netop i den enkelte

revision, at de egentlige beslutninger, om hvad der giver bedst mening i det enkelte opgaveforhold,

skal træffes. Således vil der typisk ikke kunne leveres entydige svar på de revisionsmæssige

udfordringer, der identificeres.
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1.3 Dataindsamling

Vi har valgt at indsamle empiri gennem kvalitative interviews af en række personer med kendskab til

Shared Service Centre. Både personer med kendskab til selve organiseringen af Shared Service Center

og revisorer med et særligt fagligt fokus på Shared Service Center. På denne måde har vi mulighed for

at indsamle tilstrækkelige informationer både til beskrivelsen af og vores egen forståelse for det helt

grundlæggende i Shared Service Centre samt indhente den helt afgørende viden om revisionen heraf.

Som supplement hertil har vi opnået viden gennem relevante artikler, lovgrundlag og regulering.

Vores egen erfaring fra SSC-revisioner er ikke udgangspunktet for vores dataindsamling, men vi er

helt afgjort påvirket heraf i vores indgangsvinkel til emnet og afgrænsningen heraf. Vores

dataindsamling foretages netop for at gøre den viden, der danner grundlag for opgaven, så valid og

dækkende som muligt.

Som grundlag for eksisterende regulering for revisor, anvendes IAASB’s opgavestandarder. Det vil

primært være de internationale standarder om revision (ISA’erne), der vil finde relevans. Som det

fremgår af forordet til de internationale standarder, så er de skrevet med henblik på revision af

regnskaber, udført af en uafhængig revisor. Revisionsstandarderne kan derudover anvendes tilpasset

omstændighederne ved revision af andre historiske finansielle oplysninger end regnskaber, hvilket må

betyde at revisor også kan anvende revisionsstanderne som udgangspunkt ved revision af historiske

finansielle oplysninger genereret af et Shared Service Centers.

Som del af det teoretiske grundlag, drager vi nytte af filosofiske overvejelser omkring revision, som

Mautz & Sharaf12 og David Flint13 har formuleret dem. Dette for helt overordnet at skabe et stærkt

teoretisk og validt grundlag for afhandlingen og danne baggrund for de logiske ræsonnementer vi må

gøre os i løbet af processen. Vi supplerer således den indsamlede empiri med deduktion.

Viden om den grundlæggende revisionsteori har vi primært opnået gennem litteratur, som vi har kunne

sætte i konteksten af de internationale revisionsstandarder, for at illustrere sammenhængen ned til

eksisterende praksis. Dette giver os mulighed for at udfordre viden om den eksisterende praksis, vi

modtager gennem kvalitative interviews, og vi vil gennem analyser heraf bedre kunne danne en

holdning til, hvordan revisionen bør gennemføres. Særligt har vi fundet det relevant at tage

udgangspunkt i den helt grundlæggende revisionsteori, fordi der ikke eksisterer en specifik

revisionsstandard om revision af Shared Service Centre.

12
The Philosophy of Auditng, R. K.Mautz og Hussein A. Sharaf, American Accounting Ass. (1961)

13 Philosophy and principles of auditing, D. Flint, Macmillan (1988)
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1.3.1 Præsentation af empiri

Vores kvalitative interviews tager sit udgangspunkt i en åben dialog. Dog således, at vi særligt i starten

af hvert interview lader den interviewede person få meget åben taletid og mulighed for at sætte scenen

efter dennes indgangsvinkel til emnet. Dette gør indledningsvist respondenten opmærksom på og

fortæller, at det er for ikke at lade vores eventuelle forudindtagede holdning eller indgangsvinkel til

emnet, styre selve interviewet. Vi forklarer dog indledningsvist vores problemformulering.

I den første fase af interviewet ønsker vi i høj grad at være meget lyttende, og hvor der måtte være

behov for spørgsmål, da spørge ind til emnet i generelle vendinger med udgangspunkt i følgende:

 Er der noget særligt ved SSC-revisioner i forhold til øvrige revisioner?

 Hvad skal man være opmærksom på ved forståelsen af et Shared Service Center?

 Hvordan imødegår revisor de udfordringer en revision af denne type, typisk stiller revisor

overfor?

Når vi i løbet af interviewet fornemmer, at den interviewede har haft mulighed for at styre, hvad denne

ønsker at fokusere på i dennes overdragelse af viden til os, bevæger vi os over mod mere specifikke

spørgsmål. Indledningsvist uddybende spørgsmål til de forhold den interviewede selv kommer ind på

og afslutningsvist mere direkte spørgsmål til forhold, som personer vi tidligere har interviewet, har

anført som særlige forhold. Dette giver os en mulighed for til en vis grad, at få be- eller afkræftet

validiteten af de forhold, vi har indhentet gennem vores tidligere interviews.

De udvalgte personer er valgt på baggrund af deres erfaringer fra området. Se herunder for oversigt

over respondenter i den rækkefølge, interviews er foretaget.

Refference Respondent Primært formål med interviewet Arbejdsgiver

1 Statsautoriseret revisor fra en dansk

revisionsfaglig afdeling.

Fagligt indblik. Deloitte

2 Statsautoriseret revisor med erfaring

som teamleder ved SSC-revisioner

og planlægningen heraf.

Praktisk forståelse for de udfordringer, der

ligger i planlægning og udførelse af SSC-

revisioner.

Anonym

3 Statsautoriseret revisor med erfaring

som koncernrevisor og SSC-revisor.

Viden om emnet set som hhv.

koncernrevisor og SSC-revisor.

Ernst & Young

4 Statsautoriseret revisor med erfaring

som lokal revisor i koncerner med

Shared Service Center.

Viden om revision af datterselskabsrevision i

koncerner med Shared Service Centre.

Deloitte

5 Konsulent med speciale i

implementering af Shared Service

Centre.

Generel viden om formålet med Shared

Service Centre, opbygningen heraf og

fordele og ulemper herved.

Rådgivnings-

virksomhed

(Anonym)

Figur 1-1
Overblik over planlagte interviews
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Vi fandt det nødvendigt i løbet af processen, efterhånden som vi fik identificeret relevante

problematikker, at opnå yderligere viden om disse problematikker og viden til brug for

løsningsmuligheder af disse. Vi foretog derfor i tillæg til de oprindeligt planlagte interviews, følgende

interviews om mere specifikke forhold:

Refference Respondent Primært formål med interviewet Arbejdsgiver

6 It-revisor med erfaring fra afgivelse af

erklæringer efter ISAE 3402 samt

erfaring med revision af IT-kontroller

hos koncerner med SSC.

Vores diskussioner med faglige eksperter

har ikke givet tilstrækkelig indsigt i

anvendeligheden af ISAE 3402 som

erklæring på IT-kontroller.

Deloitte

7 Konsulent med speciale i Data

privacy.

Specifik viden om Data privacy i relation til

Shared Service Centre.

Rådgivnings-

virksomhed

(Anonym)

4 Statsautoriseret revisor med erfaring

som lokal revisor i koncerner med

Shared Service Center.

Opfølgende interview

Opnåelse af viden om anvendelse af

erklæringer ved lokal revisors rapportering til

koncernrevisor.

Deloitte

1 Statsautoriseret revisor fra en dansk

revisionsfaglig afdeling.

Opfølgende interview

Viden om anvendelse af erklæringer mellem

revisorer ved denne form for revision.

Deloitte

Figur 1-2
Overblik over interviews foretaget i løbet af processen efterhånden som problematikker blev identificeret

Vi kunne have valgt at gennemføre flere interviews med revisorer, men vi har gennem vores

interviews hurtigt fundet ud af, at om end de enkelte personer har forskellige baggrunde og arbejder

for forskellige virksomheder, da overlapper de overordnede revisionsmæssige udfordringer i den

viden, de deler med os i så høj grad, at vi ikke har fundet det nødvendigt med flere interviews. Således

arbejder vi mere induktivt end flere interviews ville have givet mulighed for.

De udvalgte personer er alle danske. Vi kunne om nødvendigt have gennemført interviews med

personer fra andre lande, men vi mener ikke at dette ville have ændret den opnåede viden

nævneværdigt.

De forhold, der noteres i vores resumé af hvert interview (vedlagt som bilag A), skal ses som den

interviewede persons egen holdning ud fra dennes erfaring fra eget fagområde. Og det skal ses som et

øjebliksbillede med den erfaring, der ligger for nærværende. Det vi noterer her, danner baggrund for

vores analyse af emnefeltet sammen med den øvrige dataindsamling og ligesom de øvrige kilder,

udsættes disse for en kritisk tilgang til de modtagne oplysninger. Både ud fra relevans og pålidelighed.

Det er vores opfattelse, at vi i meget høj grad har fundet frem til yderst pålidelige og stærkt

kompetente personer med stærk viden inden for deres givne erfaringsområde.
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Faglige diskussioner

I tillæg til de beskrevne interviews har vi gennemført en lang række faglige diskussioner med

revisionsfaglige eksperter og personer med erfaring fra revisioner inden for emnet. Disse diskussioner

har vedrørte både grundelementer i SSC-revision og udfordringer heri samt helt specifikke

forespørgsler. Det primære formål hermed har været at få udfordret og udviklet de eksempler, vi

anvender i opgaven. Vi har fundet denne fremgangsmåde den mest hensigtsmæssige måde, at tilføre

validitet til eksemplerne.
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1.4 Læsevejledning – opgavens struktur

I afhandlingens teoretiske passager behandles den underliggende teori bag afhandlingens analyse,

herunder eksisterende revisionsstandarder.

Det er vores hensigt at rejse problematikker inden for emnet og søge løsninger herpå ud fra en

undersøgelse så uafhængig af allerede vedtagne anvisninger som muligt. Vi vil inddrage eksisterende

revisionsstandarder og praksis, hvor dette er relevant, eller hvor disse allerede dækker, eller til nøds

kan dække, de behov, der ligger i emnets problemfelt.

I afhandlingens afsnit 5, analyseres emnefeltet. Analysen har til formål, at finde svar på

problemformuleringens stillede spørgsmål omkring hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser, der

må gøres ved løsning af de udfordringer denne form for revision, typisk stiller revisor overfor.

Strukturen i opgaven kan ud fra ovennævnte beskrivelse, illustreres som følger:

Figur 1-3
Struktur på tværs af afhandlingen (egen tilvirkning)

Revisionen spejler ofte sit setup i den måde koncernen har struktureret sin virksomhed. Derfor er det

afgørende for, at forstå hvori revision af koncerner med Shared Service Centre afviger fra almindelig

koncernrevision, at opnå en forståelse for hvori en koncern med Shared Service Center afviger fra en

almindelig koncern. En sådan gennemgang sker i afsnit 2.

Ud fra afsnit 2 samt interviews af revisorer, kan vi udlede hvorledes revision af koncerner med Shared

Service Center gennemføres i dag. Dette kan så sammenligne med almindelig koncernrevision og

derigennem identificere revisionsmæssige udfordringer (problematikker), hvilket er formålet med

afsnit 3.

I afsnit 5 kan vi så analysere, hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser revisor, bør gøre sig på

baggrund af identficerede problematikker.

Afsnit 4
Teoretisk

grundlag og
eksisterende

regulering

Data-
indsamling

Logiske
ræsonne-

menter

Afsnit 5
Særlige revisionsmæssige overvejelser
(til imødegåelse af problematikker)

Data-
indsamling

Logiske
ræsonnementer

Afsnit 2
Særlige kendetegn ved
koncerner med Shared
Service Center

Afsnit 3
Identif kation af
problematikker
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Strukturering af analysen

Analysen tager sit udgangspunkt i følgende generelt anerkendte opdeling af revisionens faser14,

således at læser fra start har en klar refferenceramme:

1. Indledende aktiviteter omkring opgaveforholdet

2. Planlægning af revisionen

3. Udførelse af revisionen

4. Konkluder og rapporter

De enkelte underafsnit er struktureret helt efter relevans for opgaven. Et afsluttende afsnit om

kommunikation og koordinering under hver aktivitet, vil tjene som sammendragelse af sammen-

hængen mellem hvert afsnit af den pågældende aktivitet.

Struktureringen af analysen kan således illustreres som følger:

Figur 1-4
Strukturering af analysen (egen tilvirkning)

14 Bl.a. anvendt i Principles of External Auditing (se litteraturfortegnelse)

Konkluder
og rapporter

Udførelse
af revisionen

Planlægning
af revisionen

Indledende
aktiviteter om
opgave-
forholdet

5.3.3 Løbende kommunikation mellem
revisorer

5.2.6 Kommunikation mellem revisorer i
planlægningsfasen

5.4.2 Afsluttende rapportering

Revisionsprocessen Kommunikation og koordinering mellem

revisorer i revisionsprocessen

5.1.1 Accept og fortsættelse af opgave-
forhold

5.3.1 Interne kontroller

5.3.2 Substansrevision

5.4.1 Konklusion på revisionen
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1.5 Begrebsdefinitioner

Det er vigtigt at få skabt et overblik over, hvilke typer af revisionsteams vi omtaler og definitionen af

disse, ligesom øvrig terminologi kan kræve definition eller uddybende forklaring på, hvordan

terminologien skal forstås i konteksten af afhandlingens emnefelt. Der henvises til afsnit 2.1 for

beskrivelse af definitionen på et Shared Service Center. Definitioner på øvrige relevante termer er

angivet nedenfor.

Koncernrevisor: Det revisionsteam, der varetager koncernrevisionen. Den opgave-ansvarlige

partner på revision af koncernregnskabet og de medarbejdere, der udarbejder

den overordnede koncernrevisions-strategi og kommunikerer med SSC-revisor

og lokale revisorer.

SSC-revisor: Det revisionsteam, der gennemfører de dele af koncernrevisionen, der udføres

hos Shared Service Centeret. SSC-revisor kan også udføre handlinger på

baggrund af instrukser fra lokal revisor. SSC-revision er revision af de

finansielle informationer, Shared Service Centeret håndterer, foretaget på

lokationen til brug for koncernrevisor og lokal revisors revisionskonklusion.

Det er forudsat, at SSC-revisionen varetages af et revisionsteam fra det land,

hvor Shared Service Centeret ligger.

Lokal revisor: I denne opgaves forstand er lokal revisor, en revisor, der udfører revision af en

af de driftsaktive enheder til brug for koncernrevisionen og samtidig varetager

den selvstændige revision af dette selskabs årsregnskab ved lokalt krav om

revision. Hvor vi omtaler lokal revisor alene i konteksten af revisor for

datterselskabet anvendes begrebet datterselskabsrevisor analogt.

Komponentrevisor: Hvor koncernrevisor anvender anden revisors arbejde som del af

opgaveløsningen, vil disse revisorer betegnes komponentrevisorer iht. ISA

600. Både SSC-revisor og lokal revisor vil derfor kunne betegnes som

komponentrevisorer15. Vi anvender derfor begrebet komponentrevisor som en

fællesbetegnelse frem for alene at henvise til lokal revisor, som det ofte vil

gøres i omtale af koncernrevision.

Komponent: Et datterselskab/enhed i koncernen.

15 ISA 600(9), pkt. B
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AFSNIT 2
Behandling af hvorledes en koncern
med Shared Service Center er bygget op
og hvorledes en sådan struktur
afskilder sig fra andre koncerner.

Afsnit 2.1
Hvad er et
Shared
Service
Center?

Afsnit 2.1
Organisering
af koncerner
med Shared
Service
Center

Afsnit 2.3
Hvori
adskiller en
koncern med
Shared
Service
Center sig fra
andre
koncerner?

Afsnit 4
Teoretisk

grundlag og
eksisterende

regulering

Data-
indsamling

Logiske
ræsonne-

menter

Afsnit 5
Særlige revisionsmæssige overvejelser
(til imødegåelse af problematikker)

Data-
indsamling

Logiske
ræsonnementer

Afsnit 2
Særlige kendetegn ved
koncerner med Shared
Service Center

Afsnit 3
Identif kation af
problematikker
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2 Særlige kendetegn ved koncerner med Shared Service

Center

For at beskrive, hvorledes koncerner med Shared Service Center adskiller sig fra koncerner uden

Shared Service Center, må vi kunne afgøre, om der i et givet tilfælde er tale om et Shared Service

Center i den forstand, som denne afhandling behandler emnet. Lad os derfor definere hvad vi forstår

ved et Shared Service Center.

2.1 Hvad er et Shared Service Center

Et Shared Service Center supporterer koncernens driftsaktive enheder. Shared Service Centre etableres

ofte for at sikre effektive, ensartede og dokumenterede procedurer på tværs af koncernen og kan med

sin størrelse sikre stordriftsfordele. For at disse centraliserede serviceorganisationer kan opfylde deres

formål, må der således være etableret passende procedurer og interne kontroller.

Shared Service Centre kan antage forskellig form og der anvendes forskellige betegnelser til at

beskrive funktionen. Eksempelvis Financial Shared Services, Shared Accounting Center og lignende.

Overordnet set er et Shared Service Center en funktion, hvor services er centraliserede (eksempelvis

administrative funktioner eller procedurer til håndtering af finansielle transaktioner) og leveres til flere

dele af organisationen. Shared Service Centre kan være organiseret efter grupper af transaktioner eller

med tilknytning til de enkelte komponenter.

De områder af en organisation, der egner sig til et Shared Service Center er typisk rutinemæssige

opgaver, da komplekse områder, så som værdiansættelse af aktiver, typisk kræver viden, som den

lokale ledelse vil have bedre mulighed for at opnå. Dog kan et Shared Service Center også finde

anvendelse, såfremt en organisation ønsker at højne kompetenceniveauet i koncernen gennem

centralisering af komplekse vurderinger inden for et givent område.

Der er naturligvis grænsetilfælde, hvor revisor må anvende sin professionelle vurdering af, hvorvidt

der er tale om et Shared Service Center, hvor overvejelserne i denne afhandling, kan tages i

betragtning. En mindre dansk koncern kan eksempelvis have et enkelt selskab, hvorfra al

ordremodtagelse bliver varetaget for alle koncernens selskaber, men ellers udføres alle opgaver

decentralt hos hvert selskab. I en sådan situation må det bero på en konkret subjektiv vurdering om er

tale om et Shared Service Center. Umiddelbart er der et element af Shared Service Center, og

overvejelserne om SSC-revision bør inddrages.

Vi fokuserer på koncerninterne Shared Service Centre. Det vil sige, hvor en koncern har etableret en

central administrativ funktion til servicering af den øvrige koncern. Det kan enten være i form af et til
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formålet etableret selskab eller en intern funktion i et eksisterende selskab i koncernen. Det vil som

udgangspunkt ikke være funktioner, der indgår i driften som eksempelvis et centrallager e.l., men

derimod varetager opgaver af finansiel karakter.

Vi tager ikke udgangspunkt i en ekstern serviceleverandør, som i princippet kan levere de samme

ydelser som det interne Shared Service Center. Dette skyldes, at der efter vores vurdering allerede er

etableret en passende praksis på området, hvor ISA 402 omhandler revisionsmæssige overvejelser ved

en virksomhed, der anvender serviceleverandør, og ISAE 3402 kan anvendes af serviceleverandørens

revisor ved erklæring om de interne kontroller overfor brugerorganisationerne. Vi vil senere overveje,

om ISAE 3402 kan anvendes ved interne serviceleverandører og vurdere hensigtsmæssigheden af en

sådan fremgangsmåde.

2.2 Organisering af koncerner med Shared Service Center

Vi kan ud fra ovenstående gennemgang af, hvad et Shared Service Center i det hele taget er for en

størrelse og på baggrund af vores interviews og gennemgang af litteratur, her beskrive hvordan en

koncern med et Shared Service Center ser ud organisatorisk, og hvorledes en sådan struktur adskiller

sig fra koncerner uden Shared Service Center.

Af hensynet til at kunne sammenligne kan vi indledningsvist illustrere en simpel koncern uden Shared

Service Center. Koncernen består af et moderselskab og et datterselskab, der igen ejer to helejede

selskaber i henholdsvis USA og Tyskland.

Figur 2-1
Illustration af strukturen i en simpel koncern uden Shared Service Center (egen tilvirkning)

Ved udarbejdelse af koncernregnskab ses alle selskaber samlet som om der alene var tale om ét

selskab. Ved sammenlægning af de enkelte enheders finansielle informationer anvendes en intern
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Moderselskab

Det primære
driftsselskab

USA Tyskland

Shared
Service
Center

rapporteringsstruktur, hvor datter- datterselskaberne typisk rapporterer til det primære driftsselskab og

herfra rapporteres videre til en koncernregnskabsafdeling. Koncernregnskabsafdelingen samler de

finansielle informationer til udarbejdelse af koncernregnskabet.

Koncernregnskabsafdelingen vil typisk være placeret hos moderselskabet eller det primære

driftsselskab, hvorfor den interne rapporteringsstruktur ofte vil følge den juridiske organisering af

koncernen, som den ses af Figur 2-1.

En dybere forståelse af, hvorledes en koncern typisk vil være organiseret, herunder den interne

rapporteringsstruktur, er vigtig for at kunne forstå de nærmere forskelle i forhold til en koncern med

Shared Service Center. Det antages, at læser har det fornødne kendskab til sædvanlige

koncernstrukturer i forvejen. Vi kan derfor se nærmere på, hvordan en simpel koncern med Shared

Service Center kunne se ud.

Figur 2-2
Illustration af strukturen i en simpel koncern med Shared Service Center

Illustrationen ovenfor viser den juridiske struktur og hvilken regnskabsfunktion, der knytter sig til

hvert selskab. I dette tilfælde er der altså etableret et Shared Service Center i et selvstændigt selskab.

Dette kunne juridisk også være etableret som en del af det primære driftsselskab.

Regnskabsfunktionerne er angivet for at vise, hvilke niveauer koncernen typisk forståelsesmæssigt vil

inddele koncernens regnskabsafdelinger i.

Eneste forskel i forhold til en koncern uden Shared Service Center er umiddelbart, at der er oprettet et

ekstra selskab til central håndtering af diverse finansielle transaktioner. Vi kan gå dybere i forståelsen

af Shared Service Centerets opgaver ved at se på dets samspil med koncernens øvrige

regnskabsfunktioner. Der bør her være fokus på transaktionsflowet i koncernen som helhed, og hvad et

Shared Service Center kan have af betydning for den interne rapporteringsstruktur.

Koncernregnskabs-

afdeling

Lokal

regnskabsafdeling

Lokale

regnskabs-

afdelinger

Shared Service Center

i udlandet
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2.2.1 Transaktionsflowet

Transaktionsflowet vil typisk gå på tværs af de enkelte enheder. En koncern med Shared Service

Center vil inkorporere Shared Service Centeret i dets transaktionsflow og skabe et særegent kompleks,

der adskiller sig fra koncerner uden Shared Service Center. Det kommer sig til udtryk ved, at

datterselskaberne lader en udefrakommende funktion indgå direkte i forretningsgangene for det

enkelte selskab. Lad os illustrere, hvorledes en transaktionskæde for salg hos en grossist kunne se ud.

Figur 2-3
Eksempel på transaktionskæde i en fiktiv koncern med Shared Service Center (egen tilvirkning)

Vi kan forestille os den situation, at grossisten har ét hovednummer, kunderne kan ringe til ved

bestilling af varer. Telefonlinjerne er åbne døgnet rundt, idet Shared Service Centeret i Indien

varetager opkald i den periode, der typisk vil være almindelig arbejdstid for dem, og når de tager fri

fra arbejde i Indien, så står de klar til at tage telefonerne i et Shared Service Center beliggende et andet

sted i verden, hvor tidsforskellen medvirker til, at deres arbejdsdag begynder, omtrent hvor

arbejdstiden slutter i Indien.

En webbaseret løsning, hvor selskabet modtager ordren elektronisk, vil ligeledes gør det muligt at

håndtere ordrerne og foretage kredittjek døgnet rundt. Det kræver blot, at koncernen har

implementeret flere Shared Service Centre rundt i verden placeret strategisk i det vi kan kalde

tidsblokke. Formålet hermed er en hurtig leveringstid og mulighed for at forkorte responstiden fra

ordreindgang til levering.

Koncernen kan have valgt, at fakturering og debitorhåndtering (ekskl. debitorrykning) bør håndteres ét

sted i koncernen, fordi det er vurderet, ikke at kunne betale sig at ansætte personale til disse områder

på flere lokationer. Det kan eksempelvis være fordi, fakturering kan være en proces, der primært

håndteres elektronisk og debitorrykning varetages af den lokale kundeansvarlige på baggrund af

elektroniske rapporter.

Helt åbenlyst afviger et transaktionsflow, som det er beskrevet her, sig særligt ved en opgavefordeling,

der ikke bare er delt mellem flere lokationer, men også flere lande. Det skal blive interessant at se,

hvordan revisor håndterer denne udfordring.
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2.2.2 Intern rapporteringsstruktur

Den interne rapporteringsstruktur ved levering af finansiel information fra ét selskab til et andet følger

ikke nødvendigvis den juridiske selskabsstruktur. Sådan er det gerne i en almindelig koncern og sådan

må vi også forvente, at det vil være i mange koncerner med Shared Service Centre. Rapporterings-

strukturen kan dog være anderledes, når anvendelsen af et Shared Service Centeret også giver

mulighed for at denne kan være omdrejningspunktet for den interne rapportering, men det vil ikke

være udgangspunkt for de nærmere analyser her i opgaven.

2.3 Særlige kendetegn ved koncerner med Shared Service Center

Som opsummering på ovenstående behandling af koncerner med Shared Service Center kan vi her

notere os omtalte forskelle i forhold til andre koncerner.

Transaktionsflowet er ganske naturligt ændret af, at der ved denne slags koncerner er et eller flere

Shared Service Centre, der indgår i koncernens transaktions- og kontrolmiljø. Transaktionsflowet vil

være delt op mellem flere lokationer og derigennem flere personer end en virksomhed normalt ville

operere med. Organiseringen af koncerner med Shared Service Centre vil ofte være mere komplekst

organiseret end en koncern uden Shared Service Center.

Den interne rapporteringsstruktur kan afvige fra andre koncerner, idet Shared Service Centeret måske

skal rapportere finansielle informationer, der varetages her, til enten koncernrevision eller lokal

revisor.
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3 Identifikation af problematikker

For at kunne udlede, hvilke særlige revisionsmæssige udfordringer, der ligger i denne form for

revision, er det essentielt, at vi indledningsvist får klarlagt de problematikker, der adskiller SSC-

revision fra andre revisioner og hvad vi egentlig forstår ved et Shared Service Center. Det er hele

grundlaget for de videre undersøgelser.

Problematikker i denne henseende er de revisionsmæssige udfordringer, der ligger i revisionen af

koncerner med Sharede Service Center. Både set fra koncernrevisors, SSC-revisors og lokal revisors

synspunkt, om end de enkelte problematikker kan være relevante alene for enten koncernrevisor, SSC-

revisor eller lokal revisor.

For at identificere de problematikker, der ligger i denne form for revision, kan vi tage udgangspunkt i,

hvordan en koncern med Shared Service Center typisk vil være organiseret og hvorledes en sådan

struktur adskiller sig fra koncerner uden Shared Service Center, som omtalt i forrige afsnit. Viden om

”normal koncernrevision” har vi fra videnskabelige artikler, egen erfaring og diskussioner med faglige

revisorer.

3.1 Skildring af fiktiv case-koncern: En illusorisk gennemgang af

revisionen

Vi antager, at læser har et vist indblik i almindelig koncernrevision, men for at give et illustrativt

indblik i revision af koncerner med Shared Service Center, har vi ud fra vores interviews, udledt

hvordan revisionen af en fiktiv koncern kunne se ud. Det er tanken, at læser på baggrund heraf gives

bedre mulighed for, at begribe de forskelle, der adskiller denne form for revision fra almindelig

koncernrevision.

Casen skaber samtidig en konkret refferenceramme til eksempler i analysen.

Casen tager udgangspunkt i en dansk koncern, der har etableret tre Shared Service Centre. I en sådan

koncern vil der sædvanligvis være flere datterselskaber end anført i oversigten over koncernens

enheder nedenfor, men omfanget af enheder er mindsket for at simplificere gennemgangen.
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Hovedkontoret i Danmark

Shared Service Center i Brasilien, Ukraine og Indien

Datterselskaber

Figur 3-1
Overblik over enheder i case-koncernen (egen tilvirkning)

Vi gør opmærksom på, at de følgende passager af opgaven, er skrevet i en noget anden form end

resten af opgaven. Denne fremgangsmåde er valgt, for at adskille afsnittet fra resten af opgaven,

således at læser bedre kan forestille sig, det følgende er en reel revision. Formålet er at give et

sammenhængende indblik i, hvordan en sådan revision kan forløbe, og herigennem indirekte

fremhæve de udfordringer, revisorerne støder på undervejs.

Indledende opgaveaktiviteter

I den indledende fase, hvor revisor skal acceptere opgaven, fokuserer koncernrevisor meget på, at

opnå et overordnet, men tilstrækkeligt kendskab til koncernens organisering. Koncernrevisor skønner

på baggrund af drøftelser med koncernledelsen, at der er behov for at gennemføre samtaler på flere

niveauer i koncernen. Både med ledelsen i Shared Service Centeret og den lokale ledelse i det primære

driftsselskab.

Koncernrevisor har fundet det nødvendigt at drøfte risikoen for hindringer i indsamling af

revisionsbevis med enkelte lokale revisorer, hvor koncernrevisor har erfaring for, at det kan være en

udfordring at få dem til at udlevere deres revisionsdokumentation.

Planlægning af revisionen

For at gennemføre de fornødne risikovurderingshandlinger bruger koncernrevisor god tid på at opnå et

overordentligt godt kendskab til koncernen og dens omgivelser. Dette gælder særligt indvirkningen af

Shared Service Centrene på resten af koncernen. Dette sker ud over handlingerne udført ved de

indledende opgaveaktiviteter, i form af besøg hos et af koncernens Shared Service Centre, en

indledende regnskabsanalyse for koncernen som helhed og gennemgang af både internt og eksternt

materiale om koncernen.
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Koncernrevisor fokuserer på at opnå en forståelse for metoder til delegering af beføjelser og ansvar,

kontrolmetoder hos den øverste ledelse og ansvarsfordelingen mellem koncernledelsen, den daglige

ledelse hos Shared Service Centre og de lokale ledelser hos datterselskaber. Dertil er det vigtigt for

koncernrevisor at opnå en forståelse for og kommunikere omkring hvilken risiko, der ligger for

besvigelser. Om ledelsen kan overstyre de indlagte interne kontroller og om strukturen i koncernen er

så kompleks, at der ligger en implicit risiko for besvigelser heri.

Særligt spørger koncernrevisor ledelsen og andre relevante medarbejdere om nuværende og

fremadrettede planer om ændring i organisering af Shared Service Centre og det arbejde der udføres

her og dets indvirkning på transaktions- og rapporteringsflowet mellem enheder og funktioner i

koncernen.

Koncernrevisor uddelegerer en del af den mere detailorienterede forståelse af organiseringen til SSC-

revisor og lokale revisorer og herigennem opbygges en rimelig forståelse for relevante transaktions-

kæder og lokale forhold. Denne gennemgang og øvrige passende risikovurderingshandlinger er

afgørende for den videre planlægning af revisionshandlinger.

Koncernrevisor vælger at tillægge en kontrolbaseret revisionsstrategi, hvilket bevirker, at

koncernrevisor øger sit fokus på, at de revisorer, der skal udføre gennemgangen af de interne

kontroller, har de fornødne kompetencer hertil. I det hele taget har koncernrevisor stort fokus på, at

revisorer inddraget i opgaveløsningen besidder de rette kompetencer.

Koncernrevisor arrangerer et årligt planlægningsmøde, hvor de ledende revisionsmedarbejdere fra

hvert af de tre SSC-revisonsteams deltager sammen med den ledende medarbejder for

koncernrevisionsteamet. Møderne afholdes skiftevis i Danmark og hos hvert Shared Service Center.

Fokus på planlægningsmødet er, en gennemgang af koncernens organisering, herunder ændrede

forhold hos Shared Service Centeret og generel koordinering omkring SSC-revisionen.

Der er både på planlægningsmødet og i den løbende kommunikation fokus på at skabe forståelse for

de enkelte revisionsteams opgaver og behov på tværs af alle teams. Koncernrevisor lægger vægt på, at

møderne ansigt til ansigt medvirker til at skabe et tilhørsforhold og gensidig forståelse.

Der afholdes herefter et møde, hvor koncernens regnskabsansvarlige for hvert Shared Service Center

deltager sammen med koncernledelsen. Fra revisionen deltager de samme personer, der var med på

revisionsplanlægningsmødet.

Efter planlægningsmødet bliver den nærmere detailplanlægning af SSC-revision udfærdiget af

koncernrevisor, som sender revisionsinstrukser, inklusiv detaljerede revisionsplaner med

risikoidentifikation og planlagte revisionshandlinger for hvert af de områder, hvor SSC-revisor skal
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udføre revisionen. Revisorerne forsøger på baggrund af oplæg fra koncernrevisor, at imødegå den

logistiske udfordring i, at koncernens selskaber og funktioner er spredt geografisk.

For at sikre en passende instruering af og koordinering med lokale revisorer gennemfører

koncernrevisor et conference call, hvor revisionsplan og de bagvedliggende tanker gennemgås og

drøftes.

På planlægningsmødet med de lokale revisorer udtrykker flere lokale revisorer utilfredshed med den

stramme tidsplan. De lokale revisorer, der skal revidere et datterselskab til brug for et selvstændigt

årsregnskab, er derudover utilfredse med, at koncernrevisionen udføres med udgangspunkt i

væsentlighed for koncernen frem for hver enkelt enhed.

Det aftales, at lokale revisorer alene involveres i selve udførelsen af revisionen ved substanshandlinger

hos datterselskaberne, idet de øvrige revisionshandlinger i form af test af kontroller udføres af SSC-

revisor.

Udførelse af revisionen

Revisionen opdeles i interimrevision (test af kontroller) i løbet af året, hard close ved afslutningen af

10. måned i regnskabsåret, og til sidst statusrevision (year end) umiddelbart efter afslutningen af

regnskabsåret. Henholdsvis interimrevision, hard close og statusrevision, udføres på samme tidspunkt

for alle de tre SSC-revisioner og der er hver gang meget korte og stramme deadlines.

Ved kontrolrevisionen viser det sig, at der er kontroller, der ikke fungerer efter hensigten, og

revisionsplanen må derfor justeres. Det medfører en hel del kommunikation og koordinering mellem

de forskellige revisionsteams og særligt de lokale revisorer har svært ved at holde overblikket over de

dele af revisionen, der udføres af SSC-revisor.

Konkluder og rapporter

Koncernrevisor forventer færdige rapporteringspakker fra SSC-revisor og lokale revisorer inden for de

fastlagte tidsrammer. SSC-revisor overholder sine deadline på revision af de finansielle informationer,

der knytter sig til de enkelte enheder, på nær få særligt risikofyldte områder, hvor SSC-revisor er

forsinket. Det løser sig dog.

Bølgerne går først højt, da det viser sig, at flere lokale revisorer først i afslutningsfasen giver udtryk

for, at de for det første ikke er enige i, at de bare kan sende deres konklusion på gennemgangen uden

en erklæring, og de ønsker slet ikke at udlevere deres bagvedliggende revisionsdokumentation, når

koncernrevisor beder om dette på udvalgte risikofyldte områder. Det til trods for, at alle lokale

revisorer har skrevet under på accept af de modtagne instrukser, hvori alt dette er nænsomt forklaret.
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De fleste lokale revisorer ender dog med til sidst at udlevere al den dokumentation, de bliver bedt om.

Først efter lange drøftelser med de mest utilfredse lokale revisorer og deres tilknyttede faglige

afdelinger, lykkedes det koncernrevisor at modtage den fornødne revisionsdokumentation.

Koncernrevisor kan efter lang kamp konkludere på koncernrevisionen og afgive sin erklæring på

koncernregnskabet.

3.2 Revision af koncerner med Shared Service Center overfor

almindelig koncernrevision

Vil vi på de næste sider skematisere tankerne bag, hvordan vi har udledt relevante problematikker ud

fra sammenligningen med almindelig koncernrevision. SSC-revision kan således anses som den

”anormale” situation i forhold til almindelig koncernrevision og det er netop anormaliteterne, vi

ønsker at arbejde videre med.

Vi har for overblikkets skyld, opdelt modellen ud fra samme struktur, som vi senere vil anvende i

analysen.
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Figur 3-2
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enkelte enheder kan være meget
begrænset eller slet ikke
eksisterende.

Revision på tværs af
enheder

Lokal revisor

Lokal revisor vurderer
designet af de interne
kontroller med fokus på
væsentlighed for det lokale
regnskab.

SSC-revisor kan vurdere
design af de interne kontroller
med fokus på væsentlighed for
koncernregnskabet.

Niveauet for væsentlighed som
designet af de interne kontroller
vurderes ud fra kan være
forskelligt.

Forskel i væsentlighed for
koncernregnskab og
datterselskabsregnskab

Lokal revisor

S
u
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s

ta
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s
-
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Lokale revisorer foretager
substansrevision for
enhederne på stand alone
basis med fokus på
væsentlighed for lokalt
rapporteringskrav.

Substansrevision udføres på
tværs af enhederne i SSC med
koncernrevisionens
væsentlighed for øje.

Revision foretages på tværs af
enheder med koncernens
væsentlighed for øje.

Revision på tværs af
enheder

Forskel i væsentlighed for
koncernregnskab og
datterselskabsregnskab

Lokal revisor

Konkluder og rapporter



3.3 Identificerede problematikker

Vi kan ud fra den såkaldte problematik-matrix ovenfor opsummere de særlige revisionsmæssige

udfordringer, som revisorerne bør overveje den revisionsmæssige konsekvns af på tværs af revisionsfaserne:

 Uoverskuelighed i koncernens organisering

 Inddragelse af SSC-revisor i opgaveløsningen

 Revision på tværs af enheder

 Forskel i væsentlighed

 Særlige lokale forhold

Baggrunden for at netop disse problematikker er skønnet relevante indebærer bestemt et subjektivt element i

form af vores egen vurdering, men denne bygger i høj grad på hvad de interviewede personer har lagt vægt

på ved deres gennemgang. Særligt der, hvor deres frustrationer over udfordringerne, syntes mest tydeligere.

Det forhold, at en koncern med Shared Service Center sædvanligvis vil være helt ekstraordinært komplekst

og anvendelsen af Shared Service Center ofte vil være meget forskelligartet, gennemsyrer opgavens analyse

af mulige løsninger på de identificerede problematikker som et udgangspunkt for, at revisor må have

forståelse for dette forhold igennem hele processen.

Kompleksiteten kan ses som en helt overordnet årsag til, hvorfor det netop er disse problematikker, der er

relevante. Kompleksiteten og forskelligheden i anvendelsen af Shared Service Center bliver

problematikkernes fællesnævner. Vi kan med dette i tankerne, gå videre til det teoretiske og regulative

grundlag for den videre analyse.
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AFSNIT 4
Omtale af den teori og regulering, der
påtænkes anvendt i den videre
undersøgelse af problemformuleringen.

Data-
indsamling

Logiske
ræsonne-

menter

Afsnit 5
Særlige revisionsmæssige overvejelser
(til imødegåelse af problematikker)

Data-
indsamling

Logiske
ræsonnementer

Afsnit 2
Særlige kendetegn ved
koncerner med Shared
Service Center

Afsnit 3
Identifikation af
problematikker

Afsnit 4
Teoretisk

grundlag og
eksisterende

regulering
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4 Teoretisk grundlag og eksisterende regulering

Dette afsnit har til formål at fastlægge det teoretiske grundlag og reguleringen af revisors virke for på den

måde, at disse forhold kan danne grundlag for undersøgelsen af relevante overvejelser til imødegåelse af de

identificerede problematikker.

En del af de forhold koncernrevisor skal overveje, må alt andet lige være, at koncernrevisor skal sikre sig, at

SSC-revisionen bliver udført som koncernrevisor selv ville have udført SSC-revisionen. SSC-revisor er i

princippet blot koncernrevisors forlængede arm og koncernrevisor skal derfor sikre sig, at SSC-revisor går

gennem samme overvejelser ved revision af Shared Service Center som koncernrevisor gør på

koncernrevisionen som helhed. Begreber som revisors kompetence og uafhængighed, indsamling af

revisionsbevis osv. sættes altså blot i konteksten af SSC-revision.

Flere revisionsteoretikere har gennem tiden givet deres bud på en nærmere beskrivelse af teorien bag

revision. Lad os se nærmere herpå for at fastlægge de helt grundlæggende betingelser for besvarelse af

afhandlingens problemformulering.

4.1 Grundlæggende revisionsteori

For at forklare og forstå baggrunden for senere analyse og anskuelser i det hele taget, ser vi her nærmere på

det, vi kan kalde grundlæggende revisionsteori. Det er samtidig her, vi kan vise hvilke forskrifter,

koncernrevisor og lokal revisor må sikre sig, at SSC-revisor overholder; nemlig de samme forskrifter, som

koncenrevisor og lokal revisor selv må agere under på revisionsopgaven som helhed.

Vi vurderer det fordelagtigt at inddrage grundlæggende revisionsteori for at bevæge os op over allerede

nedfældede revisionsstandarder og dermed til en vis grad frigøre os fra alene at søge svar på en passende

håndtering af de identificerede problematikker ud fra det gældende regelsæt. Det bliver samtidig et større

grundlag for, at forstå hvordan de revisorer vi interviewede, når frem til løsninger på revisionsmæssige

udfordringre, hvor sådanne løsninger ikke umiddelbart kan udledes af eksisterende revisionsstandarder.

En egentlig fastlagt og fuldt accepteret revisionsteori findes ikke, men særligt Mautz & Sharaf ved The

Philosophy of Auditing (1961) og David Flints Philosophy and Principles of Auditing (1988), som igen

bygger på mange af de samme tanker som Mautz & Sharaf, , giver deres bud på et framework for

revisionsteori. At det er lige er dem vi har valgt at fremhæve skyldes, at vi ved diskussioner med

revisionsfaglige eksperter, har fået disse værker anbefalet.
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Revision er en instans nedsat af samfundet i form af en social kontrol16. Revisionsteoretikerne bygger herfra

videre på en beskrivelse af fundamentale antagelser om revision. Ved at koble disse grundlæggende

antagelser (postulater) med de begreber både teoretikere og praktikere17 anvender til at strukturere

revisionsfaget, kan vi udlede følgende model til forståelse og strukturering af begrebet revision:

Figur 4-1
Overblik over indholdet af begrebet revision
(egen tilvirkning)

Modellen skal ses om et overblik over, hvad begrebet revision indebærer. Postulaterne giver det brede billede

af teorien bag revision i form af en række grundlæggende antagelser, som Mautz & Sharaf og David Flint

kalder postulater. De mere praktisk tilgængelige dele af revision er udledt heraf i modellen ovenfor som

16 The Audit Society, Michael Power (1997)
17 Mautz & Sharaf (1961), David Flint (1988) og Principles of External Auditing s. 63 (2003), se litteraturliste for titler
mv.
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illustration af, hvorledes de grundlæggende påstande om revision kan struktureres til brug for revisionens

udførelse i praksis.

Postulaterne er nyttig baggrundsviden for at kunne forstå sammenhængen i de enkelte dele af revisionens

udførelse. Vi vil ikke her beskrive de enkelte postulater nærmere, men henvise til værkerne udarbejdet af

revisionsteoretikerne Mautz & Sharaf og David Flint18.

Som Mautz & Sharaf noterer sig, gør de indbyrdes sammenhænge mellem postulaterne det svært at adskille

disse19 og tilsvarende tager afhandlingen udgangspunkt i udfordringerne hvert revisionsområde for sig frem

for en gennemgang af hvert postulat.

Vi vil i indeværende afsnit om den teoretiske baggrund komme nærmere ind på hvad de enkelte områder (de

primære dele) af revision består af, og herigennem indirekte få bearbejdet hvert postulat. Hvor det findes

relevant, fremhæves brudstykker eller tanker fra revisionsteoretikerne og efter behov inddrages, hvorledes

revisionsstandarderne hænge sammen med hvert af de primære dele.

Af afsnit 1.1.1 i indledningen fremgår afhandlingens afgrænsning af en række områder, der ikke menes at

have afgørende betydning for emnets problemfelt. Under disse præmisser beskrives teorien. Fokus er på

områder af teorien, som danner grundlag for analysen.

Lad os indledningsvist se på hvordan vi kan bruge vores viden om de primære dele i konteksten af SSC-

revision. Udover at det hjælper revisor med forståelse af revisionsbegrebet og strukturering af sin egen

revisionsproces, viser denne strukturering af revision også, hvad revisor skal sikre sig, andre revisorer

inddraget i opgaveløsningen overholder. Koncernrevisor skal netop sikre sig, at den revision SSC-revisor har

gennemført, er udført med hvert af de primære dele af revision for øje.

Af figuren herunder er illustreret en række spørgsmål, som koncernrevisor med udgangspunkt i begreberne

fra de primære dele af revision, kan stille sig selv ved anvendelse af SSC-revisors arbejde. Med denne

tankegang in mente kan vi bevæge os tættere på den bagvedliggende teori.

18 Philosophy of Auditing, R.K. Mautz og Hussein A. Sharaf, 1961 og Philosophy and principles of auditing, D. Flint,
1988.
19 The Philosophy of Auditing, R.K. Mautz og Hussein A. Sharaf, p. 59.
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Tillid til den udførte revision

Uafhængighed og objektivitet Kompetence Etik og integritet

Er SSC-revisor uafhængig og

objektiv?

Har SSC-revisor de rette

kompetencer?

Besidder SSC-revisor den rette

integritet?

Revisionsprocessen

Revisionsrisiko Revisionsbevis Væsentlighed Faglig vurdering Professionel

skepsis

Er der udført passende

risikovurderings-

handlinger?

Er der indhentet

tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis?

Er væsentlighed ved

udførelse af SSC-

revisionen iagttaget?

Er det vores

opfattelse, at de

faglige vurderinger

foretaget af SSC-

revisor er taget på

et passende

grundlag?

Har SSC-revisor

anvendt en

passende

professionel skepsis

ved

opgaveløsningen?

Opretholde høj standard

Due audit care Kvalitetskontrol

Har SSC-revisor iagttaget tankerne bag due audit care? Iagttager SSC-revisor ISA’ernes krav om kvalitetskontrol?

Ekstern kommunikation

Rapportering

Er SSC-revisor i stand til at levere en rapportering, der både i form og indhold kan anvendes som del af revisions-

dokumentationen for koncernregnskabet?

Figur 4-2
De primære dele af revision i konteksten af koncernrevisors overvejelser omkring SSC-revisor (egen tilvirkning)

Med ovenstående indledning til, hvordan vi senere i analysen vil kunne anvende revisionsteorien til at

anskueliggøre de udfordringer SSC-revision stiller revisor overfor, kan vi bevæge os tættere på den i

tilknytning til emnet relevante revisionsteori. Ved læsers gennemgang af opgaven, er det vigtigt, at have hver

af disse forhold i tankerne.
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4.1.1 Tillid til den udførte revision

Denne del af revision, som består af revisors uafhængighed og kompetence samt etik og integritet, knytter

sig til revisors evner og tilgang til revisionen. Således adskiller dette område sig fra de øvrige dele af revision

ved at vedrøre selve revisoren som person eller revisionsfirma.

Formålet med en revision er at styrke de tiltænkte brugeres tillid til regnskabet20, og troværdigheden af

revisors erklæring skabes ved at regnskabsbrugerne har tillid, til at revisor er kompetent og uafhængig.21

Ifølge ISA 220(1) skal koncernrevisor overbevise sig om, at personerne, herunder komponentrevisorer, der

udfører koncernrevisionen, tilsammen har passende kompetencer og færdigheder22.

4.1.2 Revisionsprocessen

Revisionsprocessen er struktureringen af revisors gennemgang ved revision af historiske finansielle

oplysninger. De enkelte elementer i processen er vidt beskrevet i revisionsstandarderne, og vi kan derfor se

nærmere på indholdet heraf med udgangspunkt i gældende regulering.

Revisionsrisiko

Revisionsrisiko er en funktion af risikoen for væsentlige fejl i de finansielle oplysninger og risikoen for, at

revisor ikke vil opdage sådanne fejl. Efter ISA 315 må revisor som del af planlægningen opbygge passende

forståelse for virksomheden, for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation. Dette

samlet set omtalt som risikovurderings-handlinger.

Risici, der kræver særlig revisionsmæssig overvejelse betegnes betydelige risici23. Risici kan derfor deles op

i normale risici og betydelige risici. Vi vil ikke her sætte direkte lighedstegn mellem betydelige risici og de

særlige revisionsmæssige overvejelser, som vi anvender dem i denne opgave, men der vil helt givet være en

vis sammenhæng.

20 Jf. ISA 200(3)
21 Revisors ansvar, Thomson (6. udgave 2. oplag 2007)
22 ISA 600(4)
23 ISA 315



44

Revisionsbevis

Som reaktion på identificerede risici, må revisor indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. For

koncernrevisor anses den rapportering, SSC-revisor afgiver overfor koncernrevisor og lokal revisor, som

revisionsbevis ved henholdsvis koncernregnskabet og datterselskabsregnskabet.

Mautz & Sharaf mener, at bevis tilbyder en rationel baggrund for at kunne foretage en vurdering, hvorfor

indsamling af revisionsbevis sker for efterfølgende at kunne vurdere om rationalet bag årsregnskabet er

retvisende24 Nedenfor er illustreret sammenhængen mellem revisionshandlinger til indsamling af

revisionsbevis formuleret af Mautz & Sharaf og de dertil hørende af revisionshandlinger i ISA 500.

Mautz & Sharaf
Former for revisionshandlinger

25
ISA 500
Revisionshandlinger til opnåelse
af revisionsbevis jf. pkt. A14-A25

Revisors fysiske undersøgelse af det i bogføringen eksisterende
forhold.

Inspektion, Observation

Udtalelse eller redegørelse fra uafhængig tredjemand:
- Skriftlig
- Mundtlig

Ekstern bekræftelse

Officielle dokumenter:
- Udarbejdet udenfor den reviderede virksomhed
- Udarbejdet inden for den reviderede virksomhed

Ekstern bekræftelse
Inspektion

Udtalelse eller redegørelse fra ledelse eller medarbejdere:
- Formel
- Uformel

Inspektion
Genudførelse, Inspektion, Forespørgsel

Beregninger foretaget af revisor. Efterregning

Tilfredsstillende interne kontroller. Observation, Forespørgsel, Inspektion

Efterfølgende handlinger foretaget af den reviderede virksomhed
eller andre.

Analytiske handlinger

Underliggende information uden særlige ind kationer på
uregelmæssigheder.

Inspektion

Indre sammenhænge mellem data. Efterregning, Analytiske handlinger

Figur 4-3
Mautz & Sharaf revisionshandlinger overfor revisionshandlingerne i ISA 500 (egen tilvirkning)

24 Mautz & Sharaf, 1961, p. 92-93 (se litteraturfortegnelse for titel mv.)
25 Mautz & Sharaf, 1961, p. 104-105 (frit oversat)
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Væsentlighed

Revisionsbevis skal indhentes og vurderes med væsentlighed for det reviderede regnskab for øje. Ved

anvendelse af revisionsbevis til brug for flere formål vil dette ganske givet resultere i udfordringer.

Faglig vurdering

Under forord til internationale revisionsstandarder under afsnittet Faglig vurdering er anført, at arten af de

internationale standarder kræver, at revisor udøver faglig dømmekraft ved deres anvendelse. Herfra må

udledes, at revisor må se bestemmelserne i ISA’erne i konteksten af den enkelte revisions særlige forhold.

Professionel skepsis

Professionel skepsis inkluderer kritisk stillingtagen til revisionsbevis. Revisor anvender den viden,

kompetence og de færdigheder, som må forventes af offentlighedens tillidsrepræsentant til at indsamle og

objektivt vurdere revisionsbevis i god tro og med passende integritet.

Revisors professionelle skepsis er udtryk for, at revisor skal opretholde en skeptisk, problematiserende og

kritisk tilgang til indhentet revisionsbevis, svar på forespørgsler mv. Revisor skal opretholde sin

professionelle skepsis igennem hele revisionsprocessen26.

26 RevisionsMemo under professionel skepsis
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4.1.3 Opretholde høj standard

Opretholdelse af en høj standard henviser til, at revisors virke, bliver nødt til at udføres efter visse normer og

revisor må opbygge en vis erfaring gennem sit virke. Dette område kan deles op i begrebet Due audit care og

den kvalitetskontrol, revisor arbejder under.

Due audit care kan oversættes til professionel omtanke27. Revisor skal være nøjagtig, fair og effektiv, og

det er afgørende, at revisor accepterer sit ansvar28. Det er tilsvarende anført i Revisorloven29, at ”revisor skal

udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed,

som opgavernes beskaffenhed tillader”.

Kvalitetskontrollen er et centralt element i revisors virke, men det eneste særlige her er at det selv om vi

gennemgår særlige revisionsmæssige overvejelser inden for dette område, så bør de enkelte

revisionsvirksomheder selv have udarbejdet interne retningslinjer til håndteringen af denne form for revision,

hvis behovet er der. Dette forhold diskvalificerer ikke relevansen af undersøgelsen, da vi reelt hverken kan

vide om sådanne retningslinjer er udarbejdet alle relevante steder eller om sådanne retningslinjer kan

udfordres gennem denne opgaves ræsonnementer.

4.1.4 Ekstern kommunikation

For den enkelte revisor, der rapporter til andre revisorer, vil denne rapportering være at betegne som ekstern

rapportering. Man kunne forestille sig, at der måtte anvendes andre typer af ekstern kommunikation i form af

breve til ledelsen eller relevant information afgivet gennem revisionsprotokoller, men grundelementerne i en

sådan ekstern kommunikation ser vi ikke særlige for netop SSC-revision.

27 M&S, s. 157
28 M&S, s. 135.
29 Revisorloven §16, stk. 1, 2. punktum
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4.2 Sammenhæng mellem risiko og behov for revisionsbevis

Revisionsbevis indhentes til brug for afdækning af risiko for væsentlig fejlinformation. Vi kan illustrere

sammenhængen mellem den risikoen og behov for revisionsbevis i form af nedenstående model, som viser,

at jo større risiko desto større behov for revisionsbevis..

Figur 4-4
Risiko og revisionsbevis (egen tilvirkning)

Revisionsbevis indsamles med det formål, at begrænse risikoen for væsentlig fejlinformation til et

acceptabelt niveau. Hvor en risiko afdækkes ved hjælp af flere revisionshandlinger, vil behovet for

revisionsbevis mindskes for hver udført revisionshandling og tilsvarende afdække risikoen for væsentlig

fejlinformation. Under forudsætning at de udførte revisionshandlinger resulterer i tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis.

For at give en bedre forståelse for den fremført tankegang, kan vi konkretisere sammenhængen i modellen: I

det tilfælde der alene vælges substansrevision i form af stikprøver som revisionshandling til indsamling af

revisionsbevis, da vil omfanget af stikprøverne afhænge af risikoen størrelse og øvrigt indsamlet

revisionsbevis.

Figur 4-5
Revisionsbevis som afdækning af risiko (egen tilvirkning)

Hvornår risikoen er begrænset til et acceptabelt niveau er op til revisors professionelle dømmekraft. Som det

ses af ovenstående model, så afdækkes risikoen først fra punkt A til B ved at udføre én form for

Behov for
revisions-
bevis

Betydelig
risiko

Normal
ris ko

Lavere end
normal risiko Risiko for

væsentlig
fejlinformation

A

Behov for
revisions-
bevis

B

C

Risiko for
væsentlig
fejlinformationAcceptabelt

niveau af risiko
for væsentlig
fejlinformation
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revisionshandling, hvilket kunne være test af interne kontroller. Da revisor ikke herigennem mener at have

begrænset risikoen til et acceptabelt niveau, udføres yderligere revisionshandlinger, hvilket kunne være i

form af detailtest, og således begrænses risikoen fra punkt B til punkt C. Revisor kan vurdere, at herfra vil

den afsluttende regnskabs-analyse afdække risikoen det sidste stykke ned til et niveau, revisor mener, er

acceptabelt.

Forståelsen for sammenhængen mellem de udførte revisionshandlinger og disses afdækning af risici vil vise

sig nødvendig i vores betragtning omkring særlige revisionsmæssige overvejelser ved revision af koncerner

med Shared Service Center.



49

4.3 Rapportering mellem revisorer

For at danne grundlag for analysens behandling af problematikken omkring rapportering imellem de

forskellige revisionsteams, kan vi her undersøge, hvilke former for rapportering, der kan være relevante. Vi

vil her gennemgå baggrunden for og indholdet af de enkelte muligheder, så vi senere kan undersøge den

praktiske anvendelighed heraf i konteksten af SSC-revision.

Som ved andre koncernrevisioner, skal koncernrevisor i forbindelse med planlægning af revisionen vurdere

det omfang af arbejde, der skal udføres på de enkelte komponenter, for at der kan indhentes tilstrækkelig og

egnet revisionsbevis for koncernregnskabet som helhed.

For de komponenter som koncernrevisor har vurderet ikke betydelige for revision af koncern-regnskabet, vil

det som udgangspunkt være tilstrækkeligt for koncernrevisor at udføre analytiske handlinger.30 For

betydelige komponenter skal koncernrevisor på baggrund af væsentlighed og risiko vurdere, hvilken type af

handlinger, der skal udføres på de enkelte komponenter.31 Koncernrevisor kan vælge mellem følgende typer

af handlinger, der skal udføres på de respektive komponenter:32

 Fuld revision

 Revision af udvalgte regnskabsposter

 Udvalgte revisionshandlinger

I det omfang at koncernrevisor kan isolere risikoen hos den enkelte komponent til kun at omfatte de

regnskabsposter eller transaktionskæder, der er væsentlige for koncernregnskabet, vil det være mest effektivt

at bede SSC-revisor om kun at foretage revision af disse specifikke regnskabsposter eller

transaktionskæder.33

Når koncernrevisor har planlagt hvilke handlinger, der skal udføres på de enkelte komponenter, skal

koncernrevisor vurdere omfanget af den dokumentation, der skal indhentes fra SSC-revisor og lokal revisor

til at kunne få tilstrækkeligt indsigt i det udførte arbejde.34 Vi vil i det følgende afsnit beskrive de

muligheder, vi i samarbejde med revisionsfaglige eksperter inden for revision har fundet relevante til

nærmere undersøgelse af om disse kan anvendes ved revision af koncerner med Shared Service Center.

30 ISA 600(28)
31 ISA 600(27)
32 Revision og Regnskabsvæsen - nr. 5 2010: RS 600 – Revision af koncernregnskaber - side 70
33 ISA 600(A48)
34 ISA 600(A58-A60)
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Vi kan dele rapporteringerne op i følgende tre grupper, som vi kan behandle nærmere:

 Erklæringer

 Clearance Memorandum

 Revisionsdokumentation

4.3.1 Erklæringer

Fordelen ved at afgive en erklæring er, at der ligger en klart defineret begrebsramme bag erklæringen. Den

bagvedliggende revisionsstandard er relativt standardiseret, og der må derfor forventes at være en større

umiddelbar enighed om, hvad det kræver for den erklæringsafgivende revisor at kunne afgive erklæringen.

En erklæring giver både den afgivende og den modtagende revisor en relativ klar referenceramme, som et

memo på baggrund af opgavespecifikke instruktioner ikke tilbyder i samme grad. Dog med mindre

instruktioner afgives inden for samme medlemsfirma, som må forventes at have ensartede instruktioner på

tværs af organisationen og derigennem kan etablere en fælles referenceramme.

Revision af fuldstændige regnskaber med særligt formål (ISA 800)35

For de enheder hvor der i forbindelse med koncernrevisors scoping af enhederne er planlagt revision af

enheden, kan lokal revisor afgive en revisionserklæring til koncernrevisor i henhold til ISA 800. Det kræver

at lokal revisor har udført fuld revision af enhedens finansielle informationer i henhold til gældende

revisionsstandarder og med et væsentlighedsniveau, der vil være passende for den respektive enhed, hvis

enheden skulle revideres som en enkeltstående enhed.

Hvis dele af de finansielle oplysninger for komponenten revideres centralt af enten SSC-revisor eller

koncernrevisor, skal lokal revisor have adgang og indsigt i SSC-revisors arbejdspapirer, således at lokal

revisor har udført sin revision som var det revision af hele enheden.

Revision af bestanddele af et regnskab (ISA 805)36

ISA 805 om særlige overvejelser ved revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti

eller poster, der indgår i et regnskab, synes ud fra standardens overskrift oplagt at anvende ved revision af

35 ISA 800: Særlige overvejelser - Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebs-rammer med
særligt formål
36 ISA 805: Særlige overvejelser - Revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,
der indgår i et regnskab
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koncerner med Shared Service Center, da SSC-revisor, lokal revisor og koncernrevisor vil have revideret

hver sin bestanddel af den enkelte komponents finansielle informationer.

Det fremgår eksplicit af standarden, at den ikke gælder for en komponentrevisors erklæring, der afgives som

resultat af arbejde udført på en komponents finansielle oplysninger efter anmodning fra

koncernopgaveteamet til brug for en revision af et koncernregnskab37. Standarden henviser i stedet til ISA

600.

Komponentrevisorer skal i denne henseende betragtes som både SSC-revisor og lokal revisor38, hvorfor ISA

805 ikke kan anvendes i denne henseende.

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger (ISA 4400)

Ved brug af aftalte arbejdshandlinger kan koncernrevisor instruere SSC-revisor eller lokal revisor i at udføre

specifikke handlinger i forhold til en komponent. Instruktionerne vil være meget detaljerede i forhold til de

handlinger, der skal udføres. Eksempelvis skal antallet af stikprøver direkte fremgå af instruktionerne,

ligesom det skal fremgå eksplicit, hvis der skal indhentes bekræftelse på specifikke finansielle oplysninger.

Den revisor, der skal udføre arbejdet, får således udleveret en meget specifik revisionsplan og må ikke selv

planlægge revisionshandlinger.

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger er en erklæringstype uden nogen grad af sikkerhed. I modsætning til

en erklæring om fuld revision, hvor erklæring efter ISA 800 gives med fuld grad af sikkerhed.

Koncernrevisor kan dog godt bruge denne erklæring til at underbygge sin erklæring på koncernregnskabet,

der skal afgives med høj grad af sikkerhed, idet en erklæring om aftalte arbejdshandlinger blot er at anse som

en af flere former for revisionsbevis for revision af koncernregnskabet.

De aftalte arbejdshandlinger vil som udgangspunkt være udvalgte revisionshandlinger inden for et afgrænset

område, hvor den udførende revisor i erklæringen vil rapportere eventuelle fejl eller mangler konstateret i

forbindelse med de udførte handlinger.

Koncernrevisor skal være opmærksom på, at erklæringen ikke giver udtryk for andet end resultatet af præcis

de handlinger, koncernrevisor har anført i sine instrukser. Med denne erklæring gør koncernrevisor således

ikke brug af komponentrevisors indsigt. Hvis der er noget, der indikerer uregelmæssigheder uden for lige

præcis de planlagte handlinger, så vil dette ikke blive omfattet af gennemgangen. Professionel skepsis er

altså ikke mulig, og vi anser derfor ikke denne form for erklæring særlig relevant her.

37 ISA 805(2)
38 På baggrund af drøftelser med faglige eksperter i revision
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Erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør (ISAE 3402)

Et Shared Service Center kan betegnes som en intern serviceleverandør i forhold til administration af de

enkelte komponenters finansielle informationer i en koncern. I forhold til SSC-revisors rapportering af

konklusion på test af de interne kontroller i et Shared Service Center til koncernrevisor og lokal revisor, ville

det ud fra overskriften på ISAE 3402 være oplagt, at anvende denne; Erklæring med sikkerhed om kontroller

hos en serviceleverandør.

Formålet med erklæringen er at give brugervirksomhedens revisor en forståelse af og sikkerhed for

serviceleverandørens interne kontroller. Indholdet af ISAE 3402 er stort set den samme som den tidligere RS

3411, hvor den umiddelbart største forskel er, at en erklæring efter ISAE 3402 indeholder en beskrivelse af

serviceleverandøren og dens forretningsgange.39

Erklæringen kan afgives i to versioner; en type 1, der giver et øjebliksbillede af om serviceleverandørens

kontroller er designet og implementeret pr. en given dato og en type 2, der udover design og implementering

også forholder sig til funktionaliteten af kontrollerne for en given periode.

Erklæringens hovedelementer er afsnit 3 og 4, hvor afsnit 3 indeholder en beskrivelse af

serviceleverandørens kontrolmiljø, forretningsgange og relevante interne kontroller for brugernes systemer

og afsnit 4 giver et detaljeret billede af revisors test af hver enkelt kontrol og beskrivelsen af udført arbejde

med udgangspunkt i de i afsnit 3 identificerede forhold, samt eventuelle bemærkninger til den udførte test.

De enkelte dele af erklæringen er angivet i nedenstående model, som er opstillet på baggrund af interview af

en specialist i denne erklæringsform40 samt vores egen læsning af erklæringen.

39 Interview #6
40 Interview #6
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Erklæringer fra revisor
og ledelse

Ledelsens beskrivelse af kontrol-miljø
og revisors test af kontrol-aktiviteter

Ledelsens beskrivelse af
andre forhold

1. Revisors erklæring

2. Ledelsens udsagn

3. Ledelses beskrivelse af kontrolmiljø,
forretningsgange, systembeskrivelser
mv. der ligger til grund for revisors
kontrol.

4. Kontroltest, hvor der for hver kontrol er
oplysninger om følgende:
 Kontrolmål,
 Kontrolaktivitet
 Beskrivelse af revisors udførte

arbejde for test af kontrol
 Revisors bemærkning til test af den

udførte kontrol.

5. Uden for revision
 Serviceleverandørens

forhold til CSR
 Nye tiltag hos

serviceleverandør
 Planlagte fremtidige

tiltag hos
serviceleverandør

 Serviceleverandørens
kommentarer til
ineffektive kontroller

Figur 4-6
Overblik over elementerne i en erklæring efter ISAE 3402 (fra Interview #6)

Det fremgår ikke direkte af standarden, om den kan anvendes i forbindelse med revision af Shared Service

Centre, men i en underliggende Basis of Conclusions forfattet i forbindelse med et Clarity projekt gøres det

klart, at ISAE 3402 ikke direkte kan anvendes ved revision af Shared Service Centre.

I den pågældende Basis of Conclusions, fremgår det, at der i de indledende udkast til ISAE 3402 var anført,

at standarden kunne anvendes ved rapportering om kontroller i et Shared Service Center, der udfører service

til en gruppe af tilknyttede enheder.41

Flere respondenter gav i den efterfølgende proces udtryk overfor IAASB, at ISAE 3402 specifikt var

udviklet i forhold til tredjeparts serviceleverandører, og at standarden kun kunne anvendes ved erklæring på

kontroller i et Shared Service Center, hvis der blev tilføjet yderligere guidance herom. IAASB vurderede på

baggrund heraf, at afsnittet omkring ISAE 3402’s anvendelse på Shared Service Centre skulle slettes fra

standardens tekst, og foreslog at dette forhold kunne danne grundlag for et særskilt projekt.42

41 International Federation of Accountants: Basis of Conclusions: ISAE 3402, Assurance Reports on Controls at a
Service Organizations, December 2009 – Afsnit 26
42 International Federation of Accountants: Basis of Conclusions: ISAE 3402, Assurance Reports on Controls at a
Service Organization, December 2009 – Afsnit 27-29
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Review (ISA 2400 eller ISA 2410)

For de enheder, som koncernrevisor har vurderet betydelige for revision af koncernregnskabet, skal der

foretages revision, hvorfor review af en komponents finansielle informationer ikke kan finde anvendelse i det

tilfælde.

Review kan kun være relevant, hvor koncernrevisor vurderer, at der skal udføres yderligere arbejde på de

enheder, der ikke vurderes at være betydelige komponenter. Dette for samlet set at opnå tilstrækkeligt og

egnet revisionsbevis for revision af koncernregnskabet.43

4.3.2 Clearance Memorandum

Et Clearance Memorandum er basalt set en bekræftelse over for koncernrevisor, at det udførte

revisionsarbejde er udført i henhold til de af koncernrevisor udsendte instrukser, som det er anført i diverse

videnskabelige artikler.44 For at have en anvendelig betegnelse for en sådan bekræftelse, anvender vi den

betegnelse flere af de interviewede personer, har anvendt; et Clearance Memorandum. På baggrund af

litteraturen og vores interviews, ser vi et Clearance Memorandum som et anerkendt redskab ved

koncernrevision.

I forhold til en erklæring, giver et Clearance Memorandum koncernrevisor mulighed for at instruere SSC-

revisor i f.eks. at undlade specifikke handlinger eller regnskabsposter i den udførte revision. Modsat kan

koncernrevisor også bede om at der udføres yderligere specifikke revisionshandlinger.

Et Clearance Memorandum kan både anvendes ved fuld revision, revision af udvalgte regnskabsposter,

udvalgte revisionshandlinger og review af en komponents finansielle informationer. Det afgørende er blot at

det anføres i instrukserne, hvad der skal udføres, ligesom det eksplicit anføres, hvis arbejdet skal udføres i

henhold til en bestemt begrebsramme, for så er det bare for SSC-revisor at bekræfte i et Clearance

Memorandum, at arbejdet er udført i henhold til instrukserne.

43 ISA 600.26-29
44 Revision og Regnskabsvæsen - nr. 5 2010: RS 600 – Revision af koncernregnskaber - side 70
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Da det ikke fremgår af teori eller regulering, hvad et Clearance Memorandum er, finder vi det hensigts-

mæssigt, allerede her at fremhæve hvilke fordele anvendelse af et Clearance Memorandum kan have:

 Anvendelsen af Clearance Memorandum ved revision af en enheds finansielle oplysninger er

forholdsvis fleksibel set i forhold til en erklæring efter ISA 800.

 SSC-revisor kan anvende det af koncernrevisor fastsatte væsentlighedsniveau for den pågældende

enhed frem for lokalt væsentlighedsniveau.

 Der er ikke behov for, at SSC-revisor absolut skal udføre revisionsarbejde i forhold til at skulle

erklære sig på et fuldstændigt regnskab. SSC-revisor skal kun revidere de finansielle informationer,

som koncernrevisor har anført i de udsendte instrukser. SSC-revisor kan eksempelvis undlade at

revidere goodwill, hvis dette allerede revideres på koncernniveau og således undgås dobbeltarbejde.

 Koncernrevisor kan bede SSC-revisor om at udføre handlinger, der normalt ligger ud over normale

handlinger ved revision af et regnskab.

4.3.3 Revisionsdokumentation

Koncernrevisor skal vurdere, i hvilket omfang der er behov for indsigt i SSC-revisor og lokal revisors

revisionsdokumentation til at vurdere, om det arbejde, der er udført for de enkelte komponenter, er

tilstrækkeligt.

Alt afhængig af koncernrevisors kendskab til henholdsvis SSC-revisor og lokal revisor skal koncernrevisor

vurdere, om det er tilstrækkeligt at modtage et overordnet revisionsmemo (ASM), hvor der konkluderes på

betydelige risici, der er identificeret for den pågældende enhed, om der ønskes mere detaljerede memoer, der

beskriver det udførte arbejde på væsentlige eller risikofyldte regnskabsposter i detaljer. Der kan tilsvarende

også være behov for at gennemgå de underliggende arbejdspapirer.

Audit Summary Memorandum (ASM)

Et Audit Summary Memorandum er et afsluttende revisionsmemo, der beskriver de væsentligste forhold for

det udførte arbejde på komponentens finansielle informationer, herunder beskrivelse af arten, den

tidsmæssige placering og omfanget af den udførte revision. Det vil endvidere indeholde konklusion på den

udførte revision på de betydelige risici, der i samarbejde med koncernrevisor er identificeret i forbindelse

med planlægning af revisionen, samt en opsummering af konstaterede fejl og kontrolmangler i forbindelse

med det udførte arbejde.
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Detaljerede memoer

Som følge af at koncernrevisor kan have behov for at få en større indsigt i det udførte arbejde, der er udført

af SSC-revisor eller lokal revisor, kan koncernrevisor for eksempel vælge at gennemgå udvalgte memoer for

regnskabsposter eller transaktionskæder. Disse memoer beskriver den udførte revision i mere detaljeret grad,

herunder de specifikke handlinger, der er udført, og omfanget af stikprøver. Gennemgang af detaljerede

memoer kan også give koncernrevisor et bedre indblik i og forståelse af de enkelte områder til sikring af, at

den udførte revision er tilstrækkelig.

Som alternativ til at udarbejde detaljerede memoer for de enkelte regnskabsposter eller transaktionskæder,

kan der opsummeres i et udvidet Audit Summary Memorandum, således at information, som ellers ville

fremgå af flere detaljerede memoer, på denne vis er samlet i ét memo.

Hele revisionsdokumentation (”arbejdspapirer”)

I det omfang at koncernrevisor ønsker en dybere indsigt i det af SSC-revisor eller lokal revisors udførte

arbejde, kan koncernrevisor bede om at får udleveret de detaljerede arbejdspapirer, der ligger til grund for det

udførte arbejde45. Koncernrevisor bør hertil vurdere behovet for at gennemgå de underliggende

arbejdspapirer, da et detaljeret områdememo i de fleste tilfælde vil kunne give en tilstrækkelig indsigt i og

forståelse af det udførte arbejde.

Det vil dog ikke være muligt for koncernrevisor at få udleveret hele revisionsdokumentation for den udførte

revision, hvis koncernrevisor også har modtaget en erklæring på komponentens finansielle informationer,

men det kan være muligt, at indhente specifikt afgrænset revisions-dokumentation.

Koncernrevisor må indledningsvist vælge, om han ønsker at modtage hele revisionsdokumentation, og på

baggrund heraf danne sin egen konklusion for revision af komponenten, eller om han ønsker at modtage

erklæring, hvoraf konklusionen på komponentens finansielle informationer fremgår.46

Koncernrevisor vil dog have mulighed for at besøge SSC-revisor eller lokal revisor og herved gennemgå

relevante underliggende arbejdspapirer for at få overbevisning om, at det udførte arbejde er tilstrækkeligt til

brug for revision af koncernregnskabet.

45 Hvis det er tilladt i forhold til lokal lovgivning. Se afsnit 5.1.1. ”Restriktioner for adgang til revisionsdokumentation”
46 Interview #4
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4.3.4 Opsummering af relevante rapporteringsformer

Vi kan på baggrund af gennemgangen af diverse rapporteringsformer konkludere, at følgende former for

rapportering kan finde anvendelse ved SSC-revision og de forskellige muligheder kan således indgå i den

nærmere analyse af rapportering mellem revisorer ved SSC-revision i analysens afsnit om kommunikation i

afslutningsfasen:

 ISA 800

 ISA 2400 og ISA 2410

 Clearance Memorandum

 Audit Summary Memorandum (ASM)

 Detaljerede memoer

 Arbejdspapirer
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4.4 Revision af lignende former for revision som kilde til inspiration

I indledningen fremhævede vi revisionsstandarder vedrørende lignende problemstillinger, hvor revisionen af

disse relativt afgrænsede områder er reguleret. For at tage stilling til, hvorvidt disse revisionsstandarder kan

finde anvendelse eller inspiration ved revision af koncerner med Shared Service Center, gennemgår vi her

følgende revisionsstandarder:

 ISA 600: Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber (herunder komponent-revisors

arbejde).

 ISA 402: Revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender

serviceleverandør.

Revision af koncernregnskaber, herunder komponentrevisors arbejde (ISA 600)47

Udgangspunktet for bestemmelserne i ISA 600 er revision af koncerner, herunder komponentrevisors

arbejde. ISA 600 kan tilpasset omstændighederne også finde anvendelse, når revisor inddrager andre

revisorer i revisionen af regnskaber, som ikke er koncernregnskaber48. Eksempelvis ved inddragelse af en

anden revisor til at revidere en del af de interne kontroller.

Vi vil løbende i analysen se nærmere på, hvorledes ISA 600 kan finde anvendelse, når andre revisorer end

koncernrevisor inddrages i revisionen af de finansielle oplysninger, der håndteres af eller genereres gennem

et Shared Service Center.

Revision af virksomheder, der anvender serviceleverandører (ISA 402)49

Ved revision af koncerner med Shared Service Center kan der hentes inspiration i ISA 402 om

revisionsmæssige overvejelser vedrørende virksomheder, der anvender serviceleverandører, idet et internt

Shared Service Center har mange af de samme kendetegn, som en ekstern serviceleverandør.

Revisionsstandarden kan ikke anvendes uden videre tilpasning, idet den netop er dannet med baggrund i

eksterne serviceleverandører, hvorimod Shared Service Center typisk vil være en koncernintern

serviceorganisation.

Formålet med ISA 402 er at uddybe, hvordan revisor for en virksomhed, der anvender serviceleverandører,

bør anvende ISA 315 om identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem

forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt ISA 330 om revisors reaktion på de vurderede risici.

47 ISA 600: Særlige overvejelser - Revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisors arbejde)
48 ISA 600(2)
49 ISA 402: Revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender serviceleverandør
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ISA 402 stiller således ingen yderligere krav til revisors arbejde, men forklarer, hvordan revisor skal anvende

ISA 315 og ISA 330 ved revision af en virksomhed, der anvender en eller flere (eksterne)

serviceleverandører.

Tilsvarende kunne der være en revisionsstandard for, hvorledes revisor burde anvende ISA 315 og ISA 330

ved revision af koncerner, der anvender Shared Service Center. En sådan revisionsstandard findes imidlertid

ikke, hvorfor revisor selv må udlede, hvorledes bestemmelserne i ISA 315 og ISA 330 kan efterleves ved

revision af koncerner, der anvender en ’koncernintern serviceleverandør’ i form af et Shared Service Center.
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4.5 Opsummering på teoretisk grundlag og regulering

Formålet med dette afsnit var, at fastlægge det teoretiske grundlag og reguleringen af revisors virke således,

at disse forhold kan danne grundlag for undersøgelsen af relevante revisionsmæssige overvejelser til

imødegåelse af de identificerede problematikker.

På baggrund af gennemgang af de enkelte primære dele af revision, er det muligt for at skabe et overblik

over hvilke forhold, koncernrevisor må sikre sig, at SSC-revisor og lokal revisor overholder ved inddragelse

disse andre revisorer i opgaveløsningen.

Vi kunne ud fra gennemgangen af de mulige rapporteringsformer mellem revisorerne slå fast ud fra hver

rapporteringsform om denne direkte eller med fornøden tilpasning kunne anvendes i konteksten af revision

af koncerner med Shared Service Centre eller om de enkelte former helt måtte afskrives som relevante i

denne sammenhæng. Vi kan på baggrund heraf arbejde videre i analysen med hvorledes rapporteringsflowet

mellem revisorerne kan struktureres.

Vi kan med de behandlede forhold om den teoretiske gennemgang og nuværende regulering som grundlag,

gå videre til analysen af hvilke overvejelser, revisor bør gøre sig, på baggrund af de særlige

revisionsmæssige udfordringer.
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AFSNIT 4
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revision af koncerner med Shared Service
Center.

Afsnit 5.1
Indledende
opgave-
aktiviteter

Afsnit 5.2
Planlægning
af revisionen

Afsnit 5.3
Udførelse af
revisionen

Afsnit 4
Teoretisk

grundlag og
eksisterende

regulering

Data-
indsamling

Logiske
ræsonne-

menter

Afsnit 5
Særlige revisionsmæssige overvejelser
(til imødegåelse af problematikker)

Data-
indsamling

Logiske
ræsonnementer

Afsnit 2
Særlige kendetegn ved
koncerner med Shared
Service Center

Afsnit 3
Identifikation af
problematikker

Afsnit 5.3
Konkluder og
rapporter
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5 Særlige revisionsmæssige overvejelser

Vi har valgt at gruppere undersøgelsen af mulige løsninger på de identificerede problematikker ved hjælp af

revisionsprocessens faser. Problematikkerne går naturligt på tværs af revisionsprocessen, og hver

problematik behandles derfor tilsvarende i flere dele af opgaven. Vores konklusion vil samle op på

sammenhængen herimellem.

Analysen skal forklare, hvordan man kan udføre en revision af et regnskab, hvor der til dels skal indhentes

revisionsbevis gennem SSC-revisor.

Vores analyse, af hvilke retningslinjer revisor kan anvende ved revision af koncerner med Shared Service

Center, har til formål at imødese revisors udfordringer i form af de identificerede problematikker fra afsnit

3.2. Disse problematikker kan grupperes således:

 Uoverskuelighed i koncernens organisering

 Inddragelse af SSC-revisor i opgaveløsningen

 Revision på tværs af enheder

 Forskel i væsentlighed

 Særlige lokale forhold

Vi vil i det følgende behandle problematikkerne, og de forklares løbende hvilke problematikker, vi finder

relevante at søge mulige løsninger inden for de enkelte afsnit.

5.1 Indledende opgaveaktiviteter

De indledende opgaveaktiviteter gennemføres allerede inden, det vi kan kalde den egentlige planlægning af

revisionen. Vi må først få klarlagt om opgaven overhovedet kan accepteres.

5.1.1 Accept og fortsættelse af opgaveforhold

Med udgangspunkt i problematikken om, at SSC-revisor inddrages i opgaveløsningen, er der en række

lovgivningsmæssige udfordringer ved involvering af anden revisor i opgaveløsningen, revisorerne bør være

opmærksomme på. Vi behandler således her, hvorledes fasen for accept og fortsættelse af opgaveforhold kan

hjælpe med at afdække de udfordringer, der ligger heri.

Koncernrevisor kan i høj grad finde inspiration i ISA 600(12-14), når denne skal vurdere den del af

opgaveforholdet, der knytter sig til SSC-revisionen, idet SSC-revisionen, med de fornødne tilpasninger, kan

sammenlignes med de overvejelser koncernrevisor må gøre sig omkring opgaveforholdet i relation til

komponentrevisor ved almindelig koncernrevision.
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Ved anvendelse af ISA 220 skal koncernrevisor således fastslå, om det med rimelighed kan forventes, at der

kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for finansiel information fra Shared Service Center og

processen omkring konsolidering af disse oplysninger med den øvrige finansielle information til brug for

koncernregnskabet til at danne grundlag for den del af koncernrevisionskonklusionen, der knytter sig til

SSC-revisionen.

Når koncernrevisor udfører arbejde vedrørende finansiel information fra Shared Service Center, bør

koncernrevisor vurdere, hvorvidt det vil være muligt for koncernrevisor at involvere sig i revisionen af

Shared Service Center i det omfang, det er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

Hvor accept eller fortsættelse af opgaveforholdet kan accepteres, skal koncernrevisor aftale vilkårene for

koncernrevisionsopgaven, herunder SSC-revisionen, i overensstemmelse med ISA 210. Aftalen indgås med

koncernledelsen, uanset om Shared Service Centeret er juridisk organiseret i et selvstændigt koncernselskab

med egen juridisk ledelse, idet SSC-revisionen udføres til brug for erklæringen på koncernregnskabet. Det er

koncernledelsens opgave at sikre fri og fuld adgang til indsamling af revisionsbevis på koncernregnskabet

som helhed, og således også på den finansielle information, som Shared Service Centeret danner, når

sådanne informationer har relevans for koncernregnskabet.

Koncernrevisor må derudover gøre op med sig selv i forbindelse med accept af opgaven, om de nødvendige

kompetencer er til stede for, at opgaven kan accepteres. Det er nødvendigt, at både den opgaveansvarlige

partner og det øvrige revisionsteam besidder de rette kompetencer til eksempelvis at opnået et passende

kendskab til koncernen og dens omgivelser. Ligesom mange virksomheder kan have vanskeligheder med, at

håndtere samspillet med et nyetableret Shared Service Center som følge af manglende erfaring hermed50, så

kan det også være svært for en revisor uden erfaring fra et sådan setup, at forstå dette i tilstrækkelig grad.

Revisor er ligeledes nødt til at kende til diverse lovgivningsmæssige bestemmelser om udveksling af

dokumentation over landegrænser, eksempelvis kravet om opbevaring af revisionsdokumentation, allerede

ved accept af opgaven, for overhovedet at vurdere om opgaven kan accepteres.

Det er på baggrund af ovenstående gennemgang vores opfattelse, at opgavepartneren bør have opbygget en

vis erfaring med revisionsområdet eller have mulighed for tilstrækkelig sparring igennem processen.

50 Drifting or Driving? Finance effectiveness benchmark study 2011, PwC, side 12.
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5.1.1.1 Hindringer relateret til indhentelse af revisionsdokumentation

Hindringer relateret til indhentelse af revisionsdokumentation er ekstra relevant her frem for almindelig

koncernrevision, idet lokal revisor typisk skal have mere revisionsdokumentation fra SSC-revisor end

koncernrevisor skal have fra lokal revision ved almindelig koncernrevision. Risikoen for at sådanne

hindringer bliver et relevant tema, er således større her.

Revisor er i ved erklæringsopgaver forpligtiget til i form af arbejdspapirer at dokumentere det udførte

arbejde, der ligger til grund for den pågældende erklæring51. Som del af den revisionsdokumentation, der

ligger grund for koncernrevisionen, anses også dokumentation på baggrund af komponentrevisors udførte

arbejde.

Koncernrevisor skal dokumentere sin gennemgang af de rapporteringer fra komponentrevisorer, der indgår i

revision af koncernregnskabet52. Koncernrevisor kan dog have behov for en nærmere gennemgang af

komponentrevisors mere detaljerede revisionsdokumentation og i en sådan situation, vil det naturligvis være

nødvendigt, at koncernrevisor kan få adgang til denne dokumentation.

Der er herudover et såkaldt opbevaringskrav, der kræver, at koncernrevisor indhenter og opbevarer et

eksemplar af dokumentation for alt udført revisionsarbejde, der er væsentlig for revision af

koncernregnskabet som grundlag for et eventuelt lovpligtigt kvalitetseftersyn fra Revisortilsynet eller

undersøgelsessag fra Erhvervsstyrelsen.53 Således også komponentrevisorers revisionsdokumentation.

Vi vil i det følgende nærmere behandle de forhold revisor skal være opmærksom på i relation til koncernen

og dens enheders overholdelse af disse regler.

Herunder ses et overblik over, hvad den geografiske placering af revisionsdokumentation kan have af

betydning for henholdsvis koncernrevisors mulighed for vurdering af komponentrevisors

revisionsdokumentation og betydningen for overholdelse af opbevaringskravet.

51 Revisorloven §23
52 Revisorloven §23, stk. 2
53 Revisorloven §23
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Geografisk placering af

revisionsdokumentation

Betydning for revisionen Betydning for overholdelse af

opbevaringskrav

Danmark Alt modtaget hos revisor i Danmark,
hvorfor ingen bekymring.

Erhvervsstyrelsen har direkte adgang
til materialet ved kvalitetskontrol.

EU/EØS Memoer/notater fra
komponentrevisorer, hvori de udførte
revisionshandlinger og konklusioner
er beskrevet kan være nok.

Koncernrevisor vil som udgangspunkt
altid have adgang til komponent-
revisors revisionsdokumentation ved
at besøge komponentrevisor.

Altid adgang via Erhvervsstyrelsens
ret til anmodning ommaterialet via
lokale kompetente myndigheder.

Øvrige udland
(”tredjelande”)

Samme som ovenfor. Hvis juridiske restriktioner eller lign.
forhindre adgang, skal der via
aftaleforhold med komponentrevisor
sikres fyldestgørende og uhindret
adgang til revisionsdokumentation.

Hvis restriktioner umuliggør
opbevaring af materialet, skal det
dokumenteres, at det er umuligt for
revisor at opbevare dokumentationen
i Danmark.

Figur 5-1
Den geografiske placering af revisions dokumentationens betydning for henholdsvis revisionen og overholdelse af
opbevaringskrav (egen tilvirkning)

Vi behandler i det følgende de relevante forhold i relation til henholdsvis koncernrevisors adgang til SSC-

revisors revisionsdokumentation til brug for koncernrevisionskonklusionen, det lovgivningsmæssige

opbevaringskrav og restriktioner i forhold til indhentelse af revisions-dokumentation fra komponentrevisor.

Koncernrevisors dokumentation af revisionsarbejde udført af SSC-revisor

Koncernrevisor skal i sin revisionsdokumentation dokumentere det revisionsarbejde, der er udført i den del

af SSC-revisionen, der danner grundlag for koncernrevisionskonklusionen. Det er hertil op til koncernrevisor

at vurdere, hvilken type og omfang af revisionsdokumentation, der er tilstrækkelig. Der er dog i henhold til

ISA 600.50 en række krav til, hvad koncernrevisor som minimum skal opbevare i sin

revisionsdokumentation:

 En analyse af koncernens enheder, der viser de enheder, der er betydelige og typen af arbejde, der er

udført vedrørende de enkelte enheders finansielle information.

 Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af koncernrevisors involvering i det arbejde, der

udføres af komponentrevisor vedrørende betydelige enheder, herunder, når det er relevant,
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koncernrevisors gennemgang af relevante dele af komponentrevisors revisionsdokumentation og

konklusioner herpå.

 Dokumentation for den kommunikation, som koncernrevisor har haft komponentrevisor for

planlægning og udførsel af revision af de enkelte komponenters finansielle informationer til brug for

koncernrevisionen.

Set i forhold til indhentelse af revisionsdokumentation fra SSC-revisor og lokal revisor, vedrører de to første

punkter koncernrevisors egne arbejdspapirer i forhold til den revisionsstrategi, der er valgt ved revision af de

enkelte komponenter og Shared Service Center, samt dokumentation for koncernrevisors involvering i SSC-

revisors og lokal revisors arbejde.

Dokumentationen omfatter i store træk al den skriftlige kommunikation, der har været med SSC-revisor og

de respektive lokale revisorer, hvilket som udgangspunkt er de instrukser, der er udsendt til SSC-revisor og

lokal revisor, samt den rapportering koncernrevisor har modtaget retur for den udførte revision.

Det altoverskyggende krav i forhold til omfanget af revisionsdokumentation, som koncernrevisor skal

indhente, er at koncernrevisors endelige revisionsfil skal kunne stå alene som grundlag for koncernrevisions-

konklusionen54.

Opbevaringskrav i forhold til offentligt tilsyn

Baggrunden for at koncernrevisor skal indhente og opbevare komponentrevisors arbejdspapirer og

dokumentere sin gennemgang heraf er, at relevante kompetente myndigheder som Revisortilsynet og

Erhvervsstyrelsen skal have mulighed for at foretage tilsyn eller undersøgelser med det formål at sikre, at det

udførte revisionsarbejde, der ligger til grund for erklæringen på det pågældende koncernregnskab, er

tilstrækkeligt. Ved det offentlige tilsyns gennemgang af de arbejdspapirer og dokumentation, der ligger til

grund for erklæring på revisionen af et koncernregnskab, skal tilsynet have tilstrækkelig indsigt i den

underliggende revisions-dokumentation.

Kravet om opbevaring af komponentrevisorers revisionsdokumentation omfatter ikke revisorer, der er

hjemmehørende i et EU/EØS-land, da Erhvervsstyrelsen gennem de enkelte landes kompetente myndigheder

kan få adgang til arbejdspapirerne i henhold til EU-kommissionens 8. direktiv, art. 36. Herudover har

Erhvervsstyrelsen mulighed for at indgå aftaler med respektive tredjelande55 omkring udveksling af

54 Interview #4
55 Lande der ikke er en del af EU-/EØS-samarbejdet
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revisionsdokumentation mellem relevante kompetente myndigheder i de pågældende lande.56

Erhvervsstyrelsen har dog på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler med tredjelande.

Omfanget af revisionsdokumentation, som koncernrevisor skal sikre sig er tilgængelig for de kompetente

myndigheders tilsyn, vedrører hele den revisionsdokumentation komponentrevisorerne har lagt til grund for

deres rapportering til koncernrevisor. Det vil betyde, at hvis koncernrevisor gennem sine revisionsinstrukser

har bedt komponentrevisor om at foretage fuld revision, vil det derfor omfatte hele komponentrevisors

dokumentation for den udførte revision. Hvis komponentrevisors rapportering i stedet kun omfatter udvalgte

regnskabsposter, vil det kun være revisionsdokumentation, der relaterer sig til udvalgte regnskabsposter, som

skal være tilgængelige for tilsynet.57

Restriktioner i forhold til indhentelse af dokumentation fra komponentrevisor

Koncernrevisor kan som følge af juridiske restriktioner være forhindret i at få udleveret dokumentation for

det udførte revisionsarbejde fra tredjelandes komponentrevisor. Dette kan være som følge af, at

komponentrevisor er underlagt lokal lovgivning om tavshedspligt eller andre forhold, der forhindrer

udlevering af dokumentationen.

Hvis vi ser på dansk lovgivning, har revisor tavshedspligt i forhold til at videregive eller offentliggøre

oplysninger, som denne er kommet i besiddelse af i forbindelse med sit hverv som revisor58. I forbindelse

med indførslen af EU-kommissionens 8. direktiv i den danske lovgivning er forholdet omkring revisors

tavshedspligt dog lempet, så revisor i en dattervirksomhed nu kan videregive oplysninger til koncernrevisor i

en modervirksomhed59.

Videregivelse af oplysninger til koncernrevisor er betinget af, at koncernrevisor i lighed med revisor i

dattervirksomheden er underlagt tavshedspligt. Videregivelse af oplysninger til en koncernrevisor inden for

EU/EØS, vil kunne foretages uden videre problemer, da koncernrevisor også er omfattet af regler om

tavshedspligt, jf. det 8. direktiv. Er der i stedet tale om videregivelse af oplysninger til koncernrevisor uden

for EU/EØS, er det op til komponentrevisor at vurdere, om lovgivningen om tavshedspligt i det pågældende

land som minimum svarer til lovgivningen i Danmark og EU/EØS. Hvis ikke, kan revisor kun videregive

56 EU-kommissionens 8. direktiv art. 36 samt Revisorloven §48, stk. 4, nr. 4.
57 Revisorloven med kommentarer, 4. bogudgave 2009 – §23, stk. 3, kommentar 136
58 Revisorloven §30, stk. 1
59 Revisorloven §30, stk. 2
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oplysninger, i det omfang at virksomhedens ledelse giver sit udtrykkelige samtykke til, at komponentrevisor

bliver frigjort fra sin tavshedspligt i den konkrete situation.60

Årsagen til at kravene på dette område er blevet lempet, har blandt andet været for at imødegå udviklingen i

revisionsvirksomhedernes øgede samarbejde på tværs af landegrænser. Således smidiggøres serviceringen af

deres internationale kunder. Dette har skabt et tilsvarende behov hos de enkelte landes revisionstilsyn om at

kunne samarbejde på tværs af landegrænser, så der kan føres et effektivt offentligt tilsyn med

revisionsvirksomhederne.

Selv at der i Danmark og EU/EØS er sket en opblødning af reglerne om tavshedspligt i forhold til

videregivelse af oplysninger til komponentrevisor, kan revisor stadig blive udfordret af hindringer i

muligheden for, at få udleveret revisionsdokumentation, idet revisorer i tredjelande uagtet er omfattet af krav

om tavshedspligt, og derved ikke har mulighed for at videregive oplysninger til koncernrevisor. Det er derfor

nødvendigt for koncernrevisor at etablere aftalebetingelser med komponentrevisor, der sikrer, at den

pågældende dokumentation er tilgængelig i forbindelse med en lovpligtig kvalitetskontrol fra Revisortilsynet

eller en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen i hele opbevaringsperioden61.

Aftalebetingelser omkring adgang til komponentrevisors revisionsdokumentation vil passende kunne

foretages i forbindelse med komponentrevisors accept af de øvrige opgaveforhold, som for eksempel de af

koncernrevisors udsendte krav om uafhængighed mv.62

Koncernrevisor har også den mulighed selv at udføre revisionen for den pågældende enhed og derved undgå

komponentrevisors eventuelle restriktioner i forhold til lokal lovgivning63. Koncernrevisor skal i den

sammenhæng være opmærksom på, om der er dele af den dokumentation, der er indhentet fra den

pågældende enhed, som koncernrevisor ikke må overføre til et andet land64.

Skulle koncernrevisor komme til den konklusion, at det ikke er muligt at få adgang til komponentrevisors

revisionsdokumentation, og denne revisionsdokumentation vurderes væsentligt for koncernregnskabet, bør

koncernrevisor vurdere konsekvensen heraf i forhold til ikke at acceptere opgaven/fratræde som revisor eller

om forholdet bør have indvirkning på koncernrevisionskonklusionen.

60 Revisorloven med kommentarer, 4. udgave 2009 - §30, stk. 2 – kommentar nr. 181
61 Revisorloven §23, stk. 3
62 Interview #3
63 Interview#4
64 F.eks. personoplysninger - Se afsnit 5.2.1.2 omkring overførsel af persondata mellem lande
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5.2 Planlægning af revisionen

Organiseringen af en koncern med Shared Service Center kan særligt i implementeringsfasen være så

uoverskuelig og uden dokumenterede eller implementerede procedurer, at det kan være vanskeligt at

indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Det kræver i hvert fald en stærk forståelse, for det setup,

koncernen har implementeret. Vi skal derfor se nærmere på den helt afgørende fase af revisionen, hvor

planlægningen udformes.

5.2.1 Kendskab til koncernen og dens omgivelser

Ved problematikken omkring uoverskueligheden i koncernens organisering kan vi ved hjælp af et passende

kendskab til koncernen og dens omgivelser afdække en del af disse revisionsmæssige udfordringer.

Det er meget vigtigt, at SSC-revisor har et tilstrækkeligt kendskab til setup’et af koncernens Shared Service

Center således at SSC-revisor har mulighed for at tilpasse og anvende de muligheder, der er for

effektivisering af revisionen65.

Som ved accept og fortsættelse af opgaveforholdet, hvor der skal opnås forståelse for koncernen, for at

kunne vurdere om opgaven kan accepteres, skal en dybere forståelse af koncernen, Shared Service Center og

dens omgivelser i øvrigt skabe grundlag for at kunne identificere og vurdere risici for væsentlig

fejlinformation. Udgangspunktet for denne vurdering sker efter bestemmelserne i ISA 315, ligesom der ved

revision af koncerner med Shared Service Center, kan findes inspiration i den mere konkretiserede regulering

i ISA 600.

Revisorerne bør i fællesskab opnå en forståelse, der er tilstrækkelig til at:

a) bekræfte eller opdatere teamets indledende identifikation af hvilke hele eller dele af regnskabsposter

og transaktionskæder, der håndteres af Shared Service Centre, og som sandsynligvis tilfører

betydelig information til koncernregnskabet, og

b) vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet gennem fejl i finansielle

oplysninger leveret af Shared Service Centeret, uanset om denne fejl-information er forårsaget af

tilsigtede såvel som utilsigtede fejl.66

Forståelse for koncernens samlede anvendelse af Shared Service Center opbygges bl.a. gennem forespørgsler

og observation er både på koncernniveau og hos Shared Service Centeret.

65 Interview #3
66 Udledt med udgangspunkt i anbefalingerne i ISA 600(A30-A31)
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Forståelsen bør tage udgangspunkt i, hvilke opgaver Shared Service Center varetager i koncernen og hvilken

intern rapporteringsstruktur, der anvendes. Forståelsen kan opnås ved at læse materiale udarbejdet af

koncernen til Shared Service Center, gennem forespørgsler til både koncernledelsen, ledelsen i Shared

Service Centeret og andre relevante personer, og læse relevante rapporter udarbejdet af intern revision, hvor

dette måtte være relevant.

Såfremt der er flere Shared Service Centre, bør koncernrevisor have en drøftelse med koncernledelsen og

ledelsen fra hvert Shared Service Center, hvor det be- eller afkræftes, at de enkelte Shared Service Centre

opererer efter samme metodikker og med samme formål. Gennem forståelse af den samlede koncern og dens

omgivelser kan koncernrevisor planlægge retningslinjerne for SSC-revisionen.

Som del af risikovurderingshandlingerne til opnåelse af kendskab til koncernen og dens omgivelser, skal der

udføres en kombination af observation og inspektion67. Hvis planlægning af SSC-revisionen ikke sker på

lokationen, vanskeliggøres observation og inspektion. Om end en del af arbejdet med fordel kan forberedes

inden besøg hos virksomheden, hvilket særligt vil være med til, at sikre en så effektiv revision som muligt68.

Særlige overvejelser for lokal revisor

For at kunne vurdere risici for væsentlig fejlinformation i datterselskabsregnskabet må lokal revisor også her

opnå tilstrækkeligt kendskab til de arbejdsopgaver, Shared Service Centeret varetager.

Det må forventes, at koncernrevisor, på baggrund af kendskabet til koncernen, identificerer væsentlige

regnskabsposter, hvor Shared Service Centeret er en del af det interne kontrolmiljø, samt i hvilket omfang

der fra koncernrevisors synspunkt skal indhentes revisionsbevis gennem SSC-revisors arbejde. Dette vil

lokal revisor typisk i høj grad kunne læne sig op ad, da revisionsstrategien ofte vil være ens på henholdsvis

koncern- og datterselskabsniveau.

5.2.1.1 Shared Service Centerets opgaver og kompleksiteten heraf

Først må vi opnå en forståelse for, hvilke ansvarsområder koncernen har tildelt Shared Service Center.

Omfanget af anvendelsen af Shared Service Centre kan variere betydeligt. Lige fra levering af nær ved alle

finansielle data i koncernen til alene at varetage et enkelt element. Denne variation i anvendelsen gør

processen omkring forståelse af koncernens fordeling af ansvarsområder yderst kritisk for identifikation af

risici og planlægning af revisionen i øvrigt.

67 ISA 315(6, pkt. c)
68 Revisorloven §16, stk. 1
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Fordelingen af ansvarsområder mellem moderselskab, Shared Service Center og lokale enheder kan være

fastlagt i såkaldte Service Level Agreements (SLA). Kvaliteten af sådanne SLA’er og klarheden af den

beskrevne opdeling af ansvarsområder kan give koncernrevisor et indledningsvist billede af om der er

iværksat en klar intern ansvarsopdeling, og om der er særlig risiko for at et givent forhold ikke har fået tildelt

en tilstrækkelig klart defineret ansvarshavende.

Til brug for revisors vurdering af kompleksiteten i anvendelse af Shared Service Center kan følgende

overvejes:

Revisors vurdering af kompleksiteten
af Shared Service Centeret

Simpelt Shared Service Center Komplekst Shared Service Center

1-2 forretningsprocesser relateret til væsentlige

regnskabsposter, grupper af transaktioner eller

regnskabsoplysninger varetages af Shared Service

Center.

Størstedelen af forretningsprocesserne til

væsentlige regnskabsposer, grupper af

transaktioner og regnskabsoplysninger varetages af

Shared Service Centeret, hvorved Shared Service

Centeret er en helt afgørende funktion i koncernens

interne kontrolmiljø.

Internt i koncernen ligger ansvaret for de

genererede transaktioner hos den enkelte enhed

(komponent).

Internt i koncernen ligger ansvaret for de

genererede transaktioner hos Shared Service

Centeret, som har en reel SSC-ledelse etableret på

lokationen.

Relativt få ansatte i Shared Service Center set i

forhold til koncernen som helhed.

Relativt mange ansatte i Shared Service Center set

i forhold til koncernen som helhed.

Figur 5-2
Forståelse af kompleksiteten i et Shared Service Center (egen tilvirkning)

Vær opmærksom på, at vurderingen af graden af kompleksitet ikke er en mekanisk handling med kun to

svarmuligheder i form af enten et simpelt eller komplekst Shared Service Center. Revisionsdokumentationen

bør således indeholde en fyldestgørende beskrivelse af graden af kompleksitet og konsekvenser for

revisionen af denne vurdering.

Konsekvenserne for revisionen ved en given vurdering af kompleksiteten af Shared Service Centeret må bero

på en konkret vurdering med udgangspunkt i, at jo mere komplekst et Shared Service Center er, jo mere

fokus må revisor have på Shared Service Centeret. Det være sig både ved forståelsen af hele setup’et samt i

selve udførelsen af revisionen, hvor det ved et relativt komplekst Shared Service Center i højere grad vil give

mening at involvere en SSC-revisor, foretage et mere detaljeret review af SSC-revisors arbejde eller finde

det nødvendigt med yderligere revisionshandlinger.
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Særlige overvejelser for lokal revisor

Den organisatoriske opdeling kan naturligvis ikke frigøre den lokale ledelse fra deres ansvar over for den

lokale enhed. Den lokale ledelse har fortsat ansvaret for selskabets finansielle resultater og interne kontrol.

Vi kommer nærmere ind på betydningen af interne kontroller senere.

Vurderingen af kompleksiteten af Shared Service Centerets opgaver kan indledningsvist varetages af

koncernrevisor på vegne af de lokale revisorer, men det er her vigtigt, at den enkelte datterselskabsrevisor

overvejer, om vurderingen direkte kan overføres til det enkelte datterselskab.

Hvor et Shared Service Center på koncernniveau kan betegnes som simpelt, fordi det alene varetager få

forretningsprocesser i forhold til koncernen som helhed, så kan disse få forretningsprocesser modsat være de

eneste forretningsprocesser, der findes for den enkelte komponent. Når et Shared Service Center i en sådan

situation leverer de fleste finansielle oplysninger til datterselskabsregnskabet, kan det være nødvendigt for

datterselskabsrevisor at øge sit fokus på Shared Service Centeret, uagtet at koncernen har nedprioriteret dette

område ud fra en væsentlighedsbetragtning.

5.2.1.2 Overholdelse af lovgivning

Det er den lokale ledelses ansvar at sikre, at datterselskabets skatte-, regnskabs- og selskabslovgivning er

overholdt. Det gælder også lovgivning omkring opbevaring af bogføringsmateriale, opbevaring af

personfølsomme oplysninger mv.

Med udgangspunkt i de udførte interviews er det bemærket, at overholdelse af Bogføringsloven og

persondataloven er særligt relevante for Shared Service Centre, da lovgivningen på disse områder er

forholdsvis strikse.

Set fra revisors synspunkt er dette særligt relevant i relation til Erklæringsbekendtgørelsen, hvor det, jf.

Erklæringsbekendtgørelsens §7, er revisors pligt at give supplerende oplysning i revisionserklæringen, hvis

lovgivningen om bogføring eller opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt. Der skal ligeledes

gives supplerende oplysning, hvis revisor i forbindelse med sit arbejde bliver bekendt med forhold, som

giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller straffeansvar for

handlinger eller undladelser, der berører virksomheden.

Bogføringsloven

For koncerner med et Shared Service Center ses det ofte, at koncernens fælles bogføringssystem er placeret

på en server i udlandet. Vi har gennem vores interviews bemærket, at et sådan setup bliver mere og mere

udbredt i internationale koncerner, hvilket i større grad leder til udfordringer omkring de danske

datterselskabers overholdelse af bestemmelserne i Bogføringsloven.
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I henhold til Bogføringsloven skal virksomhedens regnskabsmateriale som udgangspunkt opbevares i

Danmark. Dette skal blandt andet ske under hensyn til myndighedernes og revisors adgang til virksomhedens

regnskabsmateriale. Hvis for eksempel det danske Bagmandspoliti (SØK) af de danske domstole har fået en

ransagningskendelse til en virksomhed, hvor bogføringsmaterialet fysisk er placeret i udlandet, vil

ransagningskendelsen ikke have nogen retsvirkning over for den del af bogføringsmaterialet, der er

opbevaret i udlandet. Denne del vil være omfattet af lovgivningen i det land, hvor det et placeret. En sådan

situation ønsker lovgiver naturligvis at undgå.

En virksomheds regnskabsmateriale betegnes i henhold til Bogføringslovens § 3 som følger:

1. Registreringer, herunder transaktionssporet, jf. § 4, stk. 1, hvilket omfatter den sammenhæng der er

mellem selskabets enkelte registreringer og årsregnskab, skatteregnskab mv., der skal udarbejdes i

henhold til lovgivningen.

2. Eventuelle beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, jf. § 14, stk.

2, hvilket bl.a. omfatter beskrivelse af hvorledes bogføringssystemet sikrer korrekt registrering af

alle transaktioner.

3. Eventuelle beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, jf. §

14, stk. 3, hvilket bl.a. omfatter beskrivelse omkring hvordan materiale udskrives i klarskrift,

adgangskoden til bogføringssystemet, registreringer og omregning af transaktioner i fremmed valuta

til danske kroner.

4. Bilag og anden dokumentation, jf. § 5, hvilket bl.a. omfatter interne såvel som eksterne bilag, der

ligger til grund for bogføringen. Opbevaring heraf kan både ske fysisk eller som elektronisk kopi af

bilag.

5. Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, jf. § 4, stk. 2, hvilket er de oplysninger,

der dokumenterer registreringerne i bogføringen.

6. Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning.

7. Eventuelle revisionsprotokoller.

Regnskabsmaterialet kan opbevares i Sverige, Norge, Island og Finland uden forudgående tilladelse fra

Erhvervsstyrelsen. I det omfang at et selskab ønsker at opbevare regnskabsmateriale uden for Norden, skal

der søges om dispensation herom hos Erhvervsstyrelsen, jf. Bogføringslovens §12, stk. 4.

Ansøgning om dispensation for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Der foreligger ikke nogle faste retningslinjer eller krav fra Erhvervsstyrelsen for hvad en
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dispensationsansøgning skal indeholde. Vi vurderer dog, at en ansøgning som minimum bør indeholde

følgende, for at Erhvervsstyrelsen har tilstrækkelige og relevante oplysninger til brug for afgørelsen:

 En beskrivelse af selskabet og koncernen generelt.

 De faktiske forhold vedrørende bogføringen og opbevaringen heraf, herunder fysisk placering af

servere, backup m.m. og hvordan det danske selskab har adgang regnskabsmaterialet.

 Oplysning om at beskrivelser af benyttede systemer opbevares i Danmark iht. Bogføringslovens §

12, stk. 2, punkt 3.

Vi må formode, at det vil forbedre mulighederne for at modtage dispensation, hvis der ligger en konkret

aftale mellem det danske selskab og det selskab i udlandet, hvor serveren med bogføringssystemet og det

elektroniske regnskabsmateriale er placeret. Aftalen bør slå fast, at det er det danske selskab, der har ejerskab

over regnskabsmaterialet og altid vil have fuld adgang hertil.69 Der er på nuværende tidspunkt praksis for at

der kun gives dispensation for en begrænset periode på 3 år fra udstedelse, hvorefter selskabet skal

genansøge om opbevaring af regnskabsmaterialet i udlandet70.

Ved Erhvervsstyrelsens vurdering af om der er grundlag for at give dispensation, vurderes eventuelle

hindringer i det pågældende lands lovgivning for at de danske myndigheder kan foretage efterforskning eller

kontrol af regnskabsmaterialet. Til vurdering heraf indhenter Erhvervsstyrelsen udtalelser fra

Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) og SKAT.

Skulle det ske, at Erhvervsstyrelsen giver afslag på ansøgningen om dispensation om opbevaring af

regnskabsmateriale i udlandet, kan afgørelsen ankes til Erhvervsankenævnet inden 4 uger efter modtagelse af

afslag fra Erhvervsstyrelsen.

Der er i den senere tid sket en opblødning i praksis omkring ansøgning om dispensation for opbevaring af

regnskabsmateriale i udlandet. Erhvervsstyrelsen har tidligere haft den praksis, at der kun i helt særlige

tilfælde blev givet dispensation for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet.

Erhvervsankenævnet har imidlertid ikke været enig med Erhvervsstyrelsen i en række sager, hvor

Erhvervsstyrelsen har givet afslag på, at der kunne opnås dispensation. Praksis har på baggrund af to

konkrete sager ændret sig således, at der nu i større grad gives tilladelse til opbevaring af elektronisk

regnskabsmateriale i udlandet.

69 Interview #4
70 Interview #4
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I en kendelse fra Erhvervsankenævnet af 19. juni 200671 omstødtes Erhvervsstyrelsens afslag til en dansk

virksomhed, der havde ansøgt om opbevaring af elektronisk bogføringsmateriale på en server i Tyskland.

Det var Erhvervsankenævnets opfattelse, at det oprindelige afslag, måtte bunde i, at Tyskland ikke tillader

efterforskning af regnskabsmaterialet på baggrund af en dansk retskendelse. Erhvervsankenævnet mente, at

de tyske regler svarer til den danske bogføringslovs § 15 og de bagvedliggende regler om offentlige

myndigheders adgang til indsigt i regnskabsmateriale, hvorfor grundlaget for afslaget på dispensation reelt

ikke havde nogen betydning.

Også i Erhvervsankenævnets kendelse af 1. juli 200972 omstødtes Erhvervsstyrelsens afvisning af et dansk

selskabs ansøgning om dispensation til opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale på en server placeret i

USA. Her blev der altså givet tilladelse til opbevaring af regnskabsmateriale uden for EU.

Begge sager er af principiel karakter, og vi har af en række efterfølgende afgørelser73 i Erhvervsankenævnet

kunne se, at disse to sager danner præcedens for efterfølgende afgørelser.

Vi gør opmærksom på, at det ikke kan forventes, at alle ansøgninger om dispensation fremover vil blive

godkendt, idet hver dispensation afgives på baggrund af en konkret vurdering. Ud fra de afsagte afgørelser er

det vores opfattelse, at Erhvervsankenævnet finder tilstrækkeligt grundlag for dispensation, hvor der ikke er

indikationer på, at ansøgeren vil misbruge dispensationen, men blot ønsker en omkostningsbesparelse ved at

samle koncernens regnskabshåndtering.

Det er vigtigt at pointere, at dispensationerne udelukkende er givet til opbevaring af elektronisk

regnskabsmateriale og ikke de fysiske bilag. Det gælder altså det transaktionsspor, der genereres ved

posteringer i bogføringssystemet, men ikke de bilag, der ligger til grund for posteringerne. Ej heller hvis

bilagene skulle være scannet ind og dermed ligge elektronisk. Bilagsmaterialet skal opbevares i Danmark.

Skulle det ikke lykkedes for selskabet at opnå tilladelse til opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet, har

selskabet i henhold til Bogføringslovens §12, stk. 2, altid ret til at opbevare regnskabsmaterialet for

indeværende og foregående måned i udlandet. Dog under forudsætning af, at øvrige bestemmelser i loven

overholdes, og regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes. Dette vil muliggøre det for et Shared

Service Center alligevel at foretage al bogføring på trods af en manglende dispensation, idet materialet blot

skal leveres tilbage til Danmark i rette tid.

71 J nr. 2005-0003623 Dispensation til opbevaring af regnskabsmateriale i Tyskland. Bogføringslovens §12, stk. 4.
72 J nr. 2008-0017409 Dispensation til opbevaring af regnskabsmateriale i USA. Bogføringslovens §12, stk. 4.
73 J.nr. 2011-0024366 af 10. oktober 2012 samt J.nr. 2010-0023123, 2010-0023071, 2010-0023507, 2010-0023253,
2010-0023252, 2010-0023251 og 2010-0023126 alle af 14. juli 2011.
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Det vil være en mulighed for selskabet f.eks. månedligt at overføre en back-up af selskabets bogføring til

selskabets danske adresse. Det kræver dog, at det er muligt til enhver tid at kunne foretage læsning af

regnskabsmaterialet på den overførte back-up i samme omfang, som hvis man havde adgang til selskabets

bogføringssystem.

Overtrædelse af bestemmelserne i Bogføringsloven omkring opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

kan i henhold til Bogføringslovens § 16 straffes med bøde eller strafansvar. Et selskab kan endvidere, i

henhold til Bogføringslovens § 17, blive frakendt retten til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet i op til

5 år, hvis det vurderes at der er fare for misbrug.

Som opsummering kan vi notere os, at lovgivningen ganske vist siger, at der kun gives dispensation under

særlige forhold, men her har der tydeligvis været en situation, hvor lokal lovgivning ikke er fulgt med

udviklingen i internationale koncerners organisering. Vi vurderer ud fra de omtalte ankesager, at man fra

Erhvervsankenævnets side har ønsket at sætte lovgivningens hensigter i konteksten af nutidens

organisationsformer hos internationale koncerner.

Persondataloven (Data privacy)

Når en virksomhed i ansættelsesprocessen indsamler og opbevarer oplysninger om de ansatte, er

virksomheden omfattet af persondatalovens krav omkring behandling af personaleoplysninger. Hvor

lønadministrationen varetages i koncernens Shared Service Center eller hvor virksomheden f.eks. anvender

en koncernfælles HR-database eller cloud baseret database, der fysisk er placeret uden for Danmark, skal

dette ske i overensstemmelse med Persondataloven. De overførte data skal sikres på et tilstrækkeligt

beskyttelsesniveau.74

I henhold til persondataloven § 27 må der kun overføres oplysninger om de ansatte til andre lande, hvis der

er tale om EØS-lande eller lande, der af EU-kommissionen er vurderet til at have lovgivning eller

foranstaltninger, der sikrer passende opbevaring af de overførte data. Lande omfattet heraf er bl.a. Schweiz,

Argentina, Israel m.fl.75 Der er endvidere indført en såkaldt ”Safe-harbor-ordning” med USA, hvor

amerikanske virksomheder, der opfylder det samme sikkerheds- og beskyttelsesniveau for

personoplysninger, er registreret. Virksomheder, der fremgår af denne liste, kan af f.eks. danske

virksomheder betragtes på lige fod med de af EU-kommissionen godkendte lande. For overførsel af

personoplysninger til andre lande, skal der søges om særskilt tilladelse hos Datatilsynet.

74 Interview #7
75 http://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/sikre-tredjelande/
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Udveksling af personfølsomme oplysninger med de lande, der er beskrevet ovenfor, gælder kun, hvad der

betegnes som almindelige oplysninger, dvs. oplysninger som medarbejdernes navn, adresse, løn og

pensionsforhold, kontonummer til lønudbetaling mv.76 Hvis der i stedet er tale om overførsel af

personfølsomme oplysninger i henhold til Persondatalovens § 7 som helbredsforhold, medlemskab af

fagforeninger, oplysninger om race, religion, politisk orientering og væsentlige sociale problemer, skal der i

alle tilfælde søge særskilt dispensation hos Datatilsynet.

I det omfang at den enkelte medarbejder har givet samtykke til at personoplysninger opbevares i et andet

land, skal der, jf. Persondatalovens § 6, pkt. 1 og § 7, stk. 2, pkt.1, ikke søges om tilladelse hertil hos

Datatilsynet. Dette kan som udgangspunkt indarbejdes i den enkelte medarbejderes ansættelseskontrakt eller

tillæg hertil.77

Overtrædelse af bestemmelserne i Persondataloven omkring behandling af personaleoplysninger kan i

henhold til Persondatalovens § 70 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

5.2.2 Overordnet revisionsstrategi

For at koncernrevisor kan imødegå den problematik, der ligger i at koncerner med Shared Service Center kan

være relativt svært overskuelige, bør koncernrevisor fastlægge en overordnet koncernrevisionsstrategi,

herunder revisionsstrategi for SSC-revisionen, i overensstemmelse med ISA 300.

Den opgaveansvarlige partner skal gennemgå den overordnede koncernrevisionsstrategi og

koncernrevisionsplan jf. ISA 600(16), og det er vores vurdering, at både den overordnede revisionsstrategi

og revisionsplan for SSC-revisionen er så betydningsfuld for koncernrevisionen, at den bør gennemgås af

den opgaveansvarlige partner før udførelse af revisionsplanen.

Fastlæggelsen af den overordnede revisionsstrategi er særlig betydningsfuld ved revision af koncerner med

Shared Service Centre, da følgende meget centrale forhold vedrører den overordnede revisionsstrategi, som

noteret i ISA 300(8):

a) Identifikation af de karakteristika ved opgaven, der definerer dens omfang.

b) Mål for rapportering af opgaven fastlægges med henblik på at kunne planlægge den tidsmæssige

placering af revisionen og arten af den nødvendige kommunikation.

76 Persondataloven § 6
77 Interview #7
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c) De forhold, der efter revisors faglige vurdering er betydelige for at styre opgaveteamets indsats,

overvejes.

d) Det bør overvejes, om resultaterne af indledende opgaveaktiviteter og, hvor det er aktuelt, om viden

opnået fra andre opgaver, som den opgaveansvarlige partner har udført for koncernen, er relevant.

e) Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de ressourcer, der er nødvendige til at udføre

opgaven, fastlægges.

5.2.2.1 Revisionsopgavens omfang

For koncernrevisor vil opgavens omfang ofte være relativt simpelt at definere, idet det blot er revision af

koncernregnskabet. For SSC-revisor kan opgavens omfang til gengæld være mere nuanceret. Omfanget af

SSC-revisors arbejde afhænger af, hvad der konkret aftales SSC-revisor skal udføre af revisionshandlinger.

Nærmere omtale herom ved gennemgang af revisionsplanen i afsnit 5.2.5.

For de lokale revisorer er omfanget af deres arbejde i forhold til koncernregnskabet, begrænset til at

datterselskabet skal revideres med fokus på væsentlighed for koncernen, men i det omfang det pågældende

datterselskab har lokalt krav om aflæggelse af regnskab, udvides omfanget af opgaven for lokal revisor til

revision af datterselskabsregnskabet med fokus på væsentlighed for datterselskabsregnskabet.

5.2.2.2 Den tidsmæssige placering af opgaven og arten af kommunikation

Tidsrammen for revisors rapportering lægges indledningsvist fast, således at revisor kan planlægge den

tidsmæssige placering af revisionen og hvilke kommunikationskanaler, der bør sættes op.

Som vi så i casen, så gennemføres en sådan revision typisk under stort tidspres. Særligt statusrevisionen er

tidspresset, hvor koncernrevisor må forsøge at gennemføre så meget af revisionen før regnskabsårets

afslutning. Koncerner med Shared Service Centre besidder ofte stærke interne kontroller, og idet test af

kontroller i høj grad kan udføres i løbet af året, så bør revisor søge at lægge så meget af revisionen som

muligt her.

Deadline internt mellem revisionsteams afhænger naturligt af koncernrevisors deadline for erklæring på

koncernregnskabet. En passende kommunikation og koordinering er afgørende for, at disse deadlines kan

overholdes samtidig med, at revisionen udføres tilfredsstillende. Kommunikation og koordinering behandles

gennemgribende i opgavens øvrige analyse.
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5.2.2.3 Styring af opgaveteamets indsats

Ved revision af koncernen består det samlede opgaveteam reelt af både koncernrevisor, SSC-revisor og lokal

revisor. Idet koordinering gennem hele revisionsprocessen, herunder omkring udførelsen af

revisionshandlinger, må hver af revisorerne have en forståelse for opgavens omfang for de øvrige revisorer.

Som flere af de revisorer med erfaring fra området har bemærket78, så kan det være fordelagtigt direkte at

fokusere på at skabe et tilhørsforhold mellem revisorerne. Der kan som angivet i casen opstå frustrationer i

løbet af revisionen, som formentlig kan undgås at få nævneværdig betydning for revisionen, hvis der er

forståelse for de revisorer, der fysisk er lokaliseret meget langt væk.

5.2.2.4 Viden opnået fra andre opgaver for koncernen

Som et gennemgående tema, så er kendskab til koncernens organisering særligt vigtig når der indgår et

Shared Service Center i strukturen. Hvis der ved andre opgaver for koncernen er opnået sådan viden, vil det

være nyttigt at gøre brug af disse erfaringer i planlægningen.

5.2.2.5 Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af nødvendige ressourcer

Processen for etablering af den overordnede revisionsstrategi hjælper koncernrevisor med at afgøre hvilke

ressourcer, der skal indsættes på konkrete revisionsområder, herunder teammedlemmer eller eksperter ved

områder med høj risiko eller komplekse forhold79.

Herudover er det i processen for etablering af den overordnede revisionsstrategi, at koncernrevisor bør

overveje, hvornår møder om forventningsafstemning omkring udførelse og afrapportering bør afholdes,

herunder om revisionen udføres på lokationen eller andetsteds80.

I et bilag til ISA 300(A9) beskrives en række eksempler, som revisor kan overveje ved fastlæggelse af den

overordnede revisionsstrategi, herunder brugen af serviceorganisationer, og hvordan revisor kan opnå bevis

for udformningen eller funktionen af de kontroller, disse udfører. Allerede i denne fase bør revisor altså opnå

et helt overordnet kendskab til brugen af Shared Service Centre, og hvordan brugen heraf kan medvirke til

indsamling af revisionsbevis.

Det er vigtigt, at koncernrevisor lægger de fornødne kræfter i fastlæggelse af revisionsstrategien, da det har

stor betydning for arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionen. Fastlæggelse af den

overordnede revisionsstrategi og den detaljerede revisionsplan er tæt forbundne processer, da ændringer i

78 Interview #3 og #4
79 ISA 300(A8, pkt. 1)
80 ISA 300(A8, pkt. 2)
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den ene kan resultere i konsekvensændringer i den anden81. Særligt er det vigtigt, at koncernrevisor eller

SSC-revisor undersøger om der er væsentlige ændringer i koncernens organisering på vej, herunder

etablering af nye Shared Service Centre, tilgange af nye enheder i eksisterende Shared Service Centre eller

ændring i procedurer i øvrigt.

Sammensætning af opgaveteam

Ved beslutning om hvilke medarbejdere, opgaveteamet skal bestå af, må den opgaveansvarlige partner

vurdere, om der bør inddrages personer med særlig ekspertise inden for SSC-revision. Det vil specielt gøre

sig gældende ved særligt komplekse SSC-revisioner. Opgavepartneren må ligeledes vurdere, hvorledes

opgaveteamets sammensætning i øvrigt skal struktureres.

Som fastlagt i casen er et eller flere Shared Service Centre i en koncern typisk fysisk lokaliseret udenfor

koncernens hovedkontor. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at udføre den del af koncernrevisionen, som

knytter sig til Shared Service Centeret, hos Shared Service Centeret. Således at de elementer i

koncernregnskabet, hvor Shared Service Center indgår i det interne kontrolmiljø eller leverer finansielle

oplysninger til koncernregnskabet, revideres af et opgaveteam særligt nedsat til dette.

SSC-revisionen har ikke til formål at drage konklusioner til direkte brug for ekstern rapportering, ligesom

koncernrevisor drager konklusion til brug for sin erklæring på koncernregnskabet og lokale revisorer ved

revision af datterselskabsregnskabet, erklærer sig om denne. SSC-revisor rapporterer således enten til

koncernrevisor eller lokal revisor til brug for disses konklusioner.

Hvem der bør være en del af SSC-revisionsteamet afhænger af de konkrete forhold og må bero på en

subjektiv vurdering. Opgavepartneren må særligt overveje hvilke kompetencer, der bør involveres i teamet,

tage højde for sproglige og kulturelle udfordringer og sikre, at revisionsstrategien som fastlagt af

koncernrevisor realiseres ved SSC-revisionen.

Direkte involvering af et medlem fra koncernrevisionsteamet kan være med til at sikre, at der tages det

fornødne ansvar for revisionsprocessen, idet det netop er opgavepartneren bag koncernrevisionsteamet, der

afgiver den endelige konklusion på revisionen af det samlede koncernregnskab. Involvering af et medlem fra

koncernrevisionsteamet kan både sikre, at revisionsstrategien følges ud i praksis ved SSC-revisionen og lette

en eventuel sproglig eller kulturel barriere.

81 ISA 300(A10)
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Det kan være uhensigtsmæssigt ikke at involvere lokale revisorer i opgaveløsningen, hvor der er

sprogmæssige udfordringer mellem koncernrevisor og medarbejdere hos Shared Service Centeret. Dette vil

dog kunne afdækkes ved om muligt at opgavepartneren vælger revisorer med de fornødne sprogkundskaber.

Her må det naturligvis vurderes, om sådanne medarbejderes øvrige kompetencer inden for Shared Service

Center- og koncernrevision er tilstrækkelige.

Det må overvejes om kulturelle forskelle mellem koncernrevisor og de ansatte hos Shared Service Centeret,

kan have indvirkning på SSC-revisionsteamets sammensætning. Relativt store kulturelle forskelle taler klart

for involvering af lokale revisorer. Misforståelser i kommunikationen mellem SSC-revisor og virksomhedens

ansatte, kan lede til fejlvurderinger af revisor, hvor denne mener at have opnået passende revisionsbevis,

men revisionsbeviset reelt ikke har været egnet eller tilstrækkeligt. Særligt kan de sproglige og kulturelle

udfordringer skabe misforståelser ved indsamling af revisionsbevis gennem forespørgsler og observation.

En mulighed er at lade SSC-revisionen blive varetaget alene af lokale revisorer. I så fald bør de lokale

revisorer så vidt muligt være medlem af samme globale revisionsfirma som koncernrevisor82. Således sikres

en så ensartet kvalitet i udførelsen af revisionen som muligt, og koncernrevisor kan derved i så stærkt

omfang som muligt basere sin revisionsmæssige overbevisning for SSC-revisionen på SSC-revisors arbejde

til brug for det samlede koncernregnskab.

Som indledningsvist nævnt er det fordelagtigt at have et medlem af koncernrevisionen med ved SSC-

revisionen for at sikre en stærk kommunikationen mellem koncernrevisor og SSC-revisor. Samtidig kan vi

konkludere, at det ofte giver god mening at have et medlem med fra et lokalt revisionskontor for at sikre, at

der sker så få misforståelser som muligt mellem revisor og de ansatte hos Shared Service Center, som følge

af sproglige eller kulturelle forskelle. Hvilke personer SSC-revisionsteamet bør bestå af, udover et medlem

fra henholdsvis koncernrevisionsteamet og et lokalt revisionskontor, må bero på en konkret subjektiv

vurdering.

82 Selskabsloven §145
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Revisors kompetencer

For at gennemføre en SSC-revision er det vigtigt at besidde stærke grundlæggende revisionsmæssige

kompetencer for at kunne agere i det svært overskuelige og ofte omskiftelige kompleks af en SSC-revision.

Disse grundlæggende kompetencer adskiller sig rent fagligt ikke meget fra andre revisioner, men revisors

kompetencer kommer typisk i spil i langt højere grad her.

Revisors kompetencer bliver ofte udsat for et stort pres ved en SSC-revision, idet der kan opstå uventede

situationer i løbet af processen. Det kan helt overordnet være et uventet skifte i koncernens organisering eller

nødvendig ændring af de planlagte revisionshandlinger som følge af mangler i det interne kontrolmiljø.

Idet et Shared Service Center er til for servicering af koncernens enheder, må det formodes at Shared Service

Centerets opgaver udvikler sig over tid. En sådan ændringer vil udfordre både koncernens eget overblik over

Shared Service Centerets funktioner og indbyrdes sammenhænge med koncernens øvrige transaktionsmiljø,

ligesom revisors forståelse af samme vil udfordres. Mangler i revisors forståelse af setup’et kan lede til

uhensigtsmæssigt designede revisions-handlinger og behov for ændring af disse i løbet af processen.

Revisor vil ofte vælge en kontrolbaseret revisionsstrategi ved revision af de transaktioner, der varetages af

Shared Service Centeret, idet det må forventes, at der her er implementeret tilfredsstillende forretningsgange.

Revisor vil derfor være tilsvarende disponeret overfor den risiko, der ligger i, at kontrollerne ikke fungerer

efter hensigten. Revisor kan derfor i løbet af processen være nødsaget til at udføre alternative

revisionshandlinger, når der mod forventning ikke kan opnås revisionsoverbevisning fra en given kontrol.

Det er vigtigt at have for øje, ved fastlæggelse af opgaveteamet, herunder inddragelse af andre revisorer, at

medlemmer på teamet har de rette kompetencer til imødegåelse af de udfordringer, revisor må forvente, der

opstår i løbet af processen.

Desto større rolle på teamet en given revisor måtte have, desto vigtigere må det være, at den pågældende

revisor besidder de rette kompetencer. Hvad enten det er SSC-revisor eller lokal revisor.

For at koncernrevisor kan sikre sig, at SSC-revisor og lokal revisor besidder de rette kompetencer, må

koncernrevisor helt indledningsvist sikre sig, at koncernrevisor kan forvente, SSC-revisor og lokal revisor

kan og vil udføre revisionen i samme omfang, som koncernrevisor selv ville. Hertil kan vi anvende de

redskaber, vi anvendte til at opdele revisionen i dets primære dele, som vist i Figur 4-2 på side 37.

Akkurat som koncernrevisor ville sikre sig, at lokal revisor som del af en ordinær koncernrevision, har de

rette kompetencer osv., så må koncernrevisor ved inddragelse af SSC-revisor i revision af en koncern med

Shared Service Center sikre sig, at denne har de rette kompetencer osv.
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Når koncernrevisor sikrer sig, at SSC-revisor har de rette kompetencer, er uafhængig osv., så sikrer

koncernrevisor sig derigennem indirekte, at SSC-revisor udfører revisionen ud fra de samme forudsætninger

og med samme indgangsvinkel, som koncernrevisor selv ville have gjort det, hvis denne skulle udføre

revisionen af Shared Service Centeret. På den måde kan koncernrevisor anvende SSC-revisors gennemgang

som en del af revisionsdokumentationen på koncernregnskabet.

Kulturelle forskelle mellem revisorer

I koncernrevisors udfordring omkring opgavefordelingen mellem de forskellige revisionsteams, bør

koncernrevisor være opmærksom på, at der kan ligge en forskel mellem danske og udenlandske revisorers

fortolkning af lovgivning og regulering. Dette grundet de naturlige kulturelle forskelle på tværs af

landegrænser.

David Flint nævner, at selv om standarder og principper for revision er universelle, så kan implementering

og brugen af principperne være forskellige fra land til land, idet kulturelle og sociale forskelle bevirker, at

forventningerne og praksis i hvert land eller region kan være forskellige83.

For at koncernrevisor kan sikre sig, at revisionen af et Shared Service Center er udført som koncernrevisor

ville have udført revisionen, kan det være oplyst i instrukser til SSC-revisor, at disse skal udføre revisionen i

overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder. Da er det naturligvis helt afgørende, at

koncernrevisor kan vide sig sikker på, at koncernrevisor og SSC-revisor har samme forståelse af

revisionsstandarderne.

Koncernrevisor må som en naturlig del af sine overvejelser om anvendelse af andre revisorer i løsning af

opgaven, overveje, om disse andre revisorer er i stand til, at udføre revisionen som koncernrevisor forventer

det. Risikoen ved at revisionen ikke udføres som forventet er bl.a., at koncernrevisors antagelser ved

planlægningen ikke holder, og at planlægningen af opgaveløsningen således bygger på et forkert grundlag.

83 Philosophy and Principles of Auditing, David Flint
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Den tidsmæssige placering af revisionen

Den tidsmæssige placering af revisionen afhænger naturligt af hvilke revisionshandlinger, der skal udføres,

og der må tages hensyn til effektiv gennemførelse af revisionen. Vi kan nedenfor tager udgangspunkt i

hvordan den tidsmæssige placering af revisionshandlingerne kan deles op ud fra den tidligere fremførte case.

Interimrevision

Vi husker, at der i casen var tre Shared Service Centre. Den tidsmæssige placering af interimrevisionen, hvor

der typisk testes kontroller, vil kunne udføres på tre forskellige tidspunkter i løbet af året, idet kontrollerne

skal være effektive i hele den reviderede periode og det således ikke er afgørende, at denne del af revisionen

udføres samtidigt for hvert Shared Service Center.

På denne måde vil den danske revisionsmanager kunne lede udførelsen af interimrevisionen for hvert Shared

Service Center i samarbejde med en lokal revisionsmanager, som fremover vil skulle lede SSC-revisionen

alene.

Første års interimrevision udføres således i et samarbejde mellem den danske koncern-revisionsmanager,

lokal revisionsmanager og lokale revisionsassistenter. Det lokale revisionsteam læres så at sige op i

forståelsen af den fastlagte revisionsstrategi. De efterfølgende år vurderer vi ud fra det lidt sparsomme

grundlag i vores case, at det lokale revisionsteam kan udføre SSC-interimrevisionen på de enkelte lokationer

alene ud fra et årligt planlægningsmøde, udsendte revisionsinstrukser og revisionsplaner samt løbende

kommunikation med koncernrevisor.

Den danske revisionsmanagers deltagelse på lokationen i revisionen af de tre SSC-revisioner kan ske ud fra

en rotationsplan, hvor den danske revisionsmanager på en 3-årig periode når rundt på de tre lokationer ved

interimrevisionen. Frekvensen af revisionsmanagerens deltagelse på lokationerne kan variere ud fra

ændringer i revisionsstrategien eller koncernens anvendelse af Shared Service Center. Alt afhængig af hvad

der findes mest hensigtsmæssigt ud fra revisors professionelle dømmekraft.

Hard close og statusrevision (year end)

Den tidsmæssige placering af hard close-revisionen sker umiddelbart efter afslutningen af 10. måned og

statusrevisionen udføres umiddelbart efter koncernens årsafslutning. Dette både hvad angår

koncernrevisionen og SSC-revisionen, hvorfor det tidsmæssige sammenfald vanskeliggør den danske

revisionsmanagers deltagelse i begge dele. I det konkrete tilfælde i casen vurderer vi det ikke nødvendigt, at

den danske revisionsmanager deltager fysisk i hard close- og statusrevisionen hos Shared Service Centeret.

Koncernrevisor må være særlig opmærksom på at overdrage den fornødne viden og information om

revisionsstrategien til SSC-revisor, når der ikke deltager en person fra koncernrevisionsteamet i selve SSC-

revisionen på lokationen. Denne overdragelse af viden og information kan ske gennem det årlige
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planlægningsmøde, udsendte revisionsinstrukser og detaljerede revisionsplaner, den roterende deltagelse i

interimrevisionen på lokationen samt løbende kommunikation.

Den tidsmæssige placering af revisionen kan ud fra ovenstående gennemgang illustreres som følger:

Figur 5-3
Eksempel på sammensætning af SSC-revisionsteams

5.2.3 Væsentlighed

Koncernrevisionen udføres ofte alene med koncernrevisors vurdering af væsentlighed for koncernen for øje.

Lokale revisorer må enten efterfølgende sikre, at der udføres arbejde med fokus på væsentlighed for

datterselskabsregnskaberne eller at den lavere væsentligheds-betragtning anvendes allerede fra starten.

Særlige overvejelser for lokal revisor

Selv om lokal revisor ofte vil kunne tage udgangspunkt i de forhold, koncernrevisor allerede har

identificeret, så er det essentielt, at lokal revisor gør sig overvejelser om koncernrevisors gennemgang kan

anvendes analogt. Dette er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor datterselskabet har en atypisk forretningsmodel,

transaktionsmiljø eller organisationsstruktur i forhold til den øvrige koncern. Datterselskabet kan i en sådan

situation falde udenfor de forhold, koncernrevisor har fundet relevante.

Lokal revisor skal være opmærksom på, at uvæsentlige regnskabsposter på koncernniveau kan være

væsentlige på datterselskabsniveau. Således kan det risikeres, at delelementer af arbejde udført af Shared

Service Centeret ikke revideres med udgangspunkt i, at det ikke er væsentligt på koncernniveau, hvorfor
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lokal revisor særskilt må instruere SSC-revisor om at gennemgå disse områder og rapportere til lokal revisor.

Alt efter væsentligheden for datterselskabets regnskab. Herunder eventuel gennemgang af interne kontroller

på disse områder.

SSC-revisor bør altid informeres om lokal revisors væsentlighedsniveau ved revision af

datterselskabsregnskab, når SSC-revisor skal udføre substansrevision på vegne af lokal revisor, således at

SSC-revisor kan vurdere omfanget af arbejde påkrævet.

5.2.4 Risikovurderingshandlinger

En gennemgang af revisors håndtering af risikovurderingshandlinger i konteksten af SSC-revision kan være

med til at afdække problematikken omkring opgavefordeling mellem de forskellige revisionsteams.

Risici knyttet til et Shared Service Centeret bør nemlig identificeres som en samlet indsats mellem

koncernrevisor og SSC-revisor. Begge niveauer af revisionsteams har en viden omkring forholdene hos

Shared Service Centeret og kan bidrage i risikovurderingen på hver sit niveau. Der bør således tilsvarende

være en sammenhørighed mellem de to niveauer i den endelige fastlæggelse af relevante risici.

Følgende områder, bør tillægges særlige revisionsmæssig bevågenhed:

 Overordnet risiko som følge af kompleks struktur.

 Overordnet risiko som følge af den ekstremme sårbarhed for ”oppetid” hos Shared Service Centeret.

 Risiko for besvigelser som følge af kompleks koncernstruktur.

 Risiko ved, at SSC varetager opgaver, de ikke har forstand på (lokal lovgivnig mv.)

Sådanne forhold må bero på en konkret vurdering hver gang, men ovenstående vil givetvis gå igen i

risikovurderingen hos mange af denne slags koncerner.

Særlige overvejelser for lokal revisor

Det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt alene at lade koncernrevisor varetage risikovurderingen på de

opgaver, Shared Service Center varetager. Som minimum må lokal revisor vurdere, om der skal indhentes

yderligere revisionsbevis end vurderet af koncernrevisor. Dette er særligt vigtigt for lokal revisor at være

opmærksom, hvis datterselskabet har en anden forretningsmodel eller aktivitet end resten af koncernen.

Forståelse for særlige forretningsgange kan ikke uden videre forventes væsentligt på koncernniveau.

Lokal revisor modtager sædvanligvis instrukser fra koncernrevisor, hvoraf fremgår identificerede risici, som

koncernrevisor har vurderet relevante for de enkelte komponenter ved indregning i koncernregnskabet. I

denne henseende, må lokal revisor være opmærksom på de risici, der knytter sig til arbejde udført af SSC-
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revisor, således at lokal revisor kan sikre sig at disse indarbejdes i revisionsplanlægningen for

datterselskabet.

Lokal revisor må overveje, om de identificerede risici reelt er risici for væsentlig fejlinformation for netop

det datterselskab, denne udtrykker sin konklusion omkring. Lokal revisor skal være opmærksom på, at disse

risici bør indarbejdes i revisionsplanlægningen for datterselskabet.

De identificerede risici, der knytter sig til Shared Service Centeret, må forventes at blive kommunikeret til

SSC-revisor af koncernrevisor. Lokal revisor må sikre sig, at SSC-revisor får afdækket og konkluderet på

disse risici i sin rapportering til lokal revisor, således at lokal revisor har tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis til brug for sin revisionsdokumentation.

Om lokal revisor deltager i udarbejdelsen af revisionsplanen eller ej, frigør ikke lokal revisor fra at sikre sig,

at der er gennemført en passende risikovurdering på det lokale regnskab. Af ISA 315 om Identifikation og

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden fremgår det af pkt. 6, at

risikovurderingshandlingerne skal omfatte følgende:

(a) forespørgsler til den daglige ledelse og andre i virksomheden, der efter revisors vurdering kan

have oplysninger, der kan bidrage til at identificere risici for væsentlig fejlinformation som

følge af besvigelser eller fejl

(b) analytiske handlinger

(c) observation og inspektion

Hvis koncernrevisor eller SSC-revisor har udarbejdet revisionsplanen alene eller kun i et meget begrænset

omfang involveret lokal revisor må lokal revisor overveje, om de ovenstående handlinger er udført i

tilstrækkelig grad i forhold til det lokale regnskab.

Det kan risikeres, at ligesom den lokale revisor ikke altid involveres tilstrækkeligt, så anvendes den daglige

ledelse ej heller tilstrækkeligt til opnåelse af viden om de enkelte enheder. Det kan ganske givet resultere i et

ufuldstændigt kendskab til den lokale virksomhed og det er helt op til den enkelte lokal revisor at vurdere,

om en sådan situation måtte være til stede.

Analytiske handlinger vil til gengæld ofte kunne udføres centralt. Dog med den bemærkning, at

koncernrevisor ligesom alle andre ikke kan udføre analyse af tal, som denne ikke forstå baggrunden for. Så

også her må lokal revisor overveje om den revisor, der udfører de analytiske handlinger, kender tilstrækkeligt

til den enkelte virksomhed, for at udføre en passende risikovurderingshandling. Typisk vil en sådan

overvejelse allerede have fundet sted, som del af en overordnet vurdering af koncernrevisors og SSC-revisors

kompetencer.
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En helt særlig handling er kravet om observation og inspektion. Det vanskeliggøres umiddelbart af, at den

lokale virksomhed af helt åbenlyse årsager er lokaliseret geografisk adskilt fra koncernrevisor og SSC-

revisor. Vær her opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er noget problem, idet den revisionsplan

koncernrevisor eller SSC-revisor udarbejder, som udgangspunkt kun vil vedrøre processer, hvor Shared

Service Centeret er involveret. Her vil det netop være en fordel for imødegåelse af kravet om inspektion og

observation, at SSC-revisor involveres, idet lokal revisor ikke befinder sig i nærheden af Shared Service

Centeret.

5.2.5 Revisionsplan

En revisionsplan inddeles i tre hovedområder:

 Risikovurdering: Beskriver den respektive risiko for fejl i regnskabet, tilhørende revisionsmål, samt

om risikoen for fejl i regnskabet er vurderet til at have en normal eller betydelige risiko. Der er

endvidere også anført hvilke enheder som risikoen er relevant for.

 Test af kontroller: Beskriver de relevante kontrolaktiviteter, der imødegår den identificerede risiko,

om kontrollen er automatisk eller manuel samt hvilket team, der skal udføre test af kontrollens

design og implementering samt effektivitet, hvis det også besluttes at teste effektiviteten.

 Substansrevisionshandlinger: Beskriver de substansrevisionshandlinger, der er planlagt til at blive

udført, hvilket team der skal stå for udførelse af handlingerne samt hvornår handlingerne er planlagt

til at blive udført.

Det særegne ved udarbejdelse af revisionsplanen er her, at det bliver ekstra vigtigt, at have fokus på

opgavefordelingen mellem koncernrevisor, SSC-revisor og lokale revisorer. Selv om SSC-revisor skal udføre

en del af revisionshandlingerne, er det vigtigt, at lokal revisor involveres i udarbejdelsen af revisionsplanen

eller har mulighed for at kommentere på denne, idet koncernrevisor og SSC-revisor vil have svært ved at

forholde sig til lokale forhold, herunder:

o Lokale forretningsmæssige forhold

o Lokale moms-, skatte- og afgiftsregler

o Lokal lovgivning

o Lokale eksterne forhold

Det kan godt være, at SSC-revisor kan udføre de fleste revisionshandlinger vedrørende lokale forhold, hvis

lokal revisor kan specificere revisionshandlingen tilstrækkeligt, men det er vigtigt at overveje, om lokal

revisor med sit kendskab bliver nødt til at udføre sådanne revisionshandlinger.
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Særlige overvejelser for lokal revisor

Lokal revisor bør gennemgå de planlagte revisionshandlinger for SSC-revisionen før udførelse af

revisionsplanen. Dette fordi lokal revisor holder ansvaret for revisionen af datterselskabs-regnskabet uagtet,

at SSC-revisor udfører en del af revisionsarbejdet.

Den praktiske gennemførelse af lokal revisors gennemgang og godkendelse af planlægningen kan

struktureres ved, at den detaljerede planlægning vedlægges som del af revisionsinstrukser udsendt af

koncernrevisor til lokale revisorer. Lokal revisor kan som del af sin accept af revisionsinstrukser godkende

planlægningen af SSC-revisionen, hvorved koncernrevisor her får en koordinerende rolle.

Datterselskabsrevisor skal være opmærksom på eventuelle konsekvenser for planlægning af

datterselskabsrevisionen ved, at koncernrevisor ofte vil tilrettelægge sin revision på baggrund af koncernens

interne rapporteringsstruktur.

Det kan være vanskeligt for datterselskabsrevisor at anvende arbejde udført af koncernrevisor på baggrund af

den interne rapporteringsstruktur når denne rapporteringsstruktur ikke nødvendigvis matcher den juridiske

struktur i koncernen. Finansielle oplysninger fra et datterselskab kan således indgå på tværs af flere

rapporteringsenheder, hvorved analyser udarbejdet af koncernrevisor eller koncernen selv på baggrund af

den interne rapporteringsstruktur kan risikeres at være nytteløse for lokal revisors risikovurdering og øvrig

planlægning af datterselskabsrevisionen.

5.2.6 Kommunikation og koordinering mellem revisorer i planlægningsfasen

Det er som udgangspunkt koncernrevisor og SSC-revisor i fællesskab, der planlægger SSC-revisionen, idet

de tilsammen har det bedste overblik til at kunne fastlægge revisionsstrategien for koncernrevisionen,

herunder revisionen af Shared Service Centeret. De finansielle oplysninger genereret fra et Shared Service

Center indgår i koncernregnskabet og eventuelt i et datterselskabsregnskab, hvorfor SSC-revisors arbejde

således altid vil blive udført til brug for andre revisorers erklæringer. Det er dermed også disse andre

revisorer, der skal involveres i fastlæggelse af arten og omfanget af SSC-revisionen, da det i sidste ende er

deres erklæring, der afgives eksternt.

Når flere revisorer er involveret i samme revisionsopgave, er god kommunikation en helt afgørende faktor

for revisionsopgavens succes. Koncernrevisor skal i forbindelse med planlægning af revisionen særligt

overveje, hvilken form for rapportering de ønsker at modtage fra de andre revisorer inddraget i

opgaveløsningen, herunder også SSC-revisor.
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Alt afhængig af hvordan revisionen af de enkelte enheders finansielle informationer er fordelt mellem

henholdsvis lokal revisor, SSC-revisor og koncernrevisor, kan det resultere i, at koncernrevisor, SSC-revisor

og lokal revisor skal revidere hver sin del af en enheds finansielle informationer.

Ved revisioner af koncerner med Shared Service Center vil det som udgangspunkt være koncernrevisor, der

styrer kommunikation omkring planlægning af koncernrevisionen, herunder revision af Shared Service

Centeret. Den fastlagte planlægning omfatter også den del af revisionen af Shared Service Centeret, som

enkelte lokale revisorer skal anvende i forbindelse med revision af lokal årsrapport, hvis der er krav herom.

For at koncernrevisor kan sikre sig, at der indhentes tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at understøtte

konklusionen på koncernrevisionen er det vigtigt at sikre en klar, effektiv og rettidig kommunikation til SSC-

revisor og lokal revisor om den fastlagte planlægning. Det gælder både planlægning af revisionen af Shared

Service Centeret og den rapportering, som koncernrevisor ønsker at modtage som dokumentation for den

udførte revision.

5.2.6.1 Koncernrevisors instruksioner til henholdsvis SSC-revisor og lokale revisorer

Kravene til kommunikation med de respektive komponenter omfatter iht. ISA 600(40) en række forhold,

henholdsvis SSC-revisor og relevante lokale revisorer skal instrueres om. Disse forhold kan opsummeres

som følger:

a) En anmodning om, at henholdsvis SSC-revisor og lokale revisorer, bekræfter, på grundlag af deres

kendskab til den sammenhæng koncernrevisor skal bruge deres arbejde i at de vil samarbejde med

koncernrevisor, herunder give dem adgang til relevant dokumentation og arbejdspapirer for den

udførte revision84.

b) De etiske krav, der er relevante for koncernrevisionen, og i særdeleshed kravene til uafhængighed.

c) Omfanget af det arbejde henholdsvis SSC-revisor og lokal revisor skal udføre på de enkelte

komponenter. Dette vurderes på baggrund af den enkelte enheds væsentlighed og risiko i forhold til

koncernrevisionen som helhed samt om der er lokalt krav om revision af årsrapport. Omfanget af

arbejde kan inddeles i følgende grupper:

o Fuld revision

o Revision af udvalgte regnskabsposter og oplysninger

o Review

84 Se afsnit 5.1.1.1 Hindringer relateret til indhentelse af revisionsdokumentation
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o Analytiske handlinger

d) Væsentlighedsniveau for de respektive enheder og relevante væsentlighedsniveauer for særlige

grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger ved en revision eller et review af

datterselskabers finansielle informationer samt grænsen for hvornår fejlinformationer ikke kan

betragtes som klart ubetydelige for koncernregnskabet.

e) Identificerede, betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, som skyldes

besvigelser eller fejl, og som er relevante for SSC-revisors eller lokal revisor arbejde.

Koncernrevisor skal anmode om, at der rettidigt kommunikeres eventuelle andre identificerede

betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl hos de respektive enheder, og SSC-revisor/lokal revisors reaktion på sådanne

risici.

f) En oversigt udarbejdet af den daglige koncernledelse over nærtstående parter, samt eventuelle andre

nærtstående partner, som koncernrevisor har kendskab til. Koncernrevisor skal anmode SSC-revisor

og lokale revisorer om rettidigt at oplyse om alle nærtstående parter, der ikke tidligere er identificeret

af den daglige koncernledelse eller af koncernrevisor. Koncernrevisor skal fastslå, om andre SSC-

revisorer og lokale revisorer bør oplyses om sådanne yderligere nærtstående parter.

Vi har ved vores interviews erfaret, at der ved revisioner af koncerner med Shared Service Center, er et

særligt behov for kommunikation omkring, hvem der skal varetage hvilken del af revisionen af de enkelte

regnskabsposter, transaktionskæder og øvrige finansielle oplysninger for de enkelte enheder85. Behovet for

denne kommunikation opstår, fordi håndtering af finansielle informationer netop vil være fordelt mellem

flere lokationer; lokalt, hos Shared Service Center og på koncernniveau.

Punkt d) henviser til den revisionsplan, der er udarbejdet, og revisionsplanen bør være omdregningspunktet

for megen af den kommunikation, der sker mellem revisorerne under udførelse af revisionen. Instruktion

omkring fordeling af opgaver, tager udgangspunkt i den revisionsplan, der er udarbejdet.

Kommunikationen skal danne klarhed over, om lokal revisor, SSC-revisor eller koncernrevisor skal udføre

de planlægte revisionshandlinger. Hvis SSC-revisor eksempelvis reviderer interne kontroller på

debitorområdet på tværs af alle enheder, så er det først og fremmest afgørende, at SSC-revisor modtager,

85 Interview #3 og #2
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forstår og accepterer denne instruktion. Tilsvarende er det ligeså vigtigt, at lokal revisor instrueres om, at

denne ikke skal udføre revisionshandlinger i tilknytning til de interne kontroller omkring debitorer.

Der kan være behov for involvering af interne eller eksterne specialister i udførelsen af de planlagte

revisionshandlinger. Det vil eksempelvis ofte være passende at lade IT-revisorer deltage i test af de

automatiske applikationskontroller, og så er det naturligvis essentielt, at IT-revisorerne modtager passende

og rettidig kommunikation herom.

Vi har i bilag 8.4.1 illustreret, hvorledes kommunikation omkring hvem, der udfører hvilke revisions-

handlinger, kunne håndteres i form af et overblik, der tager udgangspunkt i den udarbejdede revisionsplan.

Bilag 8.4.1 er et eksempel på et udsnit af en revisionsplan på et givent område. Der vil ligeledes skulle

udarbejdes en lignende plan for alle øvrige områder, der er væsentlige for revisionen. Revisionsplanen er

inddelt i de tre hovedområder, som vi omtalt under revisionsplanen; risikovurdering, test af kontroller og

substansrevisionshandlinger:

Kommunikation kan endvidere omfatte koncernrevisors konklusion på det af SSC-revisors revisionsarbejde,

der i løbet af året er foretaget i forhold til test af interne kontroller i shared service centerets centraliserede

kontroller, der rapporteres til de lokale revisorer.86

Kommunikation foregår som udgangspunkt skriftligt via de udsendte instrukser, men kommunikation kan

også foregå ved telefon-/videokonferencer eller ved besøg hos SSC-revisor/lokale revisorer for at gennemgå

planlægningsdrøftelser, identificering af betydelige risici mv. Koncernrevisor bør i denne sammenhæng

dokumentere deltagelsen i de respektive møder med referat og konklusion af møderne.87

Koncernrevisor skal ved udsendelse af instrukser til SSC-revisor og lokale revisorer, vurdere om

instrukserne kan sendes ud samlet på én gang eller om instrukserne indeholder fortrolige oplysninger eller

lignende, der taler for separat rundsendelse.

Særlige overvejelser for lokal revisor

Lokal revisor bør med sit kendskab til lokale forhold inddrages i planlægningsprocessen. For at en

gennemgang og godkendelsesproces af revisionsplanlægningen giver mening, skal lokal revisor gives

mulighed for, at kommentere på og bede om ændring af revisionsplanlægningen. Der kan eksempelvis

vedlægges et særskilt appendiks til revisionsinstrukser, som lokal revisor kan videregive direkte til SSC-

86 ISA 600, bilag 5
87 ISA 600(40) og ISA 600(A58)
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revisor med yderligere revisionshandlinger vedrørende den lokale enhed. Her vil det typisk være fornuftigt

for lokal revisor, at følge op på den skriftlige kommunikation med en mundtlig forklaring af forholdet for at

sikre tilstrækkelig afstemning af forventningerne til det udførte arbejde.

Hvis koordineringen omkring revision af de lokale årsregnskaber sker helt særskilt fra den øvrige revision,

kan der være behov for, at lokale revisorer sender egentlige detaljerede instrukser til SSC-revisor. Dette kan

være relevant på områder, der er væsentlige for datterselskabsregnskabet, men ikke for koncernregnskabet.

For at gøre denne proces effektiv, bør koncernrevisor eller SSC-revisor dog indgå i en koordinerende rolle,

da det kan tænkes, at det ofte vil være de samme yderligere handlinger, der vil være relevante for de fleste

komponenter.
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5.3 Udførelse af revisionen

Den operationelle del af revisionen i form af test af interne kontroller og udførelse af substansrevisions-

handlinger udføres med udgangspunkt i den planlagte revisionsplan. Vi ser her nærmere på særlige forhold i

denne del af revisionsprocessen.

5.3.1 Interne kontroller

Et af hovedargumenterne for at etablere et Shared Service Center er at centralisere administrationen af de

enkelte enheders finansielle informationer, således at udførelse af de enkelte transaktioner og tilhørende

interne kontroller foretages ensartet og effektivt. Det er oplagt for revisor, at udnytte disse forbedrede

forretningsgange som redskab til effektivisering af revisionen.

Kontroller, der udføres på tværs af enheder i et Shared Service Center, betegnes centraliserede kontroller88.

Kontrollerne bliver typisk gennemført ensartet uafhængigt af de enkelte transaktioners oprindelige kilde fra

de enkelte komponenter. Vi forstår dette forhold sådan, at at revisionsoverbevisning, der er opnået ved test

af, at en kontrol har fungeret operationelt og effektivt på én komponent giver overbevisning om at kontrollen

også fungerer operationelt og effektivt på de øvrige enheder, hvor den samme kontrol udføres.

SSC-revisor kan derfor minimere sin stikprøve i forhold til en stand alone revision, ved at sprede sin

stikprøve på de øvrige enheder der også er omfattet af den samme kontrol. Dette vil dog kræve at stikprøven

f.eks. ikke kun dækker de fem største enheder men at de enkelte enheder har den samme risiko for at blive

udvalgt i revisors stikprøve89.

Ved planlægningen af test af kontroller skal SSC-revisor være opmærksom på, om der er forskel i, hvordan

kontrollerne udføres på de enkelte komponenter. Der kan være forskel i hvilket IT-system, der anvendes, og

om der på eksempelvis mindre komponenter ikke er etableret fuld funktionsadskillelse. I sådanne tilfælde vil

det være nødvendigt med test af kompenserende kontroller eller udførelse af andre revisionshandlinger, der

kan afdække den manglende funktionsadskillelse, for at det vil være muligt at foretage test af kontroller på

tværs af de komponenter, hvor de udførte kontroller afviger fra hinanden.

Det kan være en løsning, at gruppere de komponenter, hvor der udføres ensartede kontroller, således at test

af kontrollerne kan optimeres bedst muligt. I det omfang koncernen har flere Shared Service Centre, vil det i

formentlig ikke være muligt, at teste kontrollerne på tværs af de forskellige Shared Service Centre, idet

kontrollerne vil blive udført af forskellige teams og den ledelse, der overvåger udførelsen af kontrollerne i de

88 Revision og Regnskabsvæsen - nr. 5 2010: RS 600 – Revision af koncernregnskaber, side 66
89 Interview #3 og #4
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respektive Shared Service Centre vil formentlig også være forskellige. Det vil være svært at argumentere for,

at kontrollerne med sikkerhed fungerer ensartet på tværs af de forskellige Shared Service Centre.

5.3.1.1 Test af operationel effektivitet

Ved test af kontrollernes effektivitet skal SSC-revisor fastlægge stikprøvens størrelse på baggrund af risiko

for fejl i regnskabsposten eller transaktionskæden, frekvensen af, hvor ofte kontrollen udføres, samt hvor

mange enheder, kontrollen udføres for.

Et eksempel kan være en kontrol, der omfatter månedlig afstemning af enhedernes bankkonti og der er tale

om 25 enheder med hver ca. 5 bankkonti, og der udarbejdes således 125 bankafstemninger pr. måned. Det

tidsmæssige aspekt omkring test af kontrollerne vil i de fleste tilfælde omfatte et kalenderår på 12 måneder,

hvorfor det samlede antal afstemninger for året for de 25 komponenter vil være 1.500 stk. SSC-revisor skal

på baggrund heraf vurdere, hvor stor en stikprøve, der er tilstrækkelig til at opnå en begrundet overbevisning

om, at kontrollen har fungeret effektivt for alle enhederne i hele perioden.

I det omfang der konstateres fejl i den udvalgte stikprøve skal SSC-revisor vurdere, om der er tale om, at

fejlen kan afgrænses til en specifik enhed eller ej. Hvis der er konkrete forhold, der angiver, at kontrollen

ikke har fungeret på den givende enhed og det vurderes, at dette er et unikt tilfælde, skal SSC-revisor vurdere

om det er muligt at afgrænse sig fra denne enhed og behandle denne separat. Hvis ikke må SSC-revisor

revurdere sin revisionsstrategi for alle enhederne på det givne område og vurdere effekten heraf i forhold til

den planlagte substansrevision.90

5.3.1.2 Standardprocesser

Et Shared Service Center beskæftiger sig som udgangspunkt med standardprocesser, men hvis en særlig

specialiseret kompetence placeres i Shared Service Centeret, kan processen reelt ses som en standardproces

revisionsmæssigt. Selv om faglige eksperter naturligt arbejder med opgaver, der kræver specialviden, så vil

en centraliseret ekspertenhed hos Shared Service Centeret netop arbejde med det samme på tværs af

enhederne, og på den måde kan det blive en standardproces for Shared Service Centeret.

Revisor må have forståelse for og kunne vurdere, hvorvidt en proces, der ved revision af et enkeltselskab

ville behæftes med betydelig risiko revisionsmæssigt, i det enkelte tilfælde vil kunne behandles som en

normal risiko. Til denne vurdering er det centralt at vurdere om kontrollen er en standardproces eller en

kompleks proces, idet komplekse processer naturligt kræver særlige revisionsmæssige bevågenhed.

90 Interview #4
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5.3.1.3 Generelle IT-kontroller

For koncerner med Shared Service Center er det stort set en selvfølge, at koncernens enheder anvender fælles

it-systemer. Koncernen vil hertil også have etableret et IT-Shared Service Center, hvor alle funktioner

omkring drift og vedligeholdelse af koncernens it-systemer varetages. Shared Service Centeret vil på denne

måde også have mulighed for at varetage brugeradministration, programændringer mv. centralt.

SSC-revisor vil tilsvarende have mulighed for at teste de generelle IT-kontroller og applikationskontroller

centralt for alle enhederne og derved effektivisere revisionen. Det viser sig igen, at være hensigtsmæssigt, at

revisorerne fordeler revisionshandlingerne mellem sig med udgangspunkt i det geografiske udgangspunkt for

i dette tilfælde de generelle IT-kontroller.

SSC-revisor skal ved sin revision være opmærksom på at få identificeret og kommunikeret de enheder, hvor

der ikke kan opnås overbevisning omkring hele eller dele af de generelle IT-kontroller eller

applikationskontroller. Herunder i hvilket omfang dette kan have indvirkning på test af de interne kontroller.

Onboarding

Betydningen af revisors overblik over og forståelse af Shared Service Centerets interne kontroller og it-miljø

kan illustreres ved en gennemgang af de problemstillinger, der ligger ved implementering af et datterselskab

i et eksisterende Shared Service Center setup. Såkaldt onboarding. Ligesom ved implementering af et Shared

Service Center fra bunden er det netop i overgangen, de virkelig store udfordringer ofte ligger.

Der tages i dette afsnit udgangspunkt i onboarding af en enhed, der tidligere har haft sin egen lokale

administration og foretaget sin bogføring i Navision. De øvrige selskaber i den koncern som enheden er del

af, herunder Shared Service Centeret, anvender et SAP-system.

I forbindelse med onboarding af den enkelte enhed skal revisor sikre sig, at der er sket en korrekt data- og

systemmigration fra enhedens tidligere bogføringssystem til Shared Service Centerets system. Selve

datamigrationen vil bestå i at sikre, at alle finansielle oplysninger, som eksempelvis saldi på de enkelte konti,

debitorer, kreditorer mv., er overført korrekt. Det skal også sikres, at stamdata i form af kreditorers

kontonumre, adresser og betalingsbetingelser eller oplysning om afskrivningsperioder for anlægsaktiver mv.

er overført korrekt.
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Selve systemmigrationen vil bestå i at sikre, at relevante brugerrettigheder mv. bliver overført til Shared

Service Centerets SAP-system.91 Brugerrettigheder mv. er kun relevant at overføre i det omfang, der stadig

er dele af administrationen af de finansielle data, der skal varetages lokalt.

SSC-revisor skal i sin vurdering af revisionsstrategi for enheden være opmærksom på, at hvis onboarding er

sket i regnskabsårets løb, vil udarbejdelsen af de finansielle oplysninger og tilhørende kontrolaktiviteter for

den pågældende enhed være foretaget lokalt i noget af året og af Shared Service Centeret for resten af året.

Der skal i denne sammenhæng foretages en konkret vurdering af, om der ønskes en kontrolbaseret

revisionsstrategi for begge perioder af regnskabsåret, eller om det vil være mere effektivt at anvende en

revisionsstrategi, der er mere baseret på substansrevision.

SSC-revisor skal udover test af de generelle IT-kontroller i SAP-systemet også forholde sig til de generelle

IT-kontroller i Navision-systemet92. Det er på grundlag heraf op til revisor at vurdere, i hvilket omfang der er

behov for at teste funktionaliteten af de generelle IT-kontroller i Navision-systemet. Det vil i høj grad

komme an på, om der skal anvendes en kontrolbaseret tilgang til revisionen for den del af året, hvor

administrationen var foretaget lokalt. Hvis der vælges en substansbaseret tilgang, vil det være tilstrækkeligt,

at der kun foretages test af design og implementering af de generelle IT-kontroller.

I det omfang det er muligt, kan der foretages en præimplementering af SAP-systemet allerede fra

regnskabsårets begyndelse. I så fald skal den lokale administration oplæres i det nye system for den korte del

af året, de skal anvende det. Eller der kan midlertidigt hyres kompetencer fra Shared Service Centeret ind til

den pågældende enhed. Hvis denne præimplementering lykkes tilfredsstillende, vil den senere overdragelse

af opgaver til Shared Service Centeret blive nemmere.93

Vurderer koncernledelsen, at det ikke er muligt at foretage en præimplementering af SAP-systemet, kan det i

stedet være en mulighed i en periode at foretage dobbeltbogføring af alle transaktioner i de to systemer,

således at det er muligt at opdage eventuelle fejlregistreringer, afvigelser mv. Dette vil også være med til at

sikre at en korrekt og rettidig rapportering til koncernledelsen i den periode, hvor overdragelsen til Shared

Service Centeret foregår.94

91 Interview #3
92 Lokal it-revisor kan foretage gennemgang af Navision-systemet, og rapportere den udførte revision til SSC-revisor.
93 Interview #3
94 Interview #3
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De forskellige niveauer af revisorer må i samarbejde kontinuerligt sikre sig gennem forespørgsler,

observation og inspektion, hvordan koncernen helt præcist agerer. Det har betydning for, hvilke handlinger

revisor bør udføre og hvor de skal udføres.

Når en enhed skal tilknyttes et eksisterende Shared Service Center, vil der, i perioden efter Shared Service

Centeret er gået ”live”, være et øget behov for ledelsens overvågning af de implementerede kontroller. Dette

skal være med til at sikre, at enheden f.eks. ikke blive ”glemt” i de daglige rutiner som følge af, at den er ny i

Shared Service Centeret, samt at der kan være viden omkring specifikke forhold eller lignende omkring

enheden, der endnu ikke er forankret i Shared Service Centeret. Hertil skal medarbejderne fra den lokale

organisation også vænne sig til at anvende Shared Service Centeret.95

Særlige overvejelser for lokal revisor

Lokale revisorer for enheder med lokalt rapporteringskrav, skal i forbindelse med planlægning af revisionen

af den lokale årsrapport forholde sig til den respektive komponents kontrolmiljø, herunder interne kontroller.

Lokal revisor skal vurdere om den planlagte revision af kontroller, der testes af SSC-revisor på tværs af alle

enhederne i Shared Service Centeret er tilstrækkeligt for den respektive komponent.

Lokal revisor skal vurdere, om der er behov for at den enkelte enhed skal være repræsenteret i den samlede

stikprøve, eller om det er tilstrækkeligt, at SSC-revisor har sikret sig, at kontrollen udføres ens på alle

komponenter. SSC-revisor kan have præference for at udvælge så mange af sine kontroltests som muligt på

de enheder, der er vurderet betydelige for koncernrevisionen, for at have så mange stikprøver til at

underbygge koncernrevisionen som muligt.96

Ved lokal revisors vurdering af de kontrolaktiviteter, der bliver udført af Shared Service Centeret, skal lokal

revisor være opmærksom på, at kontrollerne er designet til at blive udført med et væsentlighedsniveau der er

passende for den pågældende enhed, som lokal revisor reviderer. I det omfang der anvendes et

væsentlighedsniveau, hvor fejl, der er væsentlige for den pågældende komponent, ikke bliver opdaget og

korrigeret, vil lokal revisor ikke kunne bygge sin revisionsoverbevisning på sådanne kontroller.97

For revisionsmål for transaktioner, regnskabsposter mv., hvor der er identificeret betydelige risici, skal lokal

revisor i henhold til ISA 315 teste, om der er implementeret effektive kontroller, der imødegår den

betydelige risiko98. SSC-revisor skal hertil sikre sig, at for kontroller, der testes på tværs af de enkelte

95 Interview #3
96 Interview #4
97 Interview #4
98 ISA 315(A124)
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komponenter, bør stikprøven udvides til at inkludere alle komponenter, hvor lokal revisor har lokalt

rapporteringskrav, således at det sikres, at lokal revisor har overbevisning om, at kontrollen med sikkerhed er

implementeret for den respektive komponent.99

5.3.2 Substansrevision

En gennemgang af substansrevision vil være med til at belyse de udfordringer, der ligger bag problematikken

omkring koncernrevisors ønske om at revidere på tværs af enhederne samtidig med, at de lokale revisorer har

behov for revisionsdokumentation ud fra den juridiske struktur.

Hvor der er identificeret en betydelig risiko, skal revisor udføre substanshandlinger, som er specifikt rettet

mod denne risiko100. Uanset hvilke risici for væsentlige fejlinformation, der er identificeret, er revisor

ligeledes pålagt at udføre substanshandlinger for alle væsentlige grupper af transaktioner, balanceposter og

oplysninger101. Det betyder, at opgaveteamet som helhed, uagtet forventningen om stærke interne kontroller,

ikke alene kan planlægge og udføre kontrolrevision.

Vi definerede et Shared Service Center, som en intern funktion, der typisk varetager rutinemæssige opgaver.

Det er altså transaktioner, der som udgangspunkt ikke indeholder de forhold, der kendetegner betydelige

risici efter ISA 315(28) i form af komplekse transaktioner, graden af subjektivitet ved målingen af finansiel

information, transaktioner uden for virksomhedens normale forretningsområde mv. Dog skal vi være

opmærksom på, at der bl.a. kan være betydelige risici knyttet til transaktioner med nærtstående parter.

Substansrevisionen kan udføres som detailrevision med revision på stikprøvebasis eller som analytisk

revision. Analytiske substanshandlinger er generelt mere anvendelige på store datamængder, der tenderer til

at være forudsigelige over tid102.

Ved valg af detailtest som revisionshandling, skal SSC-revisor tage stilling til antallet af stikprøver. Hvis der

alene måtte være krav om erklæring på koncernregnskabet, vil stikprøverne kunne beregnes på den samlede

population for koncernen. Mere komplekst bliver det, når SSC-revisor udfører substanshandlinger på vegne

af flere lokale revisorer, hvilket vi nu skal se nærmere på.

99 Interview #4
100 ISA 330(21)
101 ISA 330(18)
102 ISA 330(A44)
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Særlige overvejelser for lokal revisor

Hvor SSC-revisor udfører substanshandlinger for lokal revisor, må omfanget af sådanne substanshandlinger

forventes at være mere omfattende end de substanshandlinger koncernrevisor vil have brug for til at kunne

udtrykke sin konklusion, idet væsentligheden af datterselskabets finansielle oplysninger ikke vil være så

væsentlige på koncernniveau, som de vil være selvstændigt ved datterselskabsregnskabet. Således er det

vigtigt, at lokal revisor enten sender instrukser til SSC-revisor om at omfanget nødvendigvis må være mere

omfattende end det koncernrevisor har instrueret om eller alternativt, at koncernrevisor koordinerer denne

indsats.

I forhold til problematikken om at koncernrevisor ønsker at revidere på tværs af enheder, så bør vi

undersøge, om det kan resultere i, at vi kan mindske omfanget af revisionsarbejde til brug for revision af det

enkelte datterselskabsregnskab. Det er en overvejelse værd, om SSC-revisor kan pulje de finansielle

oplysninger fra de enkelte komponenter ved fastlæggelse af stikprøvestørrelse, eller om hver komponent

utvetydigt må ses som separate enheder.

Det er vores tese, at hvor der ikke eksisterer en betydelig risiko og handlingerne udføres ens og af samme

personale for hver komponent, da kan vi ikke udelukke, at populationen for hver komponent kan puljes ved

fastlæggelse af en samlet stikprøvestørrelse. Og givetvis reducere omfanget af detailtest samlet set.

Vores antagelser bygger på nedenstående overvejelser omkring risikovurderingens betydning for at kunne

pulje stikprøvestørrelser.

Figur 5-4
Fastlæggelse af stikprøvestørrelser

Vi bygger vores umiddelbare antagelse om at kunne puljede komponenterne på, at arten af transaktioner fra

hver komponent er så lig hinanden og bliver behandlet så ensartet af Shared Service Centeret, at

sandsynligheden for fejl i én komponent er ligeså stor som fejl hos de øvrige puljede komponenter.
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Det er dog vores holdning, at hvor populationer fra flere komponenter puljes, er det nødvendigt at der indgår

mindst én stikprøve fra hver komponent. Dette ud fra en argumentation om, at når vi indhenter

revisionsbevis gennem en substanshandling, må der logisk set være noget substans fra hver af de

komponenter, der afgives en erklæring med høj grad af sikkerhed på. Dertil kommer det forhold, at der altid

bør udføres noget substansrevision på en regnskabspost eller gruppe af transaktioner som helhed, og således

kan der ikke fuldstændig afviges fra substansrevision.

Lad os illustrere vores antagelser bag tankegangen om at pulje de enkelte komponenters populationer til én

samlet population ved, at vise setup’et bag en simpel og standardiseret transaktionskæde, hvor Shared

Service Center indgår som det styrende element for transaktionens gennemførelse. Vi anvender et eksempel

med ét Shared Service Center og 3 datterselskaber.

Figur 5-5
Simplificeret transaktionskæde

Ovenstående simplificerede transaktionskæde viser en situation, hvor vi ikke kan udelukke, at revisor vil

kunne pulje stikprøver på tværs af enhederne. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering ud fra revisors

professionelle dømmekraft. Alt andet lige må risikoen for fejl logisk set begrænses i det tilfælde, at der ved

sammenlignelige enheder ikke findes nævneværdige fejl og således begrænses behovet for antallet af

stikprøver.

Såfremt der modsat konstateres fejl på sammenlignelige enheder, hvor fejlen ekstrapoleret op på en anden

sammenlignelig enheds regnskab, ville være væsentlige for denne enhed, da må risikoen for væsentlige fejl i

denne enhed forøges. Revisionshandlinger til at imødegå en sådan risiko må tilsvarende sættes i værk. En

sådan revisionshandling kunne være at øge stikprøvestørrelsen på denne enhed, til et niveau, hvor revisor må

forvente at opdage væsentlige fejl.
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Vi vil anbefale, at SSC-revisor sikrer sig, at der som minimum vælges én stikprøve på hver enhed ved

udførelse af detailtest, men antallet må være op til revisors professionelle dømmekraft og revisions-

standardernes øvrige bestemmelser.

Som vi omtalte i teoriafsnittet omkring revisionsbevis, så udfører revisor revisionshandlinger til at begrænse

en given risiko til et acceptabelt niveau. Det bærende punkt for at det er muligt for lokal revisor, at begrænse

sin stikprøvestørrelse ved at inddrage resultatet af stikprøver på andre enheder er, at revision fra disse andre

enheder kan mindske risikoen for væsentlig fejlinformation på en given enhed. Vi forventer ud fra vores

gennemgang, at der vil være situationer, hvor denne fremgangsmåde kan være anvendelig.

Følgende overvejelser kan inddrages i vurderingen:

 Normal risiko

 Samme personer udfører arbejdet på tværs af enheder

 Sammenligneligt transaktionsmiljø

 Sammenligneligt kontrolmiljø

5.3.3 Løbende kommunikation og koordinering mellem revisorer

Kommunikationen mellem de tre former for revisionsteams er vigtig for at undgå, at der falder noget mellem

to (eller i dette tilfælde, tre) stole. For at forbedre mulighederne for god kommunikation mellem

koncernrevisor og SSC-revisor, bør det overvejes om et medlem af koncernrevisionsteamet skal involveres

direkte i SSC-revisionens udførelse eller helt lade koncernrevisor varetage den fulde SSC-revision. Der kan

dog være en tidsmæssig udfordring i at gøre dette muligt, idet koncernrevisionen typisk sker sideløbende

med SSC-revisionen.

For at sikre en passende koordinering af SSC-revisors udførte arbejde på test af interne kontroller i årets løb

samt eventuel revurdering af de planlagte substanshandlinger som følge af ineffektive kontroller, kræves det

at SSC-revisor har tilstrækkelig indsigt i og forståelse for koncernrevisor og lokalrevisors behov for

information til vurdering af SSC-revisors udførte arbejde.

Det er vigtigt at koncernrevisor og lokalrevisor ud fra den rapportering, der modtages fra SSC-revisor kan

opnå en grundlæggende indsigt i og forståelse for de forretningsgange og kontrolaktiviteter, der relevante for

behandling af de finansielle informationer i Shared Service Centeret samt det arbejde, der er udført for test af

de interne kontroller.

Som beskrevet i vores afsnit om teoretisk grundlag og eksisterende regulering kan ISAE 3402 ikke anvendes

i forbindelse med revision af Shared Service Centre. Vi har dog valgt at søge inspiration i dele af ISAE 3402,
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for indblik i hvilke informationer, der vil være relevante for SSC-revisor at inkludere i sin rapportering.

Formålet hermed bør være, at give koncernrevisor og lokal revisor tilstrækkelig indsigt i Shared Service

Centeres kontrolmiljø og det arbejde SSC-revisor har udført for kontrol heraf.

I ISAE 3402(53) samt tilhørende bilag 1, kan der hentes inspiration til omfanget af den beskrivelse af Shared

Service Centerets forretningsgange SSC-revisor bør medtage i sin rapportering til koncernrevisor og lokal

revisor. Koncernrevisor og lokal revisor skal på baggrund af følgende områder kunne opnå tilstrækkeligt

indsigt i Shared Service Centerets forretningsgange:

 Kontrolmiljø

 Systembeskrivelser for de systemer der behandler enhedernes finansielle informationer

 Procedurebeskrivelser der ligger til grund for udarbejdelse af enhedernes finansielle informationer

 Relevante risici for væsentlige fejl i enhedernes finansielle informationer samt kontrolaktiviteter

udformet til at afdække disse risici

I det omfang der konstateres fejl i den udvalgte stikprøve for test af en kontrol, skal SSC-revisor i sin

rapportering beskrive arten og omfanget af de konstaterede fejl i stikprøven, samt hvis det er muligt, de

faktorer, der har været årsag til de konstaterede fejl.103 SSC-revisor bør endvidere beskrive i hvilket omfang

fejlen kan isoleres til en eller flere bestemte enheder, og om dette har indvirkning på kontrollens

funktionalitet på de øvrige enheder.

Vi har gennem vores interview af en ekspert indenfor dette område, erfaret at SSC-revisors kommunikation

af resultat på af test af de interne kontroller i Shared Service Center til henholdsvis koncernrevisor og lokal

revisorer bør ske i form af et memo, der kommunikeres til de forskellige parter.

For at gøre det mest overskueligt for koncernrevisor og lokal revisor at vurdere den udførte test af interne

kontroller og konsekvensen af eventuelle ineffektive kontroller for den planlagte substansrevision, kan der i

SSC-revisors rapportering tages udgangspunkt i den revisionsplan, der blev kommunikeret i forbindelse med

planlægningsfasen. For illustration af hvordan resultatet af test af de interne kontroller kan kommunikeres,

henvises der til afhandlingens bilag 8.4.2.

103 ISAE 3402(54 og A49)
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5.4 Konkluder og rapporter

For koncernrevisor består den afsluttende fase frem for alt i at vurdere om de modtagne rapporteringer kan

anvendes som tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Det er der som sådan ikke noget anderledes i forhold til

en almindelig koncernrevision. Det samme gælder for lokal revisor ved krav om lokal revisionspligt og det er

der heller ikke noget nyt i.

Især koncernrevisor, men også lokal revisor, skal bare være opmærksom på, at der ikke er faldet noget

mellem to stole. At der ikke er hele eller dele af regnskabsposter, som lokal revisor har forventet SSC-revisor

reviderede og omvendt.

Vi vil i dette afsnit fokusere på det rapporteringsflow, der flyder mellem revisorerne i afslutningsfasen.

Ved koncernrevisor og lokal revisor vurdering af SSC-revisors udførte arbejde, kan det som følge af

kompleksiteten i et Shared Service Center til tider være vanskeligt at vurdere den rapporteringsform, der er

tilstrækkelig til at kunne opnå en passende indsigt i SSC-revisors udførte revision. Dette er især relevant for

lokal revisor som følge af den lavere væsentlighed, der er til vurdering af om den udførte revision er

tilstrækkelig for den lokale årsrapport.

5.4.1 Vurdering af anden revisors arbejde

Revisionsfagligt er der ikke noget nyt i vurdering af de rapportering, der modtages fra enten SSC-revisor

eller lokal revisor. Der vil dog alt andet lige være behov for større lokal revisors indsigt i det arbejde SSC-

revisor udfører vedrørende den lokale enhed, end koncernrevisors normale behov for indsigt i de lokale

enheders revision, idet lokal revisor har en lavere væsentlighedsbetragtning på den lokale enhed end

koncernrevisor har på koncernregnskabet som helhed.

Lokal revisor har således alt andet lige oftere behov for at indhente yderligere revisions-dokumentation fra

SSC-revisor efter den første rapportering er modtaget. Dette forhold bekræftes af vores interviews.

Koncernrevisor og lokal revisor skal på baggrund af den modtagne rapportering fra SSC-revisor samt øvrige

uregelmæssigheder, som koncernrevisor er blevet opmærksom på, vurdere om der er behov for en mere

detaljeret gennemgang (inspektion) af SSC-revisors revisionsdokumentation for en dybere indsigt i den

udførte revision. Forhold der kan give koncernrevisor behov herfor kan blandt andet være:

 Overvejelser omkring væsentlige skønsmæssige forhold, der ikke er dokumenteret tilstrækkeligt

 Forhold konstateret ved revision af koncernens øvrige Shared Service Centre

 Informationer modtaget fra koncernledelsen/lokale ledelse

 Indikationer på manglende kompetencer hos SSC-revisor

 Indikationer på besvigelser
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Som vist nedenfor, kan revisor i instrukserne have forventet, at et Audit Summary Memorandum var

tilstrækkelig til, at vurdere om, der måtte være væsentlige fejl i den udførte revision. Det kan så vise sig ved

modtagelsen af dette Audit Summary Memorandum, at der er indikationer på væsentlige fejl i enhedens

finansielle information. I det tilfælde kan koncernrevisor efter udbede sige mere detaljeret information om

anden revisors udførte revision i form af detaljerede memoer eller underliggende arbejdspapirer for de

områder, hvor koncernrevisor har behov for indsigt i den udførte revision. Dette behov må bero på en

konkret vurdering.

I det omfang at lokal lovgivning ikke tillader SSC-revisor at udlevere arbejdspapirer til koncernrevisor eller

lokal revisor, kan de i stedet foretage gennemgang af arbejdspapirer hos SSC-revisor.

Det er op til koncernrevisor og lokal revisors professionelle dømmekraft at vurdere om den udførte revision

er tilstrækkelig, samt om SSC-revisor eller koncernrevisor skal udføre yderligere handlinger til afdækning af

risikoen.104

I det tilfælde at der i SSC-revisors rapportering ikke er indikationer på uregelmæssigheder, kan

rapporteringen anvendes som revisionsbevis med udgangspunkt i Mautz & Sharaf’s betragtning om, at

underliggende information uden særlige indikationer på uregelmæssigheder, tjener som revisionshandling til

opnåelse af revisionsbevis som illustreret af Figur 4-3 på side 42.

104 ISA 600(A62)
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5.4.2 Afsluttende rapportering

Som følge af setup’et i et Shared Service Center kan revisionen af de enkelte komponenters finansielle

informationer være opdelt mellem SSC-revisor og lokal revisor og i nogle tilfælde også koncernrevisor. Der

vil her, set i forhold til en koncern uden SSC være et ekstra led i kommunikationsprocessen i Shared Service

Centeret som koncernrevisor skal tage højde for.

Koncernrevisor skal i henhold til ISA 600 vurdere arten og omfanget af dokumentation og den tidsmæssige

placering af den afrapportering, som SSC-revisor og lokal revisor skal foretage til koncernrevisor som

grundlag for konklusion på koncernrevisionen. I henhold til ISA 600(41) skal dette som minimum omfatte de

forhold, der er oplistet i Bilag B. Disse forhold er ikke anderledes end normal koncernrevision.

Koncernrevisor skal på baggrund af hvordan revisionen af komponenternes finansielle informationer er

fordelt mellem henholdsvis SSC-revisor og lokal revisorer, vurdere hvordan kommunikationen af den

udførte revision skal koordineres.

Der er flere muligheder for hvordan rapporteringen til koncernrevisor og lokal revisor kan struktureres. Vi

vil i det følgende analysere fordele og ulemper ved de forskellige typer af rapporteringsflow, med

udgangspunkt i at revisionen er opdelt mellem SSC-revisor og lokal revisor samt hvilke begrænsninger dette

kan give i forhold til den type af rapportering som koncernrevisor har mulighed for at modtage.

Ved koncernrevisors vurdering af valg af rapporteringsflow for kommunikation af den udførte revision fra

henholdsvis SSC-revisor og lokal revisor til brug for koncernrevisionen, vil det være relevant at tage

udgangspunkt koncernens eget rapporteringsflow således at der er en sammenhæng mellem hvordan de

finansielle informationer flyder fra Shared Service Center og lokal revisor til koncernrevisor udførelse af

revisionen af de samme finansielle informationer.
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Typer af rapporteringsflow

Rapporteringsflow - A

På baggrund af vores udførte interviews105 har vi erfaret, at det som udgangspunkt er en fordel, at det er lokal

revisor, der indhenter rapportering fra SSC-revisor og herefter udarbejder en samlet rapportering til

koncernrevisor. Det vil typisk være at foretrække for koncernrevisor at modtage én samlet

rapporteringspakke for den enkelte komponent fra lokal revisor, idet lokal revisor typisk har det bedste

overblik over den enkelte komponent.

Lokal revisor har den løbende kontakt med den lokale ledelse og har afhængig af opgavefordelingen bedre

mulighed for, at holde sig opdateret med særlige forhold, der skal tages i betragtning for den respektive

komponent. Lokal revisors gennemgang af SSC-revisors rapportering vil også være med til at give det fulde

overblik over revisionen af komponentens finansielle informationer og hertil sikre at forhold ikke er ”faldet

mellem to stole”

Dette vil dog også være effektivt set i forhold til de komponenter med lokalt rapporteringskrav, der alligevel

skal have dokumentationen for den udførte revision på komponenten til brug for erklæring på den lokale

årsrapport.

Rapporteringsflow - B

Det vil modsat til rapporteringsflow A også være en mulighed, at SSC-revisor indhenter og gennemgår

rapportering fra lokal revisor og herefter udarbejder en samlet rapportering til koncernrevisor. Dette vil

ligesom i rapporteringsflow A også give det fulde overblik over revisionen af komponentens finansielle

informationer og hertil sikre, at forhold ikke vil ”falde mellem to stole”. Det vil dog kræve, at SSC-revisor

105 Interview #3

Koncernrevisor

Lokal revisor SSC-revisor
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har tilstrækkelig kendskab til de lokale forhold for hver enkelte komponent, der skal rapporteres for at kunne

underskrive den endelige rapportering.

For komponenter, hvor der er lokalt rapporteringskrav, vil lokal revisor alligevel skulle indhente

dokumentation for den udførte revision på komponentens finansielle oplysninger hos SSC-revisor for at

kunne erklære sig på den lokale årsrapport.

Rapporteringsflow – C

Rapportering til koncernrevisor kan foretages af SSC-revisor og lokal revisor i fællesskab, hvor begge parter

godkender og underskriver rapporteringen. Denne model vil dog kræve forholdsvist meget ekstra arbejde for

både lokal revisor og SSC-revisor set i forhold til rapporteringsflow A og B. Hver part skal forholde sig til

modpartens udførte revision for komponentens finansielle informationer for at kunne godkende og

underskrive rapporteringen.

Som følge af at denne rapporteringsform ikke er særlig effektiv i forhold til en hurtig rapportering til

koncernrevisor. Da det også vil kræve flere ressourcer at både SSC-revisor og lokal revisor skal forholde sig

til hele rapporteringspakken, vil dette rapporteringsflow ikke være særlig anvendelig for en SSC-revision,

hvilket vi også har fået bekræftet i ved vores interviews106

106 Interview #4

Koncernrevisor

Lokal revisor SSC-revisor
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Rapporteringsflow - D

Hvis koncernrevisionsteamet vælger at modtage separate rapporteringer fra henholdsvis SSC-revisor og lokal

revisor, vil det typisk give et relativt hurtigt rapporteringsflow, idet lokal revisor ikke skal bruge ressourcer

på at forholde sig til den rapportering, de modtager fra SSC-revisor, før de kan rapportere en samlet pakke

videre til koncernrevisionsteamet.

Dette kræver dog, at lokal revisor i sin rapporteringspakke tydeligt gør opmærksom på, at han ikke har

forholdt sig til den del af rapporteringen, som SSC-revisor har stået for. Dette vil typisk være acceptabelt for

koncernrevisor, idet denne alligevel skal forholde sig til SSC-revisors kompetencer mv.

Ved dette rapporteringsflow er det op til koncernrevisor i den sidste ende at sikre sig at der ikke er forhold

der er landet mellem to stole.

Koncernrevisor

Lokal revisor SSC-revisor

SSC-revisorLokal revisor

Koncernrevisor
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Valg af rapporteringsform

Ud fra ovenstående analyse af de mulig rapporteringsflow vurderes det at den videre analyse af hvilke

rapporteringsformer, der kan være relevante at anvende vil tage udgangspunkt i rapporteringsflow A og D.

Rapporteringsflow B og C vurderes hertil ikke at være effektive i forhold til at SSC-revisor skal sætte sig ind

i lokale forhold for de enkelte enheder for at kunne vurdere den samlede rapportering der skal kommunikeres

til koncernrevisor.

Kommunikation mellem SSC-revisor og lokal revisor

Med udgangspunkt i rapporteringsflow A skal lokal revisor indhente dokumentation for den udførte revision

af SSC-revisor for at kunne foretage den videre rapportering til koncernrevisor. Ved rapportering fra SSC-

revisor til lokal revisor kan rapporteringen som udgangspunkt bestå i at SSC-revisor udlevere de

arbejdspapirer, der ligger til grund for revisionen af den pågældende komponent. Vi har ved vores

interviews107 erfaret at det i de flest situationer kan være mere effektivt for SSC-revisor at udlevere de

arbejdspapirer som SSC-revisor har udarbejdet ved revisionen af komponentens finansielle informationer, og

derfor undgår at skulle bruge yderlige ressourcer på at udarbejde særskilte dokumenter til brug for

rapportering.

Der vil ikke være de samme hindringer for at skulle udlevere arbejdspapirerne til lokal revisor, som tilfældet

er ved rapportering omkring test af interne kontroller, da arbejdspapirerne, der ligger til grund for

substansrevisionen udført af SSC-revisor for den enkelte komponent alt andet lige kun vil relatere sig til den

pågældende komponent.

I det omfang at lokal revisor vurdere at det ikke er nødvendigt at modtage alle SSC-revisors arbejdspapirer

for den pågældende enhed, kan være tilstrækkeligt at modtage memoer for de enkelte områder der i detaljer

beskriver den udførte revision.108

Rapportering til koncernrevisor

Hvis der tages udgangspunkt i rapporteringsflow A fra ovenstående afsnit, vil rapporteringen fra lokal

revisor ikke være anderledes en hvad der kendes fra en normal koncernrevision da der rapporteres på

baggrund af revision af alle komponentens finansielle informationer109.

107 Interview #2
108 Interview #4
109 Dette er under forudsætning af at koncernrevisor i sine instrukser har anmodet om en fuld revision af komponentens
finansielle informationer.
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Lokal revisor vil da typisk foretage sin rapportering i form af Clearance memo i forhold til den rapportering

som koncernrevisor har angivet i de udsendte instrukser, her blandt andet med koncernrevisors væsentlighed

for øje. I hvilket omfang at Clearance memoet skal suppleres af et audit summary memo eller detaljerede

områdememoer, afhænger af koncernrevisors behov for indsigt i den udførte revision.

Ved anvendelse af rapporteringsflow A, vil det også være muligt at bede lokal revisor om at afgive en ISA

800 erklæring på rapporteringspakken. Set ud fra et effektivitetsmæssigt synspunkt, vil en ISA 800 erklæring

ikke være at fortrække set i forhold til at anvende et Clerance memo.

I de tilfælde hvor der ikke er så stram rapporteringsfrist for koncernrapporteringen, kan lokal revisor have

mulighed for at klargøre den lokale årsrapport og anvende den som rapportering i forbindelse med en

koncernrevision. Det vil i nogle tilfælde kræve at lokal revisor supplere rapporteringen med en oversigt over

forskellene mellem årsrapporten og koncernrapporteringen i forhold til at der er forskel mellem den

regnskabspraksis der anvendes lokalt og på koncernen.110

Hvis koncernrevisor vælger at modtage rapporteringer i forhold til rapporteringsflow D, vil lokal revisor og

SSC-revisor som udgangspunkt rapportere ved at der afgives et Clearance memo for den udførte revision

hvori der klart er beskrevet, hvilken del af de finansielle informationer som revisionen som den enkelte part

har udført, hvilket her også kan suppleres med et audit summary memo eller detaljerede områdememoer som

beskrevet ovenfor.

110 Interview #4



112

6 Konklusion

Vi ønskede indledningsvist at definere de særlige revisionsmæssige udfordringer, revisor typisk vil blive

mødt gennem revision af en koncern med Shared Service Center eller et enkeltselskab, der indgår i en sådan

koncern. Det lykkedes tilfredsstillende, at få identificeret de områder, der forventes at ville volde problemer

for revisor og hvori en sådan revision adskiller sig fra øvrige revisioner.

6.1 Identificerede problematikker

Vi kan udlede en række ensartede kendetegn af de i analysen behandlede identificerede særlige

revisionsmæssige udfordringer, som alle er relevante for både koncernrevisor, SSC-revisor og lokal revisor.

Vi kan strukturere gennemgangen af disse såkaldte problematikker ud fra følgende ensartede kendetegn:

 Uoverskuelighed i koncernens organisering

 Inddragelse af SSC-revisor i opgaveløsningen

 Revision på tværs af enheder

 Forskel i væsentlighed

 Særlige lokale forhold

Vores undersøgelsesform lagde ikke op til at revurdere de identificerede problematikker i løbet af processen,

idet tanken var, at problematikkerne netop skulle være de interviewede revisorers problematikker, der skulle

undersøges, og disse burde relativt simpelt kunne udledes. Så længe vi i starten havde en helt overordnet

tilgang til, hvilke områder, der kunne være udfordrende.

Vi har dog alligevel fundet anledning til i løbet af analysen at tilføje et særligt element i form af kravet om

effektiv revision. De interviewede revisorer har ikke direkte anført, at deres antagelser i visse tilfælde,

byggede på tanken om effektiv gennemførelse af revisionen, men vi kunne se i analysen, at effektiviteten af

revisionen må danne baggrund for flere af revisorernes ræsonnementer. Dette ændrer ikke de nævnte

problematikker, men kan ses som et element i flere af disse, som det er fremført i løbet af analysen.

Lad os opridse baggrunden for hver af de enkelte problematikker som grundlag for besvarelse af

problemformuleringen:

Uoverskuelighed i koncernens organisering er en relevant revisionsmæssig udfordring, idet Shared Service

Centeret er involveret i håndteringen af finansielle transaktioner på tværs af koncernens lokale enheder.

Inddragelse af SSC-revisor i opgaveløsningen er det mest tydelige gennemgående træk. Desto mere

kompleks en koncern har organiseret sig, desto mere tydeligt bliver behovet for koordinering og

kommunikation mellem de forskellige revisionsteams. Den endelige rapportering mellem revisorerne skal
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tilsvarende struktureres i en passende form, der giver koncernrevisor og lokal revisor tilstrækkelig indsigt i

det udførte arbejde af SSC-revisor.

Der er en række lovgivningsmæssige udfordringer ved involvering af andre revisorer her, ligesom ved

almindelig koncernrevision. Dette kan skabe udfordringer omkring udveksling af revisionsdokumentation

mellem revisorer. I forhold til almindelig koncernrevision, er forskellen især, at SSC-revisor inddrages i

revisionen af den lokale enheds finansielle informationer. Det er således ikke længere én lokal revisor, der

reviderer en lokal enhed og rapporterer til koncernrevisor, men flere revisorer involveres direkte i revisionen

af samme juridiske enhed.

Revision på tværs af enheder kan være en udfordring, fordi koncernrevisor ønsker, at substansrevision

revideres på tværs af enheder ved SSC-revisionen og lokal revisor har behov for revisionsbevis for det

enkelte juridiske selskab.

Forskel i væsentlighed for koncernregnskabet og væsentlighed for datterselskabsregnskabet, gør at der er

forskel mellem koncernrevisors og lokal revisors behov for omfang af revisionsbevis indhentet af SSC-

revisor vedrørende den lokale enhed. Dette skaber givetvis udfordringer for revisorerne gennem

revisionsprocessen med henblik på test af interne kontroller og substansrevisionshandlinger.

Det særlige ved revision af koncerner med Shared Service Center er, at behovet for udveksling af

revisionsdokumentation alt andet lige er større her end ved almindelig koncernrevision. Shared Service

Centeret håndterer en relativ større del af de lokale enheders finansielle informationer, og revisionen heraf

har derfor en større betydning for den lokale revision, end revisionen af de lokale enheder har ved normal

koncernrevision. Dette forhold eksponerer lokal revisor i langt højere grad overfor at skulle indhente

yderligere detaljeret revisionsdokumentation hos SSC-revisor i løbet af processen, end koncernrevisor ved en

normal koncernrevision er eksponeret overfor at skulle indhente yderligere revisionsdokumentation hos lokal

revisor.

Særlige lokale forhold er en helt central udfordring som følge af den koncernorganisering et Shared Service

Center medfører. Når et Shared Service Center placeret i udlandet inkorporeres direkte i lokale enheders

transaktionsmiljø, og opbevarer finansiel information vedrørende lokale enheder, opstår der

lovgivningsmæssige udfordringer på tværs af landegrænser. Det bliver samtidig helt basalt en udfordring for

både Shared Service Centerets ansatte og SSC-revisor, at det er svært at opnå kendskab til lokale forhold i

form af moms- og afgiftsregler, ændring i markedsmæssige forhold og andre forhold alene af betydning for

geografisk afgrænsede områder.
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6.2 Særlige revisionsmæssige overvejelser

Som svar på problemformuleringens spørgsmål om, hvilke særlige revisionsmæssige overvejelser revisorer

inddraget i opgaveløsningen bør gøre sig ved revision af koncerner med Shared Service Center, har vi som

respons på de identificerede problematikker, behandlet sådanne relevante revisionsmæssige overvejelser.

Svaret tager sit udgangspunkt i, at revisor skal opnå tilstrækkelig kendskab til den konkrete koncern og sikre

en effektiv revision på tværs af revisionsteams. Kun på denne måde vil revisor kunne foretage en passende

risikovurdering og der tilhørende revisionshandlinger.

Planlægningen af revisionen bør være et samspil mellem adskillige interessenter, men så længe overblikket

kan fastholdes gennem en velovervejet og dynamisk revisionsplanlægning, vil revisorerne have et stærkt

grundlag for at udføre og efterfølgende konkludere på henholdsvis koncernrevisionen og revision af de

lokale enheder.

Grundlaget for besvarelse af problemformuleringen tager sit udgangspunkt i eksisterende regulering og i et

vist omfang eksisterende praksis, men disse må altid sættes i konteksten af den konkrete revisionsopgave.

Opgaven har vist, at koncerner med Shared Service Center, kan være organiseret på mange forskellige måder

og vi fandt ud af, at denne form for revision i høj grad er afhængig af, hvordan Shared Service Centeret er

struktureret. Så er det også klart, at SSC-revision kan være af meget forskelig art. Det vil derfor være svært

at nå frem til udtømmende bestemmelser om denne form for revision, hvorfor vi alene kan forholde os til

hvilke overvejelser revisor kan gøre sig. Vi kan dog sige, hvilke særlige revisionsmæssige udfordringer,

revisor typisk bør gøre sig.

6.2.1 Besvarelse af problemformulering

Vi kan udlede en række ensartede kendetegn af de i analysen behandlede særlige revisionsmæssige

overvejelser, som vi her vil strukturere besvarelsen af problemformuleringen ud fra. De særlige

revisionsmæssige overvejelser er:

 Indsigt i koncernens organisering

 Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionen

 Professionel dømmekraft

 Indsigt i lokale forhold

 Kommunikation og koordinering

Indsigt i koncernens organisering

Behovet for indsigt i koncernens organisering bliver en endnu vigtigere forudsætning ved revision af

koncerner med Shared Service Centre end ved en normal revision. Det skyldes at denne type revision,

kræver en tilgang til planlægning, udførelse og konklusion, som revisor normalt ikke bliver stillet overfor.
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Samtidig er hvert enkelt koncerns måde at anvende Shared Service Center typisk så forskellige, at revisor må

prioritere forståelse af det konkrete setup meget højt.

Idet SSC-revision typisk vil være af meget forskelig art, vil det være en fordel for revisorerne at have

erfaring fra andre lignende revisioner, så revisorerne ved, at det kræver stor indsigt i strukturen at

gennemføre en SSC-revision. Kendskab til det konkrete setup må i høj grad prioriteres. Særligt ved

implementering af et Shared Service Center er det afgørende for revisor, at forstå koncernens manglende

erfaring med en sådan proces, og den manglende erfaring må lede til en helt overordnet risiko ved

opgaveforholdet.

Koncernrevisor må kontinuerligt sikre sig gennem forespørgsler, observation og inspektion, hvordan

koncernen helt præcist agerer i det, der for koncernen ofte bliver en dynamisk proces med mange ændringer

undervejs. Disse forhold har betydning for, hvilke handlinger, revisor bør udføre, og hvor de relevante

revisionshandlinger bør udføres.

Koncernrevisor må være særlig opmærksom på indikationer af, at koncernen eller den enkelte enhed ikke

selv har det fornødne overblik over organiseringen. Hvis selve brugerorganisationen ikke selv har det

fornødne overblik, er der en helt overordnet risiko for fejl, da muligheden for både tilsigtede og utilsigtede

fejl øges.

Lovgivningen er derudover ikke fulgt med udviklingen i koncerners organisering på enkelte områder, hvilket

skaber udfordringer for lokal revisor ved vurdering af, om relevant regnskabslovgivning er overholdt. Det

afhænger helt af hvilke lovgivning den enkelte enhed hører under, hvorfor vi alene kan fremhæve, at der her

kan være behov for ekstra revisionsmæssig bevågenhed.

Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionen

Først når revisor har tilstrækkelig indsigt i den konkrete organisering, kan revisor udføre tilstrækkelige og

passende risikovurderingshandlinger til fastlæggelse af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af

revisionshandlinger til imødegåelse af identificerede risici.

Særligt vigtigt er det at få sammensat en revisionstilgang, der spejler koncernens setup både rent

forståelsesmæssigt og for så vidt den geografiske placering af revisionen. Hvor en proces kan være delt

organisatorisk mellem flere lokationer, er det typisk hensigtsmæssigt også at dele udførelsen af

revisionshandlinger mellem flere revisionsteams.

Ligesom Shared Service Centeret kan give stordriftsfordele for koncernen, åbner centraliseringen og

ensretningen af forretningsgange også mulighed for stordriftsfordele for revisorerne. Det kan være oplagt for

revisorerne at anlægge en kontrolbaseret revisionsstrategi. Tidspres ved statusrevisionen medvirker ligeledes
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til, at den tidsmæssige placering af revisionshandlinger bør placeres i videst muligt omfang før

regnskabsårets afslutning.

Professionel dømmekraft

Om end denne form for revision kan synes helt særlig, er der revisionsfagligt kun ganske få justeringer i

forhold til almindelig koncernrevision. Ikke desto mindre må revisor være så stærk faglig, at denne i høj grad

kan agere i en revision, der ofte vil kræve konkret stillingtagen og vurdering i løbet af processen.

SSC-revision vil ofte i høj grad bestå af gennemgang af interne kontroller, hvilket disponerer planlægningen

mere overfor test af interne kontroller og således også eventuelle uhensigtsmæssigheder i det interne

kontrolmiljø. Antagelser omkring det interne kontrolmiljø foretaget i planlægningsfasen kan vise sig

fejlagtige i løbet af processen og dermed nødvendiggøre relativt hurtige beslutninger om ændringer i

revisionsplanen. Ændringer i revisionsplanen i løbet af processen, hvor revisor i forvejen er under tidspres,

eksponerer alt andet lige revisors kompetencer og overblik i højere grad end ved normal koncernrevision.

Der vil opstå et særligt behov for, at revisor hurtigt kan sætte sin faglighed i spil i forhold til den konkrete

revisionsopgave.

Opgaverne indenfor dette felt er så forskellige fra hinanden og den måde koncernerne anvender Shared

Service Centre er under fortsat udvikling, hvilket nødvendiggør, at revisor skal kunne sætte sin faglighed i

konteksten af den konkrete opgave. Revisors professionelle dømmekraft sættes i højsædet. Det kræver en

dynamisk tilgang til revisionen.

Indsigt i lokale forhold

Hvis et Shared Service Center varetager opgaver, der kræver forståelse for særlige lokale forhold, herunder

muligheden for at følge med i ændringer i sådanne lokale forhold, så er der klart en forøget risiko for, at der

sker fejl.

Som del af det overordnede kontrolmiljø bør koncernen død og pine have opstillet foranstaltninger, der

imødegår SSC-revisors manglende kendskab til særlige lokale forhold omkring moms- og afgiftsregler,

ændring i markedsmæssige forhold og andre forhold alene af betydning for geografisk afgrænsede områder.

Uanset koncernens foranstaltninger til imødegåelse af risikoen, så er det særdeles vigtigt, at revisorerne gør

sig grundige overvejelser omkring risikovurderings- og revisionshandlinger på dette område. Her kan det

virkelig gå galt.

Ligesom Shared Service Centeret er umådeligt svært stillet overfor at opnå et passende kendskab til lokale

forhold, så er det tilsvarende svært for SSC-revisor at opnå passende indsigt i sådanne lokale forhold. Begge

er simpelthen for langt fra det miljø, de finansielle informationer vedrører, til uden særlige foranstaltninger at

kunne varetage deres opgave på tilfredsstillende vis. Revisorerne bør derfor tillægge det stor prioritering, at
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involvere lokal revisor i revisionsplanlægningen af SSC-revisionen og i øvrigt være til rådighed for SSC-

revisor igennem revisionsprocessen.

Overvejelser omkring overholdelse af lokal lovgivning er en hjørnesten her, idet det tydeligt kan illustrere,

hvor det kan gå galt for både koncernen og for revisorerne. Eksempelvis fastslår den danske bogføringslov

det meget klart, at bogføringsmaterialet skal være placeret hos det selskab, bogføringen vedrører, med

mindre der er opnået dispensation til andet. Så er det naturligvis helt essentielt, at både Shared Service

Centeret, der opbevarer bogføring vedrørende en lokal enhed, og SSC-revisor, er klar over at overtrædelse

heraf kan medføre ledelsesansvar, idet en sådan overtrædelse kan have betydning for lokal revisors erklæring

på datterselskabsregnskabet. Den overvejelse må altså ikke falde mellem to stole.

Kommunikation og koordinering

Det stod hurtigt klart, at revisor må gøre sig umage med at holde overblikket og sikre en passende

kommunikation mellem alle interessenter. Koordinering er ofte den helt centrale udfordring ved revision af

koncerner med Shared Service Center, idet mange interessenter bør involveres, og de planlagte

revisionshandlinger kan ændre sig gennem revisionsprocessen.

Det er i samspillet mellem revisorerne, denne form for revision skal lykkedes, og der må derfor fokuseres på

at opbygge en intern forståelse for hinandens behov. Kun på denne måde kan der gennemføres en effektiv og

fagligt vel funderet revision.

For lokal revisor er det i høj grad et spørgsmål om at gøre opmærksom på sig selv og sit behov i processen i

tilknytning til stand alone revisionen på den enkelte juridiske enhed. Det nytter ikke noget, at koncernrevisor

planlægger henover hovedet på de lokale revisorer og eksempelvis reviderer koncernen og Shared Service

Centeret ud fra den interne organisationsstruktur, hvis det betyder, at det ender med alt for lidt fokus på

revision af datterselskabet.

En del af de overvejelser, lokal revisor må gøre sig omkring koordineringen af opgaven, bør tage

udgangspunkt i, at opgaverne er fordelt mellem revisionsteams på tværs af landegrænser. Dette medfører en

række særlige lovgivningsmæssige forhold, som revisorerne bør være opmærksomme på.

Afslutningsvist kan vi konkludere, at det er lykkedes at svare på problemformuleringen med tilfredsstillende

resultat. Herunder har vi fremhævet særlige revisionsmæssige overvejelser, som vi bestemt ser som relevante

for revisors virke i denne sammenhæng.
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6.3 Øvrige forhold

Idet vi i indledningen redegør for opgavens akadamiske motivation i form af, at dette område er relativt

uudforsket, er det en overvejelse værd, om vi så er nået nærmere en forståelse af, hvorfor dette område ikke

er behandlet mere dybdegående. Hver gang vi fandt umiddelbar relevant regulering111, da blev lige præcis

Shared Service Center-revision skudt til hjørne og der var blot noteret, at overvejelser om Shared Service

Center-revision vil kunne danne baggrund for særskilte projekter. Uden nærmere begrundelse.

Vi må nok sige, at det fortsat står uklart for os, hvorfor Shared Service Centre eksplicit bliver fremhævet

ikke at være omfattet af revisionsstandarder, der ellers synes oplagte, at tage udgangspunkt i. Det må netop

være resultat af, at det synes oplagt at bruge dem på SSC-revision. Vi må dog samtidig erkende, at vores

undersøgelse har vist os, at anvendelse af professionel dømmekraft er så vigtig ved denne form for revision,

at nærmere regulering alene ville kunne formulere sig i generelle vendinger.

Vi har i vores søgen på svar på de udledte problematikker, haft i baghovedet, at det kan tænkes, der engang i

fremtiden kommer en revisionsstandard rettet mod revision af koncerner med Shared Service Center.

Nærmere guidance er utvivlsomt brugbart og efterspurgt, og det er vores opfattelse at revisionsstandarderne

ikke er fulgt helt med udviklingen i virksomhedernes organisering, der betyder mere og mere integrerede

koncerner frem for blot små enheder under et moderselskabs paraply. I det mindste indtil ISA 600 blev

implementeret og man vil efterhånden som anvendelse af Shared Service Center bliver mere udbredt og

komplekst struktureret også forvente en specifik revisionsstandard rettet herimod.

Det er så bare vores vurdering ud fra gennemgangen, at jo mere specifik en revisionsstandard bliver, des

mindre dynamisk bliver revisors mulighed for anvendelse af professionel dømmekraft. Revisor bliver nødt

til, at kunne agere og tilpasse sin revision i en omskiftelig verden og der synes mere detaljerede

revisionsstandarder ikke at være løsningen. Vi må forvente, at anvendelse af Shared Service Centre fortsat

vil udvikle sig og detaljerede retningslinjer vil i så fald blive nødsaget til at følge med en sådan udvikling.

Med disse ord kan vi afslutningsvist slå fast, at også vores afhandling blot er et øjebliksbillede af, hvordan

revision af den opfattelse af Shared Service Centre vi har i dag, kan gennemføres. Efterhånden som

anvendelse af en sådan servicefunktion vil udvikle sig, vil det være nødvendigt, at revisor følger med i

forståelsen af denne udvikling. Revisor bør derfor rette sit blik mod den grundlæggende forståelse af

begrebet revision for også i fremtiden at kunne gennemføre revision af Shared Service Centre.

111 ISA 402 (IAASB Consultative Advisory Group, Dubai, March 9 – 10, 2009 – Agenda Item C5) og
ISAE 3402 (Basis of Conclusions: ISAE 3402, December 2009 – Afsnit 26)
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8 Bilag

Af de følgende sider fremgår bilag som grundlag for information anvendt i opgaven.

8.1 Bilag A – Referater af interviews (delvis udskrift)

Se efterfølgende sider for referater. Herunder overblik gengivet.

Refference Respondent Primært formål med interviewet Arbejdsgiver

1 Statsautoriseret revisor fra en dansk

revisionsfaglig afdeling.

Fagligt indblik. Deloitte

2 Statsautoriseret revisor med erfaring

som teamleder ved SSC-revisioner

og planlægningen heraf.

Praktisk forståelse for de udfordringer, der

ligger i planlægning og udførelse af SSC-

revisioner.

Revisions-

virksomhed

(Anonym)

3 Statsautoriseret revisor med erfaring

som koncernrevisor og SSC-revisor.

Viden om emnet set som hhv.

koncernrevisor og SSC-revisor.

Ernst & Young

4 Statsautoriseret revisor med erfaring

som lokal revisor i koncerner med

Shared Service Center.

Viden om revision af datterselskabsrevision i

koncerner med Shared Service Centre.

Deloitte

5 Konsulent med speciale i

implementering af Shared Service

Centre.

Generel viden om formålet med Shared

Service Centre, opbygningen heraf og

fordele og ulemper herved.

Rådgivnings-

virksomhed

(Anonym)

6 It-revisor med erfaring fra afgivelse af

erklæringer efter ISAE 3402 samt

erfaring med revision af IT-kontroller

hos koncerner med SSC.

Vores diskussioner med faglige eksperter

har ikke givet tilstrækkelig indsigt i

anvendeligheden af ISAE 3402 som

erklæring på IT-kontroller.

Deloitte

7 Konsulent med speciale i Data

privacy.

Specifik viden om Data privacy i relation til

Shared Service Centre.

Rådgivnings-

virksomhed

(Anonym)
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8.1.1 Revisionsfaglig specialist (Interview #1)

Statsautoriseret revisor fra en dansk revisionsfaglig afdeling.

Interview gennemført 22.02.2012.

Indledning – respondentens åbne redegørelse

Revision af koncerner med Shared Service Centre adskiller sig fra ”normal” koncernrevision ved at

revisionen af de enkelte datterselskabers finansielle informationer er delt op mellem SSC-revisor og de

lokale revisorer.

Det vil som udgangspunkt være SSC-revisor eller koncernrevisor, der foretager planlægningen af Shared

Service Centeret eller begge i fællesskab. Det er dog vigtigt, at alle parter (koncernrevisor, SSC-revisor og

lokale revisorer) involveres i planlægningsfasen, således at der ikke er tvivl, om hvem der skal revidere

hvilke dele af enhedernes finansielle informationer. Dette kræver, at der udsendes klare og detaljerede

instrukser, der beskriver hvem der skal lave hvad.

Test af de interne kontroller i et Shared Service Center kan foretages på tværs af de enkelte enheder som

følge af, at det er de samme personer og forretningsgange der ligger til grund for de udførte kontroller.

Koncernrevisor vil hertil kunne opnå en effektivisering af revisionen, da det som udgangspunkt ikke vil være

nødvendigt at teste så mange stikprøver, som hvis test af kontroller skulle have været udført på stand alone

basis på hver enkelt enhed.

Substansrevision foretages dog særskilt for hver enkelt enhed på baggrund af de lokale væsentlighedsniveau.

Hvis der er enheder eller grupper af enheder, der ikke er omfattet af lokal rapporteringspligt, kan SSC-

revisor udføre substansrevision på baggrund af det af koncernrevisors fastsatte væsentlighedsniveau til brug

for koncernrevisionen.

Rapportering fra SSC-revisor til koncernrevisor og lokal revisor vil normalt bestå af enten memoer, der

beskriver den udførte revision, herunder hvilke handlinger, der er udførte, og bemærkninger til den udførte

revision. Det kan også være et alternativ at modtage de detaljerede arbejdspapirer, hvis lokal revisor eller

koncernrevisor gerne vil have mere indsigt i det udførte arbejde.

Opfølgende interviews

Hvordan skal lokal revisor forholde sig til SSC-revisors udførte revision i forhold til revision af lokal

årsrapport?

Lokal revisor skal i store træk forholde sig til de samme retningslinjer, som koncernrevisor skal, jf. ISA 600.

Lokal revisor skal i denne sammenhæng betragte SSC-revisor som sin komponentrevisor i forhold til den
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udførte revision af Shared Service Centeret. Der vil dog være elementer i standarden som ikke vil være

relevante for lokal revisor, som f.eks. scoping af enheder, da der kun er en enhed at revidere.

Hvad gør koncernrevisor eller lokal revisor hvis det ikke er muligt at få udleveret SSC-revisors

revisionsdokumentation i forhold opbevaringskrav for Revisortilsynet adgang hertil?

Hvis det er et EU-land, er dette ikke noget problem, da Revisortilsynet kan få adgang til SSC-revisors

revisionsdokumentation gennem det pågældende lands tilsynsmyndigheder.

Hvis det er tale om en SSC-revisor, der er hjemhørende i et ikke EU-land, kan koncern-/lokal revisor indgår

en aftale med SSC-revisor om, at de danske tilsynsmyndigheder kan få fyldestgørende og uhindret adgang til

SSC-revisors revisionsdokumentation i forbindelse med et eventuelt lovpligtigt kvalitetseftersyn.

Hvis det ikke er muligt at få SSC-revisor til at acceptere en sådan aftale, skal koncern-/lokal revisor

instruere SSC-revisor i at rapportere detaljerede memoer eller lignende, der i større grad kan danne

grundlag for den udførte revision og give kvalitetskontrollanterne en tilstrækkelig indsigt i den udførte

revision.

Hvad er et clearance memo og hvordan adskiller dette sig i forhold til en erklæring efter ISA 800?

En ISA 800 erklæring kræver, at der er udført fuld revision på et datterselskabs finansielle informationer

med brug af lokalt væsentlighedsniveau for enheden, som ved revision af lokal årsrapport.

Et clearance memo er ikke en erklæring, men en bekræftelse på, at den udførte revision af enhedens

finansielle informationer er udført i overensstemmelse med instrukserne for koncernrevisor. Koncernrevisor

kan f.eks. instruere SSC-revisor i følgende:

 Undlade at revidere specifikke regnskabsposter eller udføre bestemte revisionshandlinger, som følge

af, at de ikke er væsentlige for koncernregnskabet eller at de f.eks. udføres af lokal revisor.

 Anvende et højere væsentlighedsniveau til brug for koncernrapporteringen.
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8.1.2 SSC-revisor, teamleder (Interview #2)

Statsautoriseret revisor fra større dansk revisionsselskab.

Interview gennemført 01.03.2012.

Indledning – respondentens åbne redegørelse

Respondenten har erfaring med udførelse af SSC-revision som teamleder af et SSC-revisionsteam, hvor SSC-

revisionen blev varetaget af en del af koncernrevisionsteamet med bistand fra lokale revisioner fra det land,

hvor SSC har hjemsted. Derudover har hun også erfaring med revision af koncerner med Shared Service

Centre, hvor hun var teamleder af koncernrevisionsteamet i Danmark, og SSC-revisionen blev varetaget af

et lokalt revisionsteam.

Respondenten forklarer, at der kan være stor forskel i omfanget af de områder, som SSC’et varetager. De

mest typiske områder, som SSC’et varetager, er kreditorer, likvider, koncernmellemværender, anlægsaktiver

og debitorer. Selv om SSC’er i nogle tilfælde varetager administrationen af næsten alle datterselskabernes

finansielle informationer er det stadig vigtigt, at involvere lokal revisor for datterselskaber, der er

væsentlige for koncernrevisionen i større eller mindre omfang. Respondenten forklarer at det især er vigtigt

at involvere de lokale revisorer på områder som skat og lokal lovgivning, da det er nærmest umuligt for

SSC-revisor og koncernrevisor at forholde sig hertil.

Respondenten forklarer, at hun har stiftet bekendtskab med flere former for opbygning af SSC-strukturer.

Her kan koncerner have etableret et eller flere SSC’er alt efter omfanget af koncerns aktiviteter. Ved

koncerner, der er repræsenteret i flere verdensdele, har koncernen etableret flere SSC’er, der er fordelt i de

forskellige verdensdele. Dette gøres blandt andet for at SSC-medarbejderne har et bedre kendskab til de

lokale forhold og kulturer i den region, som SSC’et varetager, samt at SSC-medarbejderne i større omfang

vil være tilgængelige for de enkelte datterselskaber inden for den normale kontortid.

Lokalrevisor skal inddrages i planlægningen i forhold til fordelingen af de områder, der varetages af SSC.

Respondenten forklarer, at det er vigtigt, at der foretages en klar opdeling af revisionen mellem SSC-revisor

og lokal revisor, således at der ikke er områder, der revideres to gange, eller at der områder, der bliver

”glemt”. Hun har erfaring med, at det er en fordel at udarbejde detaljerede

revisionsplaner/revisionsprogrammer med beskrivelse af risikoidentifikation, revisionsmål, kontrolaktiviteter

og substanshandlinger. Det beskrives endvidere, om det f.eks. er lokal revisor eller SSC-revisor, der skal

udføre de beskrevne handlinger. I det omfang at der skal inddrages specialfunktioner i revisionen, som f.eks.

it-revisorer anføres dette også i revisionsplanen.

Revisionsteam
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I de tilfælde, hvor det er en del af det danske koncernrevisionsteam, der varetager revisionen af Shared

Service Center i udlandet, vil det være en fordel at medtage lokale revisorer på teamet. Fordele med dette er

blandt andet at mindske sprogbarrierer mellem revisionsteamet og medarbejderne i Shared Service Centeret

samt at risikoen for misforståelser er væsentlige mindre. Det bidrager i mange tilfælde også til et bedre

samarbejde med medarbejderne i Shared Service Centeret, da de ofte føler sig mere trygge ved de lokale

revisorer.

Respondenten forklarer, at når der anvendes en lokal revisor til at varetage hele SSC-revisionen, tager hun

for eksempel ud og deltager i den løbende revision for de enkelte Shared Service Centre. Dette gøres blandt

andet for at få et dybere kendskab til den udførte revision, samt sikre at kvaliteten af den udførte revision er

tilstrækkelig.

Udførelse af revisionen

Udførsel af revision af Shared Service Centrene er som regel delt op i flere faser, løbende revision, hard

close revision og en statusrevision.

Løbende revision

Den løbende revision omfatter primært test af de interne kontroller for områder, der varetages af Shared

Service Centeret. Ved test af kontrollerne foretages dette på tværs af de enkelte enheder. Der udarbejdes

memoer med beskrivelse af det udførte arbejde samt konklusion på de udførte tests.

Hard close og statusrevision

For at mindske omfanget af revisionsarbejdet, der skal udføres i forbindelse med statusrevisionen, foretages

revision af de regnskabsposter mv., hvor det er muligt på baggrund af de finansielle informationer pr. den

10. eller 11. måned af regnskabsåret. Der skal derfor kun foretages opfølgning på den eller de efterfølgende

måneder ved statusrevisionen, hvilket vil bidrage til en mere effektiv statusrevision.

Ved hard close og statusrevision foretages substansrevision for de datterselskaber, der skal aflægge lokale

årsrapport, på baggrund af det væsentlighedsniveau som de lokale revisorer har oplyst til SSC-revisor til

brug for revision af den lokale årsrapport. For de øvrige enheder foretages revision med udgangspunkt i det

væsentlighedsniveau som koncernrevisor har fastlagt for den pågældende enhed til brug for

koncernregnskabet.

Rapporteringen af den udførte substansrevision foretages normalt ved at lokal revisor får tilsendt de

arbejdspapirer, der vedrører den pågældende enhed, da SSC-revisor derfor slipper for at skulle bruge tid og

ressourcer på at udarbejde yderligere memoer eller lignende til brug for revisionen.
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Kommunikation

I forbindelse med interviewet har vi fået illustreret nedenstående eksempel på den kommunikation, der flyder

mellem den lokale revisor og SSC-revisor.

Rapportering til lokal revisor

I forbindelse med de forskellige faser af revisionen rapporteres følgende til de lokale revisorer vedrørende

revision af Shared Service Center:

Planlægning:

 Oversigt over enheder, der er omfattet af de enkelte Shared Service Centre

 Oversigt over nye enheder i Shared Service Centre samt hvilket tidspunkt, de ”går live”

 Flow charts/procesbeskrivelser for de enkelte områder, der varetages i Shared Service Center

 Revisionsprogrammer for de enkelte områder, der revideres af SSC-revisor, som beskriver:

o Identificerede risici, hertil vurdering af om risici er normal risiko eller betydelig risiko samt

revisionsmål

o Beskrivelse af interne kontroller og planlagt test heraf

o Beskrivelse af planlagte substanshandlinger for hhv. hard close og status revision

o Beskrivelse af, hvem der skal udføre de planlagte revisionshandlinger (SSC-team, it-

revisorer eller lokal revisorer)

 Oversigt over opdeling af hvilke regnskabsposter/konti, som hhv. SSC-revisor og lokale revisorer skal

revidere

Løbende revision:

 Konklusion på test af interne kontroller

 Early warning rapportering – hvis nogen

 Forhold til rapportering i management letter – hvis nogen

Hard close:

 Early warning rapportering – hvis nogen

 Forhold til rapportering i management letter – hvis nogen

Statusrevision:

 Revideret råbalance

 Revisionsdokumentation (audit summary memo, arbejdspapirer mv.)

 Samlet oversigt over alle forhold til rapportering i management letter
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Rapporteringer fra lokale revisorer

I forbindelse med planlægning af revisionen af Shared Service Centre rapporterer komponentrevisor

følgende informationer til koncernrevisor og SSC-revisor:

 Accept af instruktioner for revision af Shared Service Center

 Lokal revisors kontaktinformationer

 Lokalt væsentlighedsniveau

 Særlige lokale krav til revisionshandlinger, der ikke er omfattet af de udsendte revisionsprogrammer.

 Normale og betydelige risici identificeret af lokal revisor, der ikke er omfattet af de udsendte

revisionsprogrammer

Rapportering til koncernrevisor

Rapportering fra den udførte revision af Shared Service Centeret afhænger af den, rolle som respondenten

har haft i forhold til udførelse af revisionen. I det tilfælde, hvor hun som en del af koncernrevisionsteamet

har stået for revisionen af SSC’et, anvendes revisionsfilen til dokumentation for den udførte revision.

Der hvor det er en lokal revisor der har varetaget revisionen af SSC’et, vil rapportering typisk være i form af

memoer, der opsummerer og beskriver den udførte revision samt de eventuelle fejl eller øvrige forhold, der

er konstateret under revisionen.
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8.1.3 Koncernrevisor og SSC-revisor (interview #3)

Statsautoriseret revisor fra Ernst & Young.

Interview gennemført 25.04.2012.

Indledning – Respondentens åbne redegørelse

Det er ved planlægning af revisionen som udgangspunkt koncernrevisor, der er pennefører i forhold til

udsendelse af instrukser og den overordnede planlægning til hhv. SSC-revisor og DS-

revisor(datterselsakbsrevisor). Det er dog vigtigt at involvere både SSC-revisor og lokale revisorer i

planlægningen.

Både ved risikovurdering og planlægning, samt ved revisionens udførelse, skal forhold vedr. lokal

lovgivning, skattemæssige forhold, besvigelser samt lokale forretningsforhold og –risici vurderes af DS-

revisor da koncernrevisor som udgangspunkt ikke har den nødvendige indsigt og detailkendskab til at kunne

foretage denne vurdering.

En af de største udfordringer i forbindelse med revision af Shared Service Centre er styring af selve

revisionen, herunder planlægning og uddelegering af, hvem der foretaget test af hvilke kontroller og hvem

der udfører hvilke substanshandlinger. Der bliver i denne sammenhæng brugt meget tid i forbindelse med

planlægningen på at udarbejde og tilrette arbejdspapirer/værktøjer, således at der er styr på hvilke

handlinger (både kontrol og substans), der bliver udført af hhv. koncernrevisor, SSC-revisor og DS-revisor,

således at der ikke er områder eller revisionshandlinger, der ”falder mellem to stole”

Ansvarsfordeling

Det er koncernrevisor/DS-revisor der som udgangspunkt har det fulde ansvar for hhv.

koncernregnskabet/regnskab for datterselskab (dvs. den underskrivende revisor på det eksterne regnskab).

Koncernrevisor/DS-revisor har hertil ansvaret for at involvere sig tilstrækkeligt i revisionen af f.eks. Shared

Service Center til sikring af, at der er udført tilstrækkeligt arbejde til at kunne underbygge erklæring på det

respektive regnskab.

Ved søgsmål mod den underskrivende revisor kan den underskrivende revisor foretage videre søgsmål

(regres) mod de lokale revisorer, hvor det underliggende ansvar kan henføres til. Der er hertil i nogen lande

juridiske restriktioner i form af liability caps, hvor revisor kun kan blive dømt til at skulle erstatte et

forholdsmæssigt beløb af deres revisionshonorar.

Test af interne kontroller og substansrevision

Respondenten har erfaret, at revisioner af koncerner med Shared Service Centre skal planlægges med

udgangspunkt i koncernens eget setup, hvorfor det er vigtigt, at kontroller og substanshandlinger som
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udgangspunkt testes på de lokationer, hvor handlingerne udføres. Dvs. transaktioner der udføres af

koncernens Shared Service Center som udgangspunkt også bør testes der.

Omfanget af substansrevision for den enkelte regnskabspost afhænger af i hvilken grad revisor kan bygge sin

revisionsoverbevisning på de interne kontroller, der er etableret i Shared Service Centeret (centraliserede

kontroller).

Test af kontroller kan foretages på tværs af de enkelte enheder i det omfang kontrollerne er ensartet

implementeret for alle enhederne.

Substansrevisionen foretages for den enhed, der er omfattet af lokalt revisionskrav i forhold til den enkelte

enheds lokalt fastsatte væsentlighedsniveau. Det er i denne sammenhæng ikke muligt at overføre

revisionsoverbevisning for substanshandlinger udført på en enhed til at give revisionsoverbevisning for en

anden enhed. Denne revision skal foretages på stand alone basis. For de enheder, der ikke er omfattet af

lokal revisionspligt, vil substanshandlinger kunne foretages med et højere væsentlighedsniveau, da dette kun

er til brug for koncernrapporteringen.

Kommunikation

Kommunikation fra SSC-revisor til hhv. DS-revisor og koncernrevisor omkring test af interne kontroller

foretages via detaljerede memoer, hvori der er beskrevet hvilke enheder, der er omfattet af de testede

kontroller samt eventuelle bemærkninger til ineffektive kontroller. Der er i denne sammenhæng et stort

koordineringsarbejde omkring at få indhentet og vurderet de enkelte kontrolmangler.

Ved rapportering af den endelige rapporteringspakke for den enkelte enhed er det som udgangspunkt enten

DS-revisor alene, der på baggrund af rapportering modtaget fra SSC-revisor og eget udførte arbejde,

godkender og underskriver rapporteringspakke til koncernrevisor. Det kan dog, afhængig af situationen,

være fordelagtigt, at DS-revisor og SSC-revisor godkender og underskriver på rapporteringen i fællesskab.

Det er i de færreste tilfælde, at SSC-revisor og DS-revisor rapporterer hver deres rapporteringspakker, idet

det i denne sammenhæng ikke vil have de fulde overblik over den enkelte enhed, og der kan være områder

eller forhold, der ”falder mellem to stole”.

Opbevaring af revisionsdokumentation

Koncernrevisor (og DS-revisor) kan i henhold til lokal lovgivning være forpligtiget til at opbevare

revisionsdokumentation for revision af de enkelte komponenter. Dette arbejde vil typisk være udført af de

enkelte lokale revisorer, hvilket for koncernrevisor kan betyde skal indhente lokal revisors arbejde. Der kan

for lokal revisor være lokale juridiske restriktioner, der kræver at lokal revisor ikke må udlevere deres

arbejdspapirer. Dette er eksempelvis tilfældet i Schweiz, hvor den schweiziske revisor som udgangspunkt

ikke må sende revisionsdokumentation ud af landet.
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En løsning til at omgå denne restriktion kan være, at den schweiziske revisor i forbindelse med sin

bekræftelse af revisionsinstrukser fra koncernrevisor også bekræfter at koncernrevisor har adgang til den

schweiziske revisors arbejdspapirer i en påkrævet periode på 5-7 år eller lignende. Dvs. i stedet for at få

revisionsdokumentationen udleveret kan koncernrevisor (evt. med følge af revisortilsyn) på et hvilket som

helst tidspunkt besøge lokal revisor og gennemgå/påse revisionsdokumentationen.

I yderste tilfælde kan det blive nødvendigt, at koncernrevisor selv bliver nødsaget til at foretage revisionen af

den respektive komponent, hvis det ikke er muligt at få adgang til lokal revisors arbejdspapirer.

Governance struktur

For selskaber/koncerner, der er omfattet af SOX, er der på flere områder mere omfattende

rapporteringskrav herunder krav til revisor omkring hvad de skal erklære sig på i forhold til de forhold, der

er kendetegnene for europæiske selskaber.

Områder der normalt varetages lokalt og ikke uddelegeres til Shared Service Center

Områder som lønadministration, skat mv. er normalt ikke uddelegeret til koncernens Shared Service Center.

Dette begrundes med at der på disse områder er meget forskel i den lokale lovgivning og det vil være svært

for et Shared Service Center, at holde sig ajour på ændringer i lovgivningen. Som et alternativt ses det, at

områderne i stedet bliver outsourcet til eksterne serviceleverandører.

Onboarding

En af de problemstillinger, der kan være ved revision af Shared Service Centre, er tilføjelse af nye enheder

til Shared Service Centeret, også kaldet ”Onboarding”. Hvis koncernens Shared Service Center skal

overtage administrationen af de finansielle transaktioner fra en enhed, der tidligere selv har varetaget dette

via sin egen økonomiafdeling, eller hvis koncernen tilkøber en ny enhed, er der visse udfordringer ved

implementeringen heraf.

Data- og systemmigration

Ved overførsel af enhedens data fra det tidligere bogføringssystem er det vigtigt at sikre, at selve

systemmigrationen og datamigrationen bliver foretaget korrekt, hvor overgangen f.eks. skal ske fra Navision

til SAP. Systemmigrationen omfatter overførsel af de brugerrettigheder og systemopsætninger mv. som

eksempelvis sikrer funktionsadskillelse. Datamigrationen består primært i at de korrekte beløb mv. bliver

overført korrekt mellem systemerne, eksempelvis debitor- og kreditorsaldi samt tilhørende stamdata

(adresser, kontonumre og betalingsbetingelser).

IT-kontroller

Udfordring med test af enhedens generelle IT-kontroller giver bl.a. udfordringer i det omfang, at onboarding

sker i årets løb, da revisor i denne sammenhæng skal teste begge it-systemer for de perioder hvert system har
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været anvendt i regnskabsåret. F.eks. har enheden den første halvdel af året anvendt Navision og den anden

halvdel koncernens SAP system. Regnskabsåret kan om nødvendigt opdeles i flere perioder, hvor der hhv.

anvendes en substansbaseret eller kontrolbaseret revisionsstrategi alt afhængig af muligheden for

overbevisningen omkring de interne kontroller.

Hvis det er praktisk muligt kan koncernen også vælge at foretage en præ-implementering af SAP-systemet

fra regnskabsårets begyndelse således at der for hele året er anvendt den samme platform, og at onboarding

af enheden til koncernens Shared Service Center efterfølgende ”kun” omfatter overdragelse af

arbejdsopgaver. I det omfang det ikke er muligt at foretage en præ-implementering af SAP-systemet, vil det

være en fordel for virksomheden, at foretage dobbelt bogføring i en periode, hvor alle transaktioner

registreres i begge bogføringssystemer, således at der er mulighed for at opdage eventuelle

uhensigtsmæssigheder, afvigelser, fejlregistreringer mv. og stadig sikre en korrekt og rettidig rapportering.

Overdragelse af arbejdsopgaver/videnoverdragelse

Ved en enheds overgang fra at de finansielle informationer bliver administreret lokalt til at blive

administreret af koncernens Shared Service Center er der risiko for at specifik viden relateret til enheden,

kunder mv. kan gå tabt som følge af at medarbejderne, der ligger inde med denne viden ofte bliver

afskediget.

I perioden efter onboarding af enheden vil der være en form for stabiliseringsperiode, hvor medarbejderne i

Shared Service Centeret og i enheden skal vænne sig til det nye set up. Der vil i denne periode være behov

for en højere grad af ledelsesovervågning som følge af, at der endnu kan være procedurer, viden mm., der

endnu ikke er fuldt overdraget eller implementeret i Shared Service Centeret. Dette kan være en

revisionsmæssig risiko.
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8.1.4 Lokal revisor (Interview #4)

Flemming Larsen, Statsautoriseret revisor hos Deloitte.

Gennemført 28.06.2012.

Indledning – Flemmings åbne redegørelse

Det er Flemmings opfattelse, at der ikke kan nedfældes helt klare regler for, hvordan en SSC-revision skal

udføres, fordi hver SSC-revision som udgangspunkt er helt forskellig. Der kan alene gøres forhåbninger om

at nå frem til retningslinjer, som kan være til inspiration.

For at forklare denne forskellighed, illustrerer Flemming nogle af de forskelligheder, han ofte møder:

 Kunder, der for et par år siden implementerede Shared Service Center har haft mulighed for at

udnytte den erfaring, der efterhånden eksisterer ved implementering af en SSC-model.

 Kunder, der lagde om til en SSC-model for 10-15 år siden får måske aldrig deres Shared Service

Center til at fungere tilfredsstillende, fordi deres setup helt grundlæggende kan være forkert. Der

skal meget til, før koncernen starter helt forfra, og så bliver der blot repareret på en model, der reelt

burde skiftes ud.

 Der er kunder, der kun har Shared Service Center på enkelte af koncernens processer, og andre,

hvor Shared Service Center indgår i alle processer.

 Nogle steder er SSC-opgaver fordelt i adskillige lande i hele verden og andre er centraliseret ét sted.

Forskellighederne gør det enormt svært at lave en standardiseret revisionsplan over fordeling af det enkelte

revisionsområde mellem SSC-revisor og lokal revisor. Der er ingen ’one size fits all’.

Revisionsdokumentationen vil derfor også være meget forskellig.

Man tager fejl hvis man tror, at et Shared Service Center altid højner kvaliteten af en given proces. Man har

givetvis sparet penge i den daglige drift, men man skal passe på med at implementere Shared Service Center,

hvis det primære formål er at spare penge. Oprydning i et SSC-setup og reorganisering kan koste dyrt og er

ofte nødvendigt med års mellemrum.

Fordele og ulemper

Fordele ved et Shared Service Center er typisk, at:

 Standardiserede processer kan ofte gennemføres mere effektivt.

 Man kan ansætte eksperter i et Shared Service Center, som det ikke ville være økonomisk forsvarligt

at ansætte i de enkelte enheder i koncernen, og på den måde højne fagligheden i særligt de mindre

enheder.

Ulemper ved et Shared Service Center er typisk, at:
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 Der skal virkelig tænkes ud af boksen for at gøre Shared Service Centeret til en succes,

 Mange virksomheder har tendens til at fokusere lidt mere på tal frem for kontroller. Så længe tallene

ser rigtige ud, så er virksomhederne typisk tilfredse, hvilket kan vanskeliggøre en kontrolbaseret

revisionsstrategi.

 Årsafslutningsprocessen for de enkelte enheder er svær at håndtere for et Shared Service Center.

 Udenlandske medarbejdere er reelt på bar bund omkring lokal lovgivning.

Løsninger på problemstillinger

Revisor skal være opmærksom på, at:

 Når Shared Service Centeret typisk har mere fokus på regnskabstallene frem for kontroller, kan det

være vanskeligt for revisor at opnå overbevisning fra kontroller.

 Revisor skal hjælpe kunden ved at spørge ind til om virksomheden nu også har styr på både helt

åbenlyse og små ændringer i lokal rådgivning.

 SSC-revisor er tættere på Shared Service Centeret end DS-revisor, så i bedste fald kommer SSC-

revisor med en revisionsplan, der godkendes af DS-revisor. I de fleste tilfælde hører DS-revisor først

fra SSC-revisor når væsentlighedsniveauet skal godkendes og så først igen når revisionspakken

ligger der. DS-revisor bør være med til at designe revisionsplanen.

 DS-revisor SKAL vide noget mere om virksomheden. Det giver ikke mening, at DS-revisor reviewer

noget arbejde, som han ikke forstår.

 SSC-revisor skal opfattes som en del af vores team. Ellers giver det et dårligt samarbejde. SSC-

revisor bliver ved revisionen af datterselskabsregnskabet anset som komponentrevisor for

datterselskabsrevisoren.

 Hvis det ikke er muligt at opnå tilstrækkelig overbevisning gennem SSC-revisors arbejde, kan

datterselskabsrevisor vælge selv at udføre revisionen af SSC

Kontroller

Vi kan teste kontroller på tværs af enhederne, hvis:

 Systemerne er de samme.

 Processerne er de samme.

Hvis kontroller testes på tværs, så behøver alle enheder ikke rammes. Der testes blot repræsentativt på tværs

af enhederne. Dog med det formål, at hvis der er en betydelig risiko på det områder, der testes, så skal der

testes minimum én stikprøve for hver enhed.
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Ved SSC-revisors test af kontroller har SSC-revisor ofte fokus på de store enheder og stikprøver de mindre

enheder bliver ofte undladt i stikprøverne. Alle enheder bør medtages i stikprøve på rotationsbasis f.eks.

hvert andet eller tredje år.

Stikprøver (substansrevision)

Man kan ikke udføre substansrevision på tværs af enheder. Hvis den danske enhed ikke udvælges, og der er

fejl på en af de andre enheder, vil man så skulle rapportere om fejl overfor det danske selskab? Det vedrører

et helt andet selskab og giver ikke mening.

Flemming vil ikke udelukke en situation, hvor stikprøvestørrelsen vil kunne begrænses, men den vil aldrig

blive 0 på enkeltenheder, hvis altså der er planlægges substansrevision. I så fald vil der formentlig skulle

være snorlige og ensartede processer samt normal risiko, men så bør revisor overveje behovet for

overhovedet at udføre substansrevision. Hvis stikprøvestørrelsen begrænses og der findes fejl, da må

følgende muligheder overvejes:

 Er fejlen unik for det enkelte land? Hvis det er tilfældet, må det overvejes om forudsætningen om

begrænsning af stikprøvestørrelsen overhovedet var til stede.

 Foretag alligevel en ikke-begrænset stikprøvestørrelse på alle enheder. Dette bliver hurtigt tilfældet

og så kunne man måske bare have startet der.

Onboarding

Det kan risikeres, at man i det første år ikke kan revidere kontroller. Det kan betragtes som en førsteårs

revision (udover at der ikke skal revideres en primobalance). Der er typisk forøget risiko og det er svært at

få informationer om de nye processer.

Hvornår er vi i mål?

Når revisionsdokumentationen kan stå alene. Memoer kan være nok, men så skal de være så detaljeret at

man ikke bliver klogere af, at se de enkelte arbejdspapirer.

Rapportering fra SSC-revisor til lokal revisor

Ofte bruges der detaljerede memoer til at rapportere udført arbejde, konklusion og findings. Der kan godt

bruges erklæringer, men det vil normalt være nødvendigt, at se hvad der helt konkret er udført af arbejde.

Ikke hvor mange stikprøver, der er taget og den slags detaljer, men hvilke revisionshandlinger, der er udført.

Erklæringer anvendes normalt i de situationer, hvor datterselskabsrevisor anvender den lokale årsrapport

som en del af rapporteringen til koncernrevisor. Oversigt over eventuelle forskelle mellem lokal og

koncernens regnskabspraksis vil i denne sammenhæng være passende at inkludere i rapporteringen.
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Enten får man en erklæring eller også underliggende arbejdspapirer. Man får ikke begge dele. Ellers kan

lokal revisor på baggrund af dette vurdere om SSC-revisor burde have erklæret sig uden forbehold på

baggrund af de konkrete findings, der fremgår af de underliggende arbejdspapirer.

Både revisionsmemo eller arbejdspapirer kan kombineres med et Clearance Memo som bekræftelse på at

det, der stod i instrukserne, er udført.

Bogføringsloven

Erhvervsankenævnet har inden for de seneste år omstødt flere kendelser fra Erhvervsstyrelsen omkring

ansøgning om opbevaring af regnskabsmateriale udlandet. Dispensationerne er kun givet i forhold til

opbevaring af det elektroniske regnskabsmateriale i udlandet, hvorfor øvrigt materiale stadig skal opbevares

lokalt. Praksis er på nuværende tidspunkt at dispensationerne gives for en 3-årig periode, hvorefter

virksomheden skal søge om dispensation igen.
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8.1.5 Konsulent med speciale i implementering af Shared Service Center (Interview #5)

Vi har foretaget interview med konsulent med speciale i implementering af Shared Service Centre i

koncerner. Større dele af interviewet har primært været bekræftelse af viden vi allerede havde opnået i

forbindelse med gennemgang af artikler mv. Vi har derfor valgt kun at velægge referat for den del af

interviewet der er relevant for afhandlingen.

Onboarding af nye enheder i Shared Service Center

Ved onboarding af enheder i et Shared Service Center vil det være passende at indkøre enheden i flere

”steps” således at områder løbende overdrages til Shared Service Centerets administration. Dette kræver

dog at enheden allerede anvender det samme bogføringssystem.

Hvis en enhed som for eksempel er ny i koncernen og skal overføres til Shared Service Centerets fælles SAP-

system kan det være en mulighed først at implementere SAP-systemet hos enheden før at selve

administrationen af de finansielle informationer overdrages til Shared Service Centeret. Dette vil dog kræve

at der skal anvendes ressourcer på at den lokale administration skal læres op i det nye system selv om de kun

skal anvende systemet i en begrænset tid og efterfølgende alligevel skal afskediges. Det kan i stede være en

mulighed at lade den lokale administration oplære SSC-medarbejderne i de lokale forretningsforhold så de

bliver fortrolige med eventuelle særlige lokale forhold inden administrationen endeligt overdrages til Shared

Service Centeret.
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8.1.6 IT-revisor (Interview #6)

IT-revisor med erfaring med afgivelse af erklæringer efter ISAE 3402.

Interview gennemført 27.08.2012.

Hvad er en ISAE 3402-erklæring?

ISAE 3402 anvendes til at give brugervirksomheden og dennes revisor en forståelse af de relevante interne

kontroller, som serviceleverandøren har implementeret til at afdække relevante risici i forhold til den

service, de yder over for brugeren.

Der er to versioner af en ISAE 3402-erklæring som revisor kan afgive:

 Type 1 erklæring, der giver et øjebliksbillede af serviceleverandørens interne kontroller, herunder

om de er passende designet og implementeret og at de afdækker relevante risici for

serviceleverandørens systemer.

 Type 2 erklæring, hvilken afdækker de samme forhold som en type 1 erklæring, men her skal revisor

også forholde sig til effektiviteten af de implementerede kontroller for en bestemt periode.

Erklæringen kan opdeles i fem afsnit, hvilke yderligere kan inddeles i 3 hovedafsnit som respondenten

illustrerer i nedenstående oversigt.

 Afsnit 1 og 2 indeholder revisors erklæring omkring den udførte revision samt

serviceleverandørens ledelses udsagn om beskrivelsen af kontrolmiljø, forretningsgange og

interne kontroller er retvisende og relevante for serviceleverandørens systemer.

Erklæringer fra revisor og

ledelse

Ledelsens beskrivelse af kontrolmiljø og

revisors test af kontrolaktiviteter

Ledelsens beskrivelse af andre

forhold

1. Revisors erklæring

2. Ledelsens udsagn

3. Ledelses beskrivelse af kontrolmiljø,
forretningsgange, systembeskrivelser mv.,
der ligger til grund for revisors kontrol.

4. Kontroltest, hvor der for hver kontrol er
oplysninger om følgende:
 Kontrolmål,
 Kontrolaktivitet
 Beskrivelse af revisors udførte arbejde

for test af kontrol
 Revisors bemærkning til test af den

udførte kontrol.

5. Uden for revision
 Serviceleverandørens

forhold til CSR
 Nye tiltag hos

serviceleverandør
 Planlagte fremtidige

tiltag hos
serviceleverandør

 Serviceleverandørens
kommentarer til
ineffektive kontroller
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 Afsnit 3 indeholder serviceleverandørens ledelses beskrivelse af de forretningsgange,

kontrolmiljø og kontrolaktiviteter, der er implementeret således at brugeren af erklæringen kan

opnå en tilstrækkelig forståelse af de interne kontroller som revisor erklærer sig om.
 Afsnit 4 indeholder beskrivelse af de relevante kontrolaktiviteter, som revisor har testet samt

tilhørende kontrolmål som kontrolaktiviteterne afdækker. Der er endvidere en beskrivelse af de

handlinger, som revisor har udført for test af kontrolaktiviteterne samt eventuelle bemærkninger

til resultatet af det udførte arbejde for hver enkelt kontrolaktivitet.

 Afsnit 5 indeholder yderligere informationer fra serviceleverandørens ledelse, der er relevante

for brugeren af erklæringen. Revisor skal hertil sikre, at der ikke er åbenlys fejlinformation i

beskrivelsen, samt at oplysningerne er relevante for brugerne af erklæringen.

Hvordan kan ISAE 3402 anvendes i forhold til revision af et internt Shared Service Center til brug for en

koncernrevision?
ISAE 3402 erklæringen kan ikke anvendes som erklæring over for anden revisor omkring interne kontroller i

et Shared Service Center ved revision af koncerner eller datterselskaber, der anvender Shared Service

Centeret. Dette skyldes at det ikke er omkostningseffektivt set i forholdt til at revisor kan nøjes med at afgive

et clearance memo, som redegør for det udførte arbejde.

Det er respondents vurdering, at det i forhold til revision af Shared Service Centre vil være meget relevant at

hente guidance fra bestemte dele af ISAE 3402. Dette vil hovedsageligt være i forhold til de informationer,

som SSC-revisor skal give ved rapportering omkring det udførte arbejde for test af interne kontroller for et

Shared Service Center, samt hvilken information, der er tilstrækkeligt for at lokal revisor eller

koncernrevisor kan opnå tilstrækkeligt kendskab til og indsigt i Shared Service Centerets kontrolmiljø,

forretningsgange, interne kontroller mv.

Hvordan vil revisor i sin erklæring tage højde for at enheder til- eller afgår serviceleverandøren i årets

løb?

Det vil som udgangspunkt være at serviceleverandøren har implementeret passende kontroller til at sikre at

til- og afgang af enheder varetages på en passende måde og at f.eks. nye enheder bliver omfattet af det

eksisterende kontrolmiljø. Revisor kan her forholde sig til disse kontroller i sin erklæring.

Hvad er forskellen mellem den nye ISAE 3402 og den tidligere anvendte RS 3411?

Set fra revisors synspunkt er der ikke den store forskel i forhold til det arbejde, der skal udføres.

Serviceleverandørens ledelse skal dog som noget nyt udarbejde en beskrivelse af de forretningsgange,

kontrolmiljø og kontrolaktiviteter, der er implementeret, således at brugeren af erklæringen kan opnå en

tilstrækkelig forståelse af og indsigt i de forretningsgange, som revisor erklærer sig om.



139

8.1.7 Data Privacy-ekspert (Interview #7)

Konsulent med særlig viden om Data Privacy.

Interview med det formål, at indhente viden om et specifikt afgrænset område (Data Privacy).

Gennemført 23.05.2012.

Hvilke erfaringer har du med restrektioner eller lignende vedr. udveksling af personoplysninger i

forbindelse med koncerner med Shared Service Center?

 Restriktioner i forhold til udlevering af dokumentation/oplysninger til revisorer, myndigheder mv. på

tværs af landegrænser i forbindelse med forensics undersøgelser og lignende. Der er ved de fleste

sager hertil behov for tilladelse fra Datatilsynet for overdragelse af oplysninger.

 Der er i forbindelse med udbredelsen af brug af Cloud-leverandører, risiko for at den server hvor

dataen/oplysningerne arkiveres på er placeret uden for Danmark, herunder et land der ikke lever op

til de samme krav omkring behandling og beskyttelsesniveau af personaleoplysningerne som der er

inden for EU/EØS inkl. Danmark.

 Lønadministration i et Shared Service Center: Der er risiko for at land hvor Shared Service Center

er placeret ikke lever op til de samme krav omkring behandling og beskyttelsesniveau af

personaleoplysningerne som der er inden for EU/EØS inkl. Danmark.

Hvad er de generelle regler for udveksling af personoplysninger på tværs af landegrænser?

Overførsel af særligt følsomme personaleoplysninger skal der som udgangspunkt altid søges tilladelse om

hos Datatilsynet. Dette omfatter bl.a. oplysninger om medarbejderes race, religion, seksuel orientering,

politisk orientering mv.

Almindelige personaleoplysninger kan overføres til øvrige EU/EØS lande og lande godkendt af EU-

kommissionen som følge af at de har tilstrækkelige regulativer/lovgivning for opbevaring og behandling af

personoplysninger. Dette omfatter også virksomheder omfattet af ”Safe-Harbor-ordningen”, hvilket er en

ordning for som amerikanske virksomheder kan blive en del af hvis de opfylder de samme regler/lovgivning

som i EU/EØS. ”Safe-Harbor-ordninen” er oprettet som følge af t USA som land ikke lever op til de krav

som Danmark/EU/EØS har opstillet.

De respektive medarbejdere kan give deres samtykke til at deres oplysninger opbevares i et andet land,

hvortil der ikke vil være behov for at søge tilladelse hos Datatilsynet.

Kan der laves databehandleraftaler mellem de virksomheder, der skal udveksle personoplysninger?

Ja, men de kan ikke være mere lempelige end persondataloven.
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8.2 Krav til afrapportering; gengivelse af ISA 600(41)

Koncernopgaveteamet skal anmode komponentrevisor om at kommunikere forhold, der er relevante for

koncernopgaveteamets konklusion på koncernrevisionen. Disse oplysninger skal omfatte: (jf. afsnit A60)

(a) om komponentrevisoren har overholdt de etiske regler, der er relevante for koncernrevisionen,

herunder uafhængighed og faglig kompetence

(b) om komponentrevisor har opfyldt koncernopgaveteamets krav

(c) identifikation af komponentens finansielle information, som komponentrevisoren erklærer sig om

(d) oplysninger om tilfælde af manglende overholdelse af love eller øvrig regulering, der kunne give

anledning til en væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet

(e) en liste over ikke-korrigerede fejl i komponentens finansielle information (listen behøver ikke

omfatte fejl, som ligger under den grænse for klart ubetydelige fejl, som koncernopgaveteamet

har kommunikeret (se afsnit 40(c))

(f) indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen

(g) en beskrivelse af konstaterede betydelige mangler i intern kontrol på komponentniveau

(h) andre betydelige forhold, som komponentrevisoren har kommunikeret eller forventer at

kommunikere til komponentens øverste ledelse, herunder besvigelser eller formodede besvigelser,

der involverer komponentens daglige ledelse, medarbejdere med en betydningsfuld rolle i intern

kontrol på komponentniveau, eller andre medarbejdere, i tilfælde hvor besvigelsen har resulteret i

en væsentlig fejlinformation i komponentens finansielle information

(i) ethvert andet forhold, som måtte være relevant for koncernrevisionen, eller som

komponentrevisor ønsker at gøre koncernopgaveteamet opmærksom på, herunder afvigelser

anført i de skriftlige udtalelser, som komponentrevisor har anmodet komponentens daglige

ledelse om, og

(j) komponentrevisors overordnede resultater og konklusioner eller revisionskonklusion.
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8.3 Bilag C – Overblik over revisionsstandarder

Revision

120 Framework of International Standards on Auditing (trukket tilbage december 2004)

200 Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements

210 Terms of Audit Engagements

220 Quality Control for Audits of Historical Financial Information

230 Audit documentation (redrafted 2007-version træder i kraft 15/12 2009)

240 The Auditor's Responsibilities relating to Fraud in an Audit of Financial Statements (redrafted

2007-version træder i kraft 15/12 2009)

250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements

260 Communication with Those charged with Governance (redrafted 2007-version træder i kraft

15/12 2009)

265 Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and

Management (træder i kraft 15/12 2009)

300 Planning an Audit of Financial Statements (ny version december 2006 træder i kraft 15/12

2008. Redrafted 2007-version træder i kraft 15/12 2009)

310 Knowledge of the Business (trukket tilbage december 2004)

315 Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity

and its environment (revised 2012-version træder i kraft 15/12 2013)

320 Audit Materiality

330 The Auditor's Responses to Assessed Risks (ny version december 2006 træder i kraft 15/12

2008. Redrafted 2007-version træder i kraft 15/12 2009)

400 Risk Assessments and Internal Control (trukket tilbage december 2004)

401 Auditing in a Computer Information Systems Environment (trukket tilbage december 2004)

402 Audit Considerations Relating to Entities Using Service Organizations

450 Evaluation of Misstatements Identified during the Audit

500 Audit Evidence

501 Audit Evidence - Specific Considerations for Selected Items

505 External Confirmations
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510 Initial Engagements - Opening Balances

520 Analytical Procedures

530 Audit Sampling and other means of Testing

540 Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related

Disclosures (revised and redrafted 2007-version træder i kraft 15/12 2009)

545 Auditing Fair Value Measurements and Disclosures

550 Related Parties

560 Subsequent Events

570 Going Concern

580 Written Representations

600 Special Considerations - Audits of Group Financial Statements (Including the Work of

Component Auditors) (revised and redrafted 2007-version træder i kraft 15/12 2009)

610 Using the Work of Internal Auditors (revised 2012-version træder i kraft 15/12 2013)

620 Using the Work of an Expert

700 Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements (i kraft 31/12 2006, redrafted

version træder i kraft 15/12 2009)

705 Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report (redrafted version træder i

kraft 15/12 2009)

706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's

Report

710 Comparative Information

720 Other Information in Documents containing Audited Financial Statements (redrafted 2007-

version træder i kraft 15/12 2009)

800 Special Considerations - Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special

Purpose Frameworks

805 Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and Specific Elements,

Accounts or Items of a Financial Statement

810 Engagements to Report on Summary Financial Statements
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Review

2400 Engagements to Review Financial Statements (Previously ISA 910)

2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity

(i kraft 15/12 2006)

International Standards on Assurance Engagements (ISAEs)

3000 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information

3400 The Examination of Prospective Financial Information (Previously ISA 810)

3402 Assurance Reports on Controls at a Service Organization (i kraft for erklæringer for perioder,

der slutter 15. juni 2011 eller senere)

3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (i kraft for erklæringer for perioder,

der slutter 30/9 2013 eller senere)

3420 Assurance Engagements to Reports on the Compilation of Pro Forma Financial Information

Included in a Prospectus (2011 - i kraft 31/3 2013)

International Standards on Related Services (ISRSs)

4400 Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial Information

(Previously ISA 920)

4410 Compilation Engagements (Previously ISA 930) (Revised 2012-version i kraft 1/7 2013)

International Standards on Quality Control (ISQC)

ISQC1 Quality Control For Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Information and

other Assurance and Related Service Engagements



8.4 Bilag D – Revisionsplan

8.4.1 Udsnit af revisionsplan for SSC-revision udsendt i planlægningsfasen
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8.4.2 Udsnit af revisionsplan for SSC-revision udsendt efter løbende revision




