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1. Executive Summary

This master thesis addresses CAATTs, Computer Assisted Auditing Tools and Techniques. The main

question is whether CAATTs can improve the audit efficiency and quality now and in the future.

It-systems have become increasingly integrated in the companies, and the amount of transactions

has grown exponentially. The requirement of and the expectations of performing an audit of today’s

standard has also increased over time. This is further emphasized by the public fraud scandals that

each time put auditors’ work in focus. Furthermore there is an increasing focus on the cost

effectiveness of audits which also affects the competition. To cope with these developments auditors

have to adopt new ways of performing audits, and CAATTS offers ways to do this.

Looking at the audit process as a whole, CAATTs needs to be put in the process already early in the

planning phase. It is here important to plan meticulously how to use CAATTs and decide which audit

goals the analysis covers.

ISA standards have also increasingly started to adopt CAATTs as a new way to implement cost

effective audits while still delivering strong audit evidence.

In this thesis various cases have been analyzed to identify the use of CAATTs with important

emphasis on cost efficiency, audit evidence and value for the client. Each case emphasizes the great

potential value for the audit by using CAATTs.

CAATTs is based on raw data in a holistic way and creates a greater insight for the auditor regarding

quality and the increasingly complex it-systems and big data amounts.

Some interviews have also been performed with key specialist auditors who know CAATTs well in

order to identify their view on CAATTs and the future. These interviews made it clear that there is a

lot of potential that has not yet been released by using CAATTs in the audits. The informants

provided important examples of cases where CAATTs had helped them put value into the audit.

In the future a new audit data standard from AICPA is on its way. This new audit standard defines

relevant data extracts for auditors to use with CAATTs and can potentially be supported by the bigger

ERP system. This will greatly help mitigating the risk of using current data extraction methods. In

addition this has the potential of creating better tools for auditors to start using CAATTs more often.
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2. Indledning

Da finanskrisen ramte i 2007-2008, fik det mange virksomheder til at fokusere yderligere på deres

omkostninger – herunder revisionshonoraret.

Da revisionsbranchen ligeledes blev presset på indtjeningen, blev jagten på kunder endvidere

intensiveret. I denne jagt er prisen den primære konkurrenceparameter blandt de store

revisionshuse. Flere peger også på det forhold at skabe merværdi for kunden som en stor parameter

i konkurrencen. Dette skal ske samtidig med at revisionerne lever op til de stigende krav der er til

kvaliteten og omfanget af det udførte arbejde i en stadig mere kompleks og digitaliseret verden.

De 4 største revisionsvirksomheder i Danmark1 stod i 2010 for 94 % af de 100 største virksomheders

revision og 86 % når man ser på de 400 største (Nyhedsbrev for bestyrelser nr. 3 / 2010). Når

revisionsvirksomhederne ønsker at forøge deres markedsandel, kan det ikke undgås at

virksomhederne går efter konkurrenternes kunder. Dette skaber stor konkurrence, hvor pris

parameteren overfor kunden kommer i højsædet. Revisionsvirksomhederne bliver presset på deres

omkostninger indadtil samtidig med, at de må forsøge at skaffe og beholde kunder ved at skabe

merværdi for dem. Alt dette samtidig med, at kvaliteten skal bibeholdes eller endda hæves over tid.

Det kræver nytænkning i forhold til at skabe en mere omkostningseffektiv revision, og samtidig

beholde eller forbedre kvaliteten af revisionen. Desuden er det vigtigt at kunden får et godt udbytte

ud af revisionen. De revisionsvirksomheder, der bedst formår at omstille sig, ved at skabe en effektiv

revision med den fornødne kvalitet, og udnytte nye muligheder, der giver værdi for kunderne, vil

derfor være dem som i fremtiden står som vinderne.

Der er allerede sket adskillige effektiviseringer i de sidste mange år. F.eks. ses elektronisk

revisionsdokumentation, der er nemmere at håndtere og dele mellem folk end det fysiske. Ligeledes

udvikler de store revisionsvirksomheder ofte deres egne værktøjer til at understøtte revisionen bedst

muligt, således at man sikrer en ordentlig dokumentation i forhold til kravene, og samtidig en effektiv

proces, der minimerer omkostningerne.

Et af de værktøjer/metoder, som potentielt kan omkostningseffektivisere revisionen, levere større

værdi for kunderne og samtidigt levere et solidt revisionsbevis, er data analyser (herefter anvendes

dataanalyse synonymt med CAATTs ”Computer Assisted Auditing Tools and Techniques”).

1
PwC, KPMG, Deloitte og Ernst & Young
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I dag forstår de fleste revisorer at udnytte de relativt simple muligheder i Excel. Dette omfatter f.eks.

elektronisk sammentælling af lister, der skal sikre den indre matematiske sammenhæng. Når der

derimod er tale om mere komplekse analyser og håndtering af større mængder data lader det til, at

mulighederne ikke i tilstrækkeligt omfang bliver udnyttet i nutidens revision.

Da den første danske revisorlov blev vedtaget i 1909, var revisionen i en væsentlig anderledes

kontekst end i dag. Virksomhederne var væsentligt mindre hvorfor revisorerne havde mulighed for at

kontrollere alle transaktioner. Det var først omkring 1960, at man begyndte at bruge den

stikprøvebaserede revision (Karsten, 2011, s18).

Sidenhen er virksomhedernes størrelse vokset yderligere og computere og it-systemer har gjort

deres indtog i alle virksomhedens afdelinger. Dette har stillet yderligere krav til revisoren, som skal

forholde sig til de nye risici, der er opstået herved. Men samtidig har det også givet nye muligheder

som følge af ændringerne – herunder dataanalyse ved anvendelse af CAATs som led i revisionen.

Alle danske virksomheder, der aflægger revideret regnskab anvender i dag et økonomisystem til

deres økonomiske transaktioner (herefter beskrevet som ERP2 system). Grundlaget for mange

økonomiske transaktioner vil have et rent digitalt grundlag, såsom beregninger i Excel ark, download

af betalingsfil fra DIBS eller andre typer batch kørsler. Dette er effektivt for virksomheden og kan

bidrage til, at der kommer flere detaljer i deres økonomiske transaktioner i forhold til tidligere.

Fra revisors synspunkt kan den øgede datamængde samt elektroniske spor både ses som en ny risiko,

grundet det mere komplekse materiale at revidere og de indre komplekse sammenhænge, men

omvendt kan det også give anledning til en helt ny slags revisionsstrategi med CAATTs, som man ikke

havde mulighed for tidligere.

I stedet for at tage stikprøver i blinde, kan man anvende elektroniske hjælpemidler til at identificere

transaktioner ud fra særlige parametre og derefter lave sine stikprøver ud fra dette kvalificerede

grundlag.

Endvidere stiger presset udefra på det arbejde, som revisor skal levere. Forventningskløften

eksisterer i bedste velgående i dag og hver gang en større krise indtræder øges presset på revisor

med ny regulering og nye forventninger til det udførte arbejde.

2
Enterprise Resource Planning
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Som følge af en lang række skandaler som f.eks. Enron, hvor Arthur Andersen måtte dreje nøglen

om, kom reaktionen prompte i USA i form af Sarbanes-Oxley act med øgede krav til revisor og

selskaber. Skandalerne har altså været mødt af krav om mere kontrol. I Europa blev det til mere

lempelige krav i første omgang. Kommisionen har dog pt. et forslag på bordet, som følge af

grønbogen, der kan stille en række nye krav til revisorer i den nærmeste fremtid.

Fra revisors synspunkt kan disse konstante stigninger i krav synes som en konstant stigende

arbejdsbyrde. På den anden side kan man også tolke det som, at revisor i endnu højere grad må til at

modernisere revisionerne, hvor det er muligt – bl.a. gennem CAATTs. Det er netop denne udvikling,

som jeg vil kigge nærmere på. Jeg vil se på, hvilke muligheder revisor har for at effektivisere

revisionen gennem CAATTs og på den måde imødegå de stigende krav.

2.1 Problemformulering

Problembeskrivelse

Revisor har som offentlighedens tillidsrepræsentant en rolle, der skal sikre, at virksomhederne

kommer med retvisende regnskaber. Dette verificeres gennem en lang proces, hvor revisor må

udnytte sit kendskab til en lang række områder som f.eks. Skatteret, Erhvervsret,

Regnskabsprincipper, Revisionsmetodik med videre.

Med udgangspunkt i indledningen, hvor der sås på, hvordan IT systemer er blevet meget mere

integreret i virksomhederne, og transaktionerne ligeledes i stigende omfang er blevet digitaliseret i

både kontrol og transaktionsspor, er kravene til revisors kunnen og anvendelse indenfor IT også

steget. For at kunne foretage en revision med nutidens standard, kommer man ikke udenom at kigge

på de utallige transaktioner, som er relevante for revisor, der ligger inde i de forskellige systemer.

Dette indblik i systemerne kan enten foregå ved, at revisor beder virksomheden om at foretage nogle

udtræk til revisionen, såsom aldersfordelte kreditorlister eller andre typer queries fra deres ERP

system. Denne vej kan dog være langsommelig og mindre effektiv end, hvis revisor selv kunne sidde

med virksomhedens data og foretage sine relevante udtræk og analyser. Revisor kan eksempelvis

komme ud for, at en virksomhed slet ikke har mulighed for at trække en alderesfordelt kreditorliste i

sit ERP system, og må derefter prøve at revidere dette på en anden måde. Ved at have udtrækket af

data selv, vil revisor være i stand til selv at lave en aldersfordelt kreditorliste. Derved kan revidere

området som oprindeligt planlagt - og i sidste ende stå med et bedre bevis end alternativet.
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Man kan som analogi og metafor til dette sige, at revisor tager de rå transaktioner udfra

virksomhedens egen motor, som er IT systemet, og i stedet indsætter transaktionerne i sin egen

motor, som har færre begrænsninger end virksomhedens. På den måde giver det revisoren flere

muligheder for at revidere regnskabet.

For at anvende en sådan strategi er det naturligvis nødvendigt at revisor tænker en aktiv anvendelse

af CAATTs ind i sin planlægning af revisionen.

CAATTs åbner mange muligheder for revisoren, som må definere, hvilke der skal bruges og hvilken

retning man vil gå i. Det er her særlig vigtigt for revisor at holde sig for øje, hvilke revisionsmål, der

bliver afdækket i henhold til de planlagte handlinger, sådan at risikoen for over- eller underrevidering

minimeres. Dette gælder også i forhold til hvilke andre handlinger, som revisor ønsker at foretage sig,

udover CAATTs, på de reviderede regnskabsposter - sådan at revisionsbeviset bliver fuldstændigt og

alle relevante revisionsmål er afdækket.

Efter hver CAATTs handling er det også særlig vigtigt for revisor at vurdere resultatet og

indvirkningen på revisionen heraf, sådan at der skabes sammenhæng mellem planlægning, udførsel

og i sidste ende erklæringen på at regnskabet er retvisende.

I forhold til opgaven vil jeg derfor undersøge, hvordan CAATTs passer ind i revisionsprocessen,

inklusive den essentielle planlægning. Herunder vil jeg kort beskrive, hvordan relevant lovgivning og

standarder påvirker revisionsprocessen.

Udtrækket af data fra virksomheden er også helt essentielt i forhold til målet med opgaven. Jeg vil

derfor undersøge, hvilke overvejelser og muligheder revisor har ved udtræk af data.

Ligeledes vil jeg undersøge, hvorledes CAATTs kan være med til at forbedre revisionsprocessen ud fra

parametrene: effektivitet, revisionsbevis samt merværdi for kunden.

Som beskrevet i indledningen har dette været et område, som løbende har udviklet sig i forhold til

revisors anvendelse. Det vil derfor også være særlig interessant at undersøge, hvordan fremtiden

tegner sig for CAATTs i revisionsprocessen. Herunder hvilken vej pilen peger ud fra de undersøgte

områder, men også hvilke tiltag der eventuelt er på vej.

Til at besvare denne hovedproblemstilling har jeg opstillet 3 undersøgelses spørgsmål.
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Hovedproblem:

Hvorledes kan CAATTs være med til at effektivisere og forbedre kvaliteten af revisionen nu og

fremover?

Undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan passer CAATTs ind i revisionsprocessen?

Hvordan kan CAATTs være med til at forbedre revisionen?

Hvordan ser fremtiden ud for anvendelse af CAATTs?

For bl.a. at kunne afdække ovenstående undersøgelsesspørgsmål har jeg afholdt interviews med

centrale revisorspecialister for at assistere med at belyse emnet.

2.2 Afgrænsning

I forhold til dataanalyse er der en stor vifte af programmer som revisor kan benytte sig af. Jeg vil

afgrænse mig i det omfang, at jeg ikke går i dybden med koden til de enkelte programmer. Fokus vil

primært være på det overordnede dataanalyse abstraktionsniveau og metode - ikke tekniske

detaljer, angående de enkelte programmer og værktøjer, som revisor kan anvende. Der er mange

redskaber, som revisor kan anvende til CAATTS, men det er ikke målet for opgaven at kigge detaljeret

på alle vejene/redskaberne. I stedet er målet en mere metodisk og revisionsmæssig tilgang til

analyserne.

2.3 Metode og teorivalg

Da opgaven er af praktisk karakter kommer teorivalget primært til at bestå af relevant lovgivning og

tilhørende standarder, som knyttes til loven gennem god revisorskik.

I forhold til anden litteratur, herunder bøger, med anvendelse af CAATTs, har jeg forsøgt at forholde

mig kritisk til anvendelsen og beskrivelserne, sådan at både fordele og ulemper afspejles i opgaven

og konklusionerne.

Opgaven er opdelt i 5 hovedpunkter, der er lagt særlig vægt på for besvarelse af problemstillingen

inkl. delspørgsmål:
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1. Første område omhandler CAATTs nuværende anvendelse i revisionsprocessen. Jeg har i

dette afsnit lagt vægt på, hvordan relevant lovgivning og standarder er i forhold til

revisionsprocessen og herunder, hvordan CAATTs passer ind i dette overordnede billede

(afsnit 3).

2. Andet område omhandler de kvalitative interviews, jeg har afholdt, for at få input fra

udvalgte personer omkring deres tanker om CAATTs i revisionsprocessen. Disse har været

styret af delvist strukturerede interviews (Andersen Ib, 2005), hvorfra jeg har anvendt

enkelte punkter at styre efter. Ellers har jeg ladet interviewsne flyde forholdsvis frit. Det

primære var at få forskellige vinkler omkring emnet og høre begrundelserne for disse. Denne

interviewmetode er især nyttig når man kender til området i forvejen. Man lægger sig ikke

helt fast på spørgsmålene, men samtidig har man nogle pejlemærker at gå efter.

Respondenterne til undersøgelsen er desuden udvalgt udfra følgende kriterier:

a. De udvalgte personer kender alle til CAATTs i forvejen og anvendelsen af dette. Efter

indledende snak med flere personer, der ikke havde været involveret med CAATs

tidligere, stod det klart at et kendskab var nødvendigt, således at kunne få det

udbytte af interviewsne, som jeg søgte.

b. Personerne har alle mangeårig erfaring med revision og sidder selv eller har siddet

med planlægningen.

c. Personerne er centrale i forhold til udbredelsen af CAATTs i de større revisionshuse

og har derfor et rimeligt kendskab til både svagheder og styrker.

Jeg har samlet relevante input fra interviewsne i afsnit 2 og de kan ses i fulde længde i

bilagene. Navne er anonymiseret af hensyn til at få de mest ærlige svar. Jeg er naturligvis

bekendt med de relevante personers identitet. Svarene fra interviewsne vil endvidere blive

brugt gennem opgaven, hvor dette findes relevant (afsnit 4).

3. Tredje område omhandler overordnet konkrete og særlige overvejelser, som er relevant for

revisor ved anvendelsen af CAATTs. Dette adskiller sig fra næste område ved at være meget

generelt om metode og fremgang ved anvendelse af CAATTs i højere grad end det handler

om anvendelsen på nogle konkrete revisionsområder (afsnit 5).
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4. Fjerde område omhandler en række praktiske

revisionsprocessen. Disse cases vil blive analyseret i forhold til både revisionsmål,

process/fremgang og resultat

5. Femte område omhandler CAATTs i fremtiden

relevante og centrale aspekter

7).

Den beskrevne struktur kan også vises grafisk:

Kilde: egen tilvirkning

Figuren skal læses som at det centrale emne er hvorvidt CAATTs kan skabe kvalitet og effektivitet i

revisionen nu og fremover. Denne centrale problemstilling bliver besvaret via de fire bobler/afsnit

som hver især bidrager til en samlet besvarelse.

Selve opgaven er bygget op omkring en

eksempler, indenfor de udvalgte områder

samtidig praktisk analysere CAATTs anvendelse i revisionen. Denne struktur o

grundet en mere flydende overgang i afhandlingen.

Placering i
revisions-
processen

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

handler en række praktiske cases, hvor CAATTs er anven

revisionsprocessen. Disse cases vil blive analyseret i forhold til både revisionsmål,

process/fremgang og resultat (afsnit 6).

handler CAATTs i fremtiden. Jeg har i dette afsnit samlet forskellige

aspekter, der peger på, hvilken tendens der vil ses fremadrettet

Den beskrevne struktur kan også vises grafisk:

Figuren skal læses som at det centrale emne er hvorvidt CAATTs kan skabe kvalitet og effektivitet i

revisionen nu og fremover. Denne centrale problemstilling bliver besvaret via de fire bobler/afsnit

især bidrager til en samlet besvarelse.

omkring en empirisk og induktionisktisk stuktur, hvor jeg gennem

indenfor de udvalgte områder, både vil belyse teori, hvor dette findes relevant og

samtidig praktisk analysere CAATTs anvendelse i revisionen. Denne struktur og metode er valgt

lydende overgang i afhandlingen.

CAATTs
Kvalitet og
effektivitet
i revisionen

Kvalitativ
empiri /

interviews

Praktiske
cases &

eksempler

CAATTs i
fremtiden

Placering i
-

processen
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hvor CAATTs er anvendeligt i forhold til

revisionsprocessen. Disse cases vil blive analyseret i forhold til både revisionsmål,

i dette afsnit samlet forskellige

, hvilken tendens der vil ses fremadrettet (afsnit

Figuren skal læses som at det centrale emne er hvorvidt CAATTs kan skabe kvalitet og effektivitet i

revisionen nu og fremover. Denne centrale problemstilling bliver besvaret via de fire bobler/afsnit

induktionisktisk stuktur, hvor jeg gennem

hvor dette findes relevant og

g metode er valgt
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Den induktive tilgang er valgt og brugt således, at der gennem opgaven kigges på enkelte områder,

som kan fremstå fragmenteret. Jeg søger gennem den induktive tilgang at anvende disse forskellige

områder sammen, for at konkludere noget generelt og søge svar på problemformuleringen.

2.4 Forkortelser anvendt

CAATTs:

Computer Assisted Audit Tools and Techniques. Flere steder i litteraturen, bl.a. ISA’erne, er dette

benævnt CAATs, hvor betydningen er Computer Assisted Audit Tools. Jeg har valgt at bruge CAATTs,

for som David Coderre beskriver i CAATTs & other BEASTs (1998) giver det ikke mening at have tools

uden techniques eller have techniques uden tools. De to termer bør dog ses som synonymer og vil

være anvendt sådan i afhandlingen.

ISA:

International Standard on Auditing

IFAC:

International Federation of Accountants

ITGC:

IT general controls
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3. Dataanalyse i den revisionsmæssige ramme

I det følgende afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan CAATTs passer ind i den revisionsmæssige

kontekst.

CAATTs er en metode, hvor en revisor gennem computeren, og tilhørende programmer som værktøj,

kan foretage sin revision, i form af for eksempel detailtests, tests af kontroller eller udvælgelse af

stikprøver. Metoden giver typisk et stærkt bevis, idet hele populationen testes eller man udvælger

kvalificerede stikprøver på baggrund af nogle kriterier man sætter op. For at se nærmere på, hvordan

dette passer ind i den overordnede revisionsproces, er det derfor relevant at kigge på den lovgivning,

der hører til området samt den selvregulering branchen står for.

Vi har i Danmark en rammelovgivning på området, som revisorer skal følge. Ligeledes har branchen

en egen selvregulering for, hvad god skik er jf. rammelovgivningen.

For at placere dataanalyse i revisionsprocessen, er det derfor relevant at kigge nærmere på denne

rammelovgivning, branchens egen selvregulering og praksis indenfor revisionsbranchen.

3.1 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)3

I loven om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, herefter omtalt revisorloven, sættes

rammebetingelserne for godkendte revisorer og revisorvirksomheder.

Revisorloven finder anvendelse jf. § 1 stk. 2 ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på

regnskaber og er dermed en central del af revisorens hverv, og derfor relevant at kigge nærmere på

ved spørgsmålet om hvordan CAATTs passer ind i den lovmæssige kontekst.

Den helt centrale paragraf i det forhold er Revisorlovens § 16 stk 1 som i sin helhed siger:

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1,

stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik,

herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader.

God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet,

fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved

udførelsen af opgaverne.”

Paragraffen centrerer sig om begrebet god revisorskik, som er en generalklausul i lovgivningen, der

giver plads til løbende udvikling på området. Revisorstanden bygger selv videre på denne

3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117632
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generalklausul med en række standarder og vejledninger, som jeg vil vende tilbage til senere i

afhandlingen. Man kan derfor sige, at branchen selv er en medspiller indenfor lovgivningen, der

definerer, hvad god revisorskik er.

Branchen er med til at definere, hvad god revisorskik er gennem bl.a. de internationale

revisionsstandarder, som jeg vil gå dybden med i senere afsnit.

Loven indeholder dog en præcisering af udvalgte områder som god revisorskik eksplicit omfatter og

som jeg finder relevant ifht. anvendelse af dataanalyse i revisionen:

”udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader”

Her lægger loven eksplicit op til, at revisor for hver revisionsopgave skal være omkostningseffektiv

under samtidig hensynstagen til, at revisionsbeviset er tilstrækkeligt. Dette vil i sagens natur ændre

sig noget over tid, da der er forskel på, hvordan man reviderer i dag i forhold til for 50 år siden, og

man kan ligeledes forestille sig, at det vil ændre sig meget de næste 50 år. Ligeledes kan man heller

ikke lægge faste rammer for hvor lang tid en opgave må tage for revisor. Det vigtige er, at man

sammensætter en god balance mellem hurtigheden og nøjagtigheden, hvilket sikrer en forsvarlig

udførsel af opgaven.

Det er derfor op til revisor hele tiden at holde sig opdateret og sørge for, at sin revisionsstrategi er

omkostningseffektiv og samtidig leverer det nødvendige bevis. Man kan her stille sig spørgsmålet om

CAATTs, som metode, i dag ligefrem presser på for nytænkning flere steder i revisionen, hvor det

netop kan være et værktøj, som sikrer omkostningseffektivitet og leverer et stærkt bevis. Dette er

under forudsætning af at det er anvendt korrekt og med forståelse af de risici det indebærer.

Dette er bl.a. underbygget i (Revisorloven med kommentarer 2009), hvor der er beskrevet, hvordan

god revisorskik indeholder anvendelse af kendte og anerkendte fremgangsmåder, og hvordan disse

vil danne udgangspunkt for, hvad revisor som minmum foretager sig.

Man kan derfor godt forestille sig, at CAATTs bliver mere udbredt og anerkendt som værktøj til at

sikre den rette balance mellem nøjagtighed og hurtighed indenfor specifikke områder. Det vil på den

baggrund kunne forventes udført og tænkes ind i forbindelse med planlægningen af revisionen for at

sikre det rette mix af nøjagtighed og hurtighed.

”professionel kompetence og fornøden omhu ved udførslen af opgaverne.”



Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

14

Det er her nødvendigt for revisor at opretholde sin profesionelle kompetence løbende, således at

revisionen kan leve op til en nutidig lovgivning og standard. Den professionelle kompetence bør altså

sikre, at revisor er bekendt med nye anerkendte revisionsmetoder, der vinder frem i tiden; herunder

CAATTs som især de sidste 10 år har gjort sit indtog i revisionsbranchen. Opretholdelsen af denne

professionelle kompetence bør også sikre, at revisor i sin planlægning kan vælge mellem de mest

effektive revisionsmetoder indenfor de reviderede områder og på baggrund af de identificerede

risici.

3.2 International standards on auditing

ISA’erne4 er branchens egen selvregulering indenfor revisionen og indeholder hvad der betragtes

som god skik. Det forventes derfor at man som revisor følger disse eller i såfald at have vægtige

begrundelser for at lade være. ISA’erne består af en række numererede standarder udstedt af IFAC5

og fremstår på engelsk. Herhjemme har vi FSR6, der oversætter de internationale standarder til

danske revisionsstandarder og tilpasser eventuelle afsnit til dansk lov og regulering. I praksis er det

dog ren oversættelse i dag og nummereringen fra ISA’erne bibeholdes.

Rygraden i ISA’erne udgøres af ISA 300, ISA 315 og ISA 330.

ISA 300 handler om planlægningen af revisionen.

ISA 315 handler om, at revisor skal identificere og kvantificere risikoen for en materiel fejl i

regnskabet, gennem sin forståelse af virksomheden og dens omgivelser – herunder de interne

kontroller i virksomheden.

ISA 330 handler om revisors reaktion til de identificerede risici i ISA 315.

Revisor skal altså indledende foretage en risikovurdering af de forskellige regnskabsposter og udfra

det, skal han planlægge sine handlinger som reaktion på de identificerede risici.

Rent praktisk kunne et eksempel være en handelsvirksomhed, der havde et stort varelager og et ikke

tilstrækkeligt internt kontrolmiljø omkring varelageret. Dette bør af revisor ses som en forhøjet risiko

og dermed skal han planlægge sine revisionshandlinger udfra denne forhøjede risiko. Dette kan både

give sig udslag i ekstra stikprøver og flere substanshandlinger foretaget på varelageret - kombineret

med udvidede analytiske handlinger. Netop ved denne forhøjede risiko kan CAATTs også være en

4
International standards on auditing

5
International Federation of Accountants

6
Foreningen for statsautoriserede revisorer
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særlig effektiv revisionshandling, da detailtests kan omfatte hele populationen fremfor enkelte

stikprøver.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at CAATTs både kan finde anvendelse ved et effektivt internt

kontrolmiljø og ved mangel på samme. Typen af handlinger kan dog være forskellig, og det er her op

til revisors professionelle dømmekraft at sikre en planlægning udfra kendskabet til virksomheden,

der i sidste ende skal sikre det rette revisionsbevis.

CAATs bliver nævnt flere steder i forbindelse med de internationale revisionsstandarder, hvilket viser

det i dag er en anerkendt metode, som revisor bør tage med i sine overvejelser.

I ISA 300, omkring planlægningen af revisionen, nævnes CAATs i forbindelse med særlige

karakteristika, som man bør overveje i sin planlægning af revisionen. Dette nævnes sammen med

overvejelsen om IT miljøet og tilgængeligheden af data, hvilket i høj grad kan påvirke revisors brug af

CAATTs.

I ISA 315 nævnes CAATTs i A83 som metode til nemmere at identificere automatiske transaktioner

dannet i ERP systemet, som ikke er understøttet af fysiske bilag. Det kan umiddelbart være svært for

revisoren at få et overblik over, hvad der ligger af denne type transaktioner. Derfor ville et

dataudtræk af finansposteringerne til brug for CAATTs hjælpe med at sikre et godt overblik over

transaktionernes karakter, beløbsstørrelser og anvendte konti. Dette kan anvendes i forbindelse med

revisionen i forhold til forståelsen af de transaktioner, der foregår alene i systemet.

I ISA 330 nævnes CAATTs i A16 i forbindelse med mere omfattende test af elektroniske transkationer,

som et eksempel på revisors handling på baggrund af risikoen for væsentlige fejl grundet fraud. Der

nævnes her specifikke sorteringer og mulighed for at teste totalpopulationen som de umiddelbare

fordele.

CAATs nævnes også i A27 omkring de interne kontroller. Her nævnes det som metode til at

fremskaffe revisionsbevis på, at en kontrol har fungeret effektivt men hvor det ikke umiddelbart er

muligt at teste dette. Et eksempel kan være tildelingen af brugerrettigheder og adgangen til at

udføre transaktioner i systemet. Her kan det være svært at se om kontrollen har fungeret effektivt

henover regnskabsåret. I stedet kunne man for eksempel via CAATs opsummere, hvilke brugere der

har lavet transaktioner i regnskabsåret og løbe denne liste igennem.

Overordnet kan man sige, at lovgivningen lægger op til, at branchen i et vist omfang er

selvregulerende - og dermed selv er med til at definere, hvad god revisorskik er. I de senere år har
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branchen, med indskrivningen af CAATTs som effektiv metode i revisionsstandarderne, været med til

at udbrede kendskabet til metoden og øge anerkendelsen. I standarderne er der også lagt en høj

grad af flexibilitet ind flere steder, således at det i høj grad er revisor, der vurderer behovet for hvilke

handlinger, der skal udføres udfra hans risikovurderinger. Det vil derfor i sidste ende altid være op til

revisor selv at tage CAATs ind i sin planlægning og få anvendt dette i praksis. Jeg vil i næste afsnit se

nærmere på risikovurderingen og brugen af CAATs i forbindelse hermed.

3.3 Revisionsrisikomodellen, statistik & revisionsbevis

Revisionsrisikomodellen (Eilifsen; Messier; Glover & Prawitt 2010, side 78) er en metode, hvorpå

revisor kan kvantificere risikoen og afgøre mængden af bevis der skal til for, at revisionsrisikoen

opnår en tilstrækkelig lav størrelse. Jeg vil kort gennemgå modellen med henblik på CAATTs som

reaktion på de identificerede risici. Modellen lyder som følger, og er ikke ændret i forbindelse med

ISA clarity projektet7:

Revisionsrisikoen = Iboende risiko X Kontrolrisikoen X Opdagelsesrisikoen

Revisionsrisikoen er riskoen for, at væsentlige fejl i regnskabet ikke opdages af revisoren. Denne er

en funktion af følgende faktorer:

Den iboende risiko handler i korte træk om risikoen for væsentlige fejl i regnskabsposten og derved

revisionsmålet man reviderer. Et praktisk eksempel på faktorer der kan påvirke den iboende risiko, er

regnskabsmæssige skøn. Disse kan være komplekse og dermed øge risikoen.

Kontrolrisikoen handler om det interne kontrolmiljø i virksomheden. Har virksomheden eksempeltvis

haft gode interne kontroller for et givent område, der har fungeret effektivt gennem hele året, vil

kontrolrisikoen være lav. Omvendt kan mangel på interne kontroller øge kontrolrisikoen.

Opdagelsesrisikoen er det eneste, som revisor direkte har indflydelse på. Denne vil typisk sættes som

funktion af, hvad den iboende risiko og kontrolrisikoen er, da den samlede revisionsrisiko (i teorien)

skal være 5 %.

I forbindelse med revisionsmodellen kan CAATTs især være nyttig i følgende scenarier:

7
Side 12:

http://www.fsr.dk/RevisorDoegnet/RevisorDoegnet2012/RevisorDoegnet2011/ProgramFredag/~/media/Files/
Bliv%20medlem/Revisordoegnet/RD2011-Fredag/Microsoft%20PowerPoint%20-
%20Seneste%20standarder.ashx
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Hvis den iboende risiko vurderes til at være høj, og at der samtidig er en høj kontrolrisiko, f.eks.

grundet manglende interne kontroller. I dette tilfælde vil revisor være nødsaget til at foretage

udvidede substanshandlinger/detailtest og ekstra analytiske handlinger. Da det ofte vil være meget

tidskrævende for kunden, at skulle fremskaffe dokumentation for de mange stikprøver, men også for

revisor, som skal gennemgå stikprøverne, kan det her være en fordel at kigge nærmere på eventuelle

tests med CAATTs.

CAATTs har muligheden for effektivt at give et meget højt revisionsbevis, der kan bruges til at

nedbringe revisionsrisikoen til det ønskede niveau. Dette kunne eksempelvis være ved efterregning

eller target tests på transaktioner med forhøjet risiko. På den måde kan revisor nedbringe tiden man

ellers ville have brugt på stikprøver og samtidigt sikre sig et bedre revisionsbevis.

Et andet sted i revisionsrisikomodellen, hvor CAATTs kan være effektivt, er ved kontrolrisikoen. Her

vil revisor indledningsvis udfra sit kendskab til virksomheden sætte risikoen til et givent niveau. Men

for at kunne basere sig på denne kontrolrisiko er revisor nødt til også at teste de interne kontroller.

Dette kan være en udfordring hvis selve kontrollen ikke er dokumenteret eller foregår automatisk i et

system. I realiteten kan det være svært at revidere uden CAATTs. Der kunne eksempeltvis være tale

om adgangskontroller i et givent system. Her ville revisor gennem CAATTs kunne teste, hvem der har

foretaget transaktioner gennem året og derigennem få bevis for, om der har været utilsigtede

adgange. Et andet eksempel kunne være kontrol af kreditmax på debitorer. Her kunne virksomheden

have nogle kriterier for hvilke kreditmax, der bliver tilført de enkelte nye kunder og revisor ville

kunne følge op på, gennem CAATTs, at denne kontrol er blevet udført.

3.4 CAATTs placering i revisionsprocessen

I de foregående afsnit er der kigget på det juridiske grundlag samt ISA’erne som revisionen bygger på

og deres relation til CAATTs.

Da revisionen er en proces i flere steps vil det også være relevant kort at kigge på hvor i processen

CAATTs vil være relevant.
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Kilde: egen tilvirkning

Jeg har i ovenstående figur kort skitseret revisionsprocessen i de 4 centrale steps.

I første step omkring accept af ny kunde har revisor ansvaret for, at lovgivningen er overholdt,

herunder egen uafhængighed samt aftalebrev udfærdiges.

I planlægningen af revisionen ligger blandt andet fastlæggelse af væsentlighedsniveauer til brug for

udførelsen af revisionen samt identificering af risici udfra revisors kendskab til virksomheden jf. ISA

315 og endvidere reaktionen herpå jf. ISA 330. Disse forhold skal indarbejdes i planlægningen, sådan

at der opnås en risikostyret revision.

Der vil derfor ofte være forhold allerede i planlægningsfasen, hvor revisor kan se et behov for

udvidede tests til afdækkelse af revisionsrisikoen. Det er derfor også vigtigt, at revisor er opdateret

kompetencemæssigt, som forpligtet via revisorloven, sådan at de aktuelle og mest relevante

metoder og redskaber kan indtænkes i revisionsprocessen allerede i planlægningsfasen. Det vil

derfor være naturligt, at netop CAATTs indrages i revisors overvejelser i planlægningsfasen, sådan

som ISA 300 anbefaler det, for at kunne designe de mest effektive revisionshandlinger på baggrund

af de identificerede risici.

Ved anvendelse af CAATTs bør revisor allerede i planlægningsfasen tænke konkret ind, hvilke

revisionsmål, der ønskes afdækket af analysen og hvad, der præcist skal udføres. Dette er især

grundet af CAATTs i sig selv blot er værktøj og teknikker, der kan gå i mange forskellige retninger. En

god planlægning vil derfor sikre, at retningen man bevæger sig i undervejs i revisionen fastlægges.

Accept af ny kunde /

fortsættelse af

eksisterende

->
Planlægning af

revisionen
-> Udførelse ->

Konklusion/

påtegning

^ ^

CAATTs tænkes

med i

planlægningen

hvor dette er

effektivt.

CAATTs

anvendes jf.

planlægning og

tænkes aktivt

ind i revisionen

Vigtigt at der skabes sammenhæng undervejs i revisionsprocessen

sådan at påtegningen i sidste ende hænger sammen med

planlægningen
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Dette dels for at være omkostningseffektiv, dels for at sikre et tilstrækkeligt revisionsbevis og dels for

at sikre, at påtegningen i sidste ende hænger sammen med det planlagte og udførte arbejde.

Planlægningsfasen er for selve revisionshandlingerne (ikke væsentlighedsniveauerne) iøvrigt en

iterativ proceses, som løbende udvikles og ændres i forbindelse med udførelsen af revisionen. Dette

skyldes det faktum, at man først bliver bekendt med en række forhold undervejs i processen. Måske

er en kontrol man ville basere sig på ikke til stede alligevel, eller man opdager nogle nye risici, som

man vil reagere på.

Selve udførslen af revisionen udføres på baggrund af planlægningen. Det er igen vigtigt at bemærke,

at der undervejs opstår forhold, der kan gøre ændringer i planlægningen nødvendig. Det er i denne

fase, at revisor tager ud og tester kontroller, som man vil basere sig på, laver

substanshandlinger/detailtest og tilrettelægger de analytiske handlinger. Der vil derfor også i denne

fase være plads til at indtænke CAATTs i yderligere omfang end det, der blot er taget stilling til i

planlægningen. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med udvidede analytiske handlinger på et

område. Her skulle revisor selv ud og hente en masse individuelle informationer og kombinere disse

således, at analysen giver mening.

Flere af de større revisionshuse er dog i dag begyndt at bruge CAATTs aktivt på dette område. Det

sker i sin simple form typisk ved, at revisor har fået udlæst virksomhedens råbalance i et program,

som via enkle klik hurtigt og nemt kan foretage nogle gode standard analytiske handlinger.

I den mere avancerede model udlæses årets transaktioner også i en datacube, hvilket giver revisor

flere muligheder for, via sin datacube at lave hurtige og mere avancerede analyser på regnskabsårets

bevægelser. Dette kan både være via standard designede tests i datacuben, men det kan også være

sat op til at revisor selv kan designe sine tests på en nem og simpel måde.

Selve udførslen kan udføres af assistenter til den erklæringsansvarlige, men denne kan naturligvis

også deltage undervejs. I sidste ende er det den erklæringsansvarlige, der har ansvaret for, at

revisionen opfylder god revisorskik og gældende lov.

I den sidste fase afgives revisionspåtegningen af den ansvarlige revisor. Det er her revisors ansvar, at

der er sammenhæng hele vejen fra planlægningen til det, der er udført og så det der til sidst er

konklusionen. Det kan også være i denne fase, at ledelseserklæringen indhentes inden påtegningen

fuldføres.
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Da netop den erklæringsansvarlige sidder med ansvaret

også meget vigtigt at denne i tilstrækkeligt omfang forstår

indsamlet ved hjælp af CAATTs, således

bliver over- eller underrevideret.

3.5 CAATTs processen overordnet

Nedenfor har jeg kort skitseret et typisk forløb

udvalgt område. Gennemgangen skulle give en generel forståelse af forløb

afhandlingen fungere som en model,
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Da netop den erklæringsansvarlige sidder med ansvaret for, at der er indsamlet nok bevis

vigtigt at denne i tilstrækkeligt omfang forstår det revisionsdokumentation,

således at der ikke på baggrund af en eventuel manglende forståelse

underrevideret.

CAATTs processen overordnet

Nedenfor har jeg kort skitseret et typisk forløb, hvor revisor anvender CAATTs i revisionen til et

udvalgt område. Gennemgangen skulle give en generel forståelse af forløbet, men vil også gennem

model, der vendes tilbage til forskellige steder i opgaven.

Definering af udtræk

Herunder indhold, format og afgrænsning

Kommunikation med kunde omkring udtræk

Datafiler trækkes ud hos kunde

Datafiler indlæses i CAATs program
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1. Planlægning:

Som vist i tidligere figur er planlægningen essentiel for revisionen. Når revisor har foretaget sin

overordnede planlægning og udvalgt områder, hvor man vil anvende CAATTs, bør den mere

detaljerede CAATTs planlægning foregå. Her må man se konkret på, hvilke handlinger, man gerne vil

nå frem til at kunne lave, samt hvilken overbevisning man ønsker.

2. Definering af udtræk

I denne fase bygger man videre på de planlagte handlinger. Her gælder det i høj grad om at omsætte

handlingerne man vil foretage til hvilke data det kræver at kunne udføre disse handlinger. Denne

fase kan især kræve input fra kunden, da revisor ikke altid kan være klar over de data, der måtte ligge

i kundens system, samt hvordan de er struktureret. Det vil også være i denne fase, at man detaljeret

planlægger, hvordan dataene skal leveres som filformat mv. Det kan også være vigtigt at se nærmere

på, hvordan dataene skal afgrænses og, hvordan dette i praksis kan gøres.

Endeligt vil det under definering af udtræk være vigtigt for revisor at holde sig for øje, hvordan størst

sikkerhed opnås omkring fuldstændighed og nøjagtighed af udtrækket. Der kan være behov for

yderligere udtræk, som man kan afstemme til, eller måske ønsker revisor at definere et bredere

udtræk end, hvad planlægningen giver anledning til. Dette kunne eksempelvis være for at kunne

afstemme til finanstal og senere selv afgrænse data yderligere i CAATTs programmet, således at det

passer til de planlagte handlinger.

For at illustrere dette matematisk kan man sige, at X er det samlede udtræk, man har defineret.

Dette kan afstemmes direkte til finanstal i råbalancen. Y derimod er en delmængde af X og er i

virkeligheden kun den del revisor ønsker at analysere. Revisor er derfor nødt til at pille noget (Z) ud

af X for at komme frem til det endelige datasæt.

Dvs.

F(X) 8 = X9 – Z10

8
Revisors ønskede datasæt

9
Det totale datasæt

10
Del af datasæt, som revisor ikke ønsker at bruge i sin analyse
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3. Kommunikation med kunde omkring udtræk

Denne fase er i nogen grad knyttet sammen med defineringen af udtrækket idet, at der løbende kan

foregå en dialog, og man derfor fra start er nødt til at kommunikere ud til kunden omkring behovet.

Grunden til, at jeg har valgt at sætte denne fase for sig, skyldes især vigtigheden af at få strategien

kommunikeret ud til kunden på en god måde og i god tid. Revisionskunden vil ofte selv skulle afsætte

resourcer til at hjælpe med dataudtræk, og vil derfor tidligt i processen have en interesse i at være

informeret om dette. Yderligere er det vigtigt at have en god og åben dialog om, hvad det er der skal

bruges for at revisor kan komme i mål med sine planlagte arbejdshandlinger. Der kan derfor være

behov for, at revisor i samarbejde med ansatte hos kunden i fællesskab gennemgår defineringen af

dataudtrækket således, at spørgsmål tages undervejs og hermed kan misforståelser imødegåes.

4. Datafiler trækkes ud hos kunde

Selve udtrækket kan foretages af enten revisor eller kunden. Typisk vil en IT-kyndig person hos

kunden kunne hjælpe med dette. Det er her vigtigt for revisor at have kommunikeret eventuelle

deadlines ud til denne person, sådan at revisionen kan gennemføres i tide. Der kan også løbende

opstå komplikationer ved udtrækket og i så fald vil det være nødvendigt, at revisor informeres

hurtigt, således at denne kan evaluere, hvad der skal gøres. Man kan forestille sig, at det udtræk man

egentlig havde planlagt ikke kan trækkes i praksis. I denne situation kan det være nødvendigt at

korrigere sin planlægning.

5. Datafiler indlæses i CAATs program

Ved indlæsning er der en række risiko-faktorer som, revisor bør være særlig opmærksom på. Disse

bliver gennemgået nærmere i afsnittet om særlige risici. Det primære for revisor i dette step er at få

overført det filformat som dataene er modtaget i, og indlæse dette i CAATs programmet. Dette kan

involvere konvertering af filformat, hvis CAATs programmet ikke er direkte kompatibelt med den

modtagne fil.

6. Validering af indlæsning

Når filerne er indlæst bør disse valideres grundigt, således at man kan opnå overbevisning omkring

fuldstændighed og nøjagtighed. Det vil eksempelvis være her, at man kan afstemme til finans eller

andre rapporter, som virksomheden benytter sig af. Der kan også være tale om en helt

grundlæggende validering, såsom om X antal linjer indlæst stemmer til de Y antal linjer der ligger i

den rå fil før indlæsning.
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7. Udførsel af analyser

Ved udførslen foretager revisor de ønskede analyser og handlinger på baggrund af det indlæste

datasæt.

Udførslen kan enten ske grafisk via funktioner i CAATs programmets GUI11 hvilket kan være en fordel

for den mindre tekniske revisor, og giver samtidigt et godt overblik over de udførte handlinger.

Analysen kan også foretages via kommandoer, som er en slags kode til, hvordan programmet skal

behandle data. Resultatet vil ofte være det samme som ved brug af GUI, men det vil være lettere at

gå tilbage og rette, hvis der er ting, der skal gøres om. Ligeledes kan man reperforme samme type

handlinger efterfølgende, år hvis dette ønskes.

Under udførslen er det vigtigt for revisor senere at kunne dokumentere, hvordan han kommer frem

til sine resultater.

8. Konklusion

Resultaterne analyseres og revisor kommer med en konklusion herpå.

Dette kan eksempelvis enten være i form af et stærkt bevis for at der ikke er nogen bemærkninger til

et givent område, eller der kan være tale om identificerede fejl eller mangler.

3.6 Revisionsmål

Ved anvendelse af CAATTs i revisionsprocessen er det løbende vigtigt at holde sig for øje, hvilke

revisionsmål, der bliver afdækket ved de enkelte analyser. Hvilke revisionsmål, der skal afdækkes

hvordan, afhænger af regnskabsposten samt risikoen. ISA 315 A111. opdeler revisionsmålene i

følgende 3 kategorier:

a) Assertions about classes of transactions and events for the period under audit

b) Assertions about account balances at the period end

c) Assertions about presentation and disclosure

I relation til CAATTs vil det overvejende være revisionsmål tilknyttet gruppe a) som er de relevante,

der understøtter analyserne. De andre grupper indeholder elementer, der kan være relevante for

11
Graphical user interface
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CAATTs, men af mindre omfang. Et eksempel på revisionsmål vedrørende balanceposter ved

periodens udgang, som nærmest er umuligt at dække gennem CAATTs, er tilstedeværelsen af aktiver,

hvor revisor kan tage ud og se aktiverne ved selvsyn.

Man kan dog sagtens finde eksempler på analyser hvor revisionsmål fra disse grupper kan bidrage til

at afdækkes ved brug af CAATTs. Et eksempel på dette er værdiansættelsen af varelager, som der ses

nærmere på i senere afsnit.

Jeg vil derfor, grundet væsentligheden i det følgende, beskrive de relevante revisionsmål12 til gruppe

a) samt anvendelsen i forhold til CAATTs.

Occurrence

Revisionsmålet handler om, hvorvidt transaktionerne reelt har fundet sted og tilhører virksomheden.

Occurrence er ikke et typisk revisionsmål ved CAATTs handlinger. Occurence vil teoretisk have en

mulighed for at inkluderes i en CAATTs test såfremt regnskabsmaterialet inkl. bilagsunderstøttelse

ligger i elektronisk form.

Dette dog ikke et revisionsmål, som man typisk vil afdække primært gennem dataanalyse.

Completeness

Revisionsmålet handler om hvorvidt alle transaktioner og begivenheder, der burde være inkluderet i

realiteten ér inkluderet.

Completeness er et oplagt revisionsmål for CAATTs. Eksempler på dette vil blive gennemgået i senere

afsnit. Man kan ved anvendelse af CAATTs i høj grad sammensætte stærke analyser, der tester for

fuldstændigheden og gør det effektivt for revisor i forhold til alternative metoder.

Accuracy

Revisionsmålet handler om, hvorvidt beløb og andre data, der relaterer sig til de registrerede

transaktioner, er registreret præcist.

Nøjagtigheden vil ligeledes være et oplagt mål for CAATTs handlinger. Her kunne man forestille sig, at

revisor eksempelvis ville være i stand til at afstemme prisstamdata i et ERP system til f.eks.

12
De relevante revisionsmål er hentet direkte fra ISA 315 side 298, afsnit A111

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf
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elektroniske filer med prislister modtaget som input til system. Dette vil især være værdifuldt, hvis

området har haft svage eller helt fraværende interne kontroller omkring prisstamdataene.

Cutoff

Revisionsmålet handler om, hvorvidt transaktioner og begivenheder er indregnet i den korrekte

regnskabsperiode.

Revisionshandlinger knyttet til dette revisionsmål vil i flere tilfælde effektivt kunne sammensættes,

således at CAATTs kan anvendes omkostningseffektivt og give et stærkt bevis.

Et eksempel på dette kunne være en virksomhed, der har et bestemt indregningskriterie, som

kommer fra et sub system. Revisoren kan i dette tilfælde kontrollere om dette indregningskriterie

overholdes, ved at sammenholde data fra sub system, indeholdende parameteret for indregningen,

med finanssystemet.

Classification

Revisionsmålet handler om, hvorvidt transaktioner og begivenheder er sket på de korrekte konti.

Dette revisionsmål vil også være relevant i forhold til CAATTs. Et godt eksempel på dette kunne være

analyser, der viser skæve posteringer. Dette skal forstås således, at hvis der eksempelvis er en

postering, der debiterer en debitorkonto ville der forventes en tilsvarende kreditering på

omsætningen. Med CAATTs ville man kunne fastsætte en lang række af sådanne kriterier og

undersøge de transaktioner nærmere, der rammer udenfor.
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4. Undersøgelse blandt udvalgte revisorer vedr. CAATTs

For at belyse anvendelsen af CAATTs i dag samt, hvordan det kan være med til at forbedre revisionen

nu og i fremtiden, har jeg afholdt nogle delvist strukturerede interviews. Denne interviewmetode er

valgt da jeg kender en del til emnet i forvejen. Jeg havde en række emner, som jeg spurgte ind til

undervejs, men min hensigt var ikke at fastlåse interviewet, i forhold til hvilken retning det skulle

tage.

For at få de mest ærlige besvarelser har jeg valgt at lade respondenterne være anonyme således, at

man ikke senere direkte kan identificere vedkommende. Jeg er bekendt med personernes fulde

navne, ligesom jeg selv er i besiddelse af de originale lydoptagelser. Jeg har transskriberet ud fra

lydbåndet så retvisende som muligt og selve interviewene er vedlagt opgaven som bilag .

Da et væsentligt aspekt i opgaven er, hvorvidt CAATTs bliver brugt i forbindelse med revisionen i dag,

er det centralt at snakke med mennesker, der har med planlægningen at gøre. Det er her, at den

overordnede strategi for revisionen lægges, og det er her CAATTs også burde implementeres i

planlægningen af revisionen. Jeg har derfor udvalgt respondenterne ud fra deres erfaring i branchen

og ligeledes da de igennem deres position har haft med revisionsplanlægningen at gøre.

Tanken var oprindeligt at differentiere interviews mellem generalister og mere specialiserede

revisorer. Jeg blev dog hurtigt i fasen bekendt med at mange generalister ikke kender meget til

CAATTs, og derfor ikke kunne bringe ny viden til gennem interviewsne. Jeg valgte derfor at ændre

strategi, således at jeg interviewede nogle kernepersoner, som jeg vidste havde erfaring med CAATTs

og som sad med planlægningen af revisioner. Interviewsne vil derfor ikke afspejle den generelle

revisors kendskab og anvendelse af CAATTs i revisionen, men vil i stedet indeholde mere

specialiserede revisorers syn på emnet.

Dette anser jeg ikke som et problem for interviewsne, da det netop bør være kvalitative svar for at

belyse området, og ikke en kvantitativ analyse for udbredelsen.

Med hensyn til udbredelsen blev der lavet en kvantitativ analyse i specialet ”Er

dataanalyseprogrammer relevante for revisionsprocessen” fra december 2002 hvor Palle Jensen og

Flemming Bro Lund havde adspurgt 117 personer omkring anvendelsen i en kvantitativ undersøgelse.

Her ses, at der relativt sjældent inddrages dataanalyser i respondenternes revisioner. 42 ud af de 117

har svaret, at de har kunder, hvor der bliver brugt specialudviklede dataanalyseprogrammer, hvilket i

denne kontekst skal forstås som eksempelvis Idea og ACL, og ikke Excel.
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Af de 42 svarer 55% at de kun har anvendt programmerne 1-2 gange årligt.

Denne kvantitative undersøgelse peger altså på en udfordring i forbindelse med anvendelsen af

CAATTs. Dette på trods af, at revisorerne er overvejende positive, når det kommer til deres holdning

til CAATTs, og hvorvidt de tror, at det kan give værdi for revisionen.

Med afsæt i dette samt min egen erfaring vil jeg gennem de kvalitative interviews forsøge at bringe

viden frem omkring anvendelsen i dag, og hvad fremtiden kan bringe. Jeg har valgt relevante

områder fra interviewsne og vil redegøre nærmere for disse herunder.

Fælles for respondenterne har været deres lange erfaring i revisionsbranchen. De har alle 15-20 års

erfaring og sidder med revisionsplanlægningen hos flere kunder. Endvidere sidder alle 3 personer

centralt i forhold til udbredelsen af dataanalyse.

Der er fælles enighed hos alle 3 respondenter om, at man i vid udstrækning forsøger at tænke

CAATTs ind i revisionen. Dette kan måske skyldes at netop de 3 er særligt udvalgte udfra deres

kendskab til området. Det kunne pege i retning af, at man forsøger at tænke CAATTs ind såfremt man

kender til mulighederne, Men udfordringen kan være at mange revisorer netop ikke kender nok til

området, og i stedet satser på mere traditionelle revisionsmetoder.

I de afholdte interviews fik jeg indtrykket af, at modellen historisk set primært var afprøvet, hvor

generalist revisoren13 havde forsøgt at lære diverse CAATTs. En nævner, at dette fejlede, især på

grund af den manglende kritiske masse i dette setup. Der bliver påpeget, at en generalist revisor, der

har brug for CAATTs et par gange årligt, simpelthen ikke når at opbygge og vedligeholde den erfaring

der skal til for at sikre en effektiv revision. Der vil løbende gå noget viden tabt, som man så er nødt til

at indhente næste gang, man skal bruge værktøjet i forbindelse med revisionen.

Fordelen ved at forsøge at lære generalisten at anvende specialiserede CAATTs, vil som en nævner,

være at denne har det indgående kendskab til virksomheden og dermed har ekstra fokus på de risici,

som virksomheden står overfor.

Netop grundet denne fordel nævner respondenten også, at de vil fortsætte med denne model, hvor

generalisten lærer at anvende dataanalyse, sådan at det ikke er specialister, der skal bruges.

13
Generalist revisor defineret som den typiske finansielle og evt. statsautoriserede revisor der skal kunne noget

indenfor alle de relevante områder. Han underskriver revisionspåtegningen. Modsat står specialisten, der har
sine kernekompetencer andetsteds og hjælper generalist revisoren med sin ekspert viden.
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Respondenten peger på, at dette skyldes, at specialister er dyre. Netop generalisten har kendskabet

til virksomheden og vil dermed kunne få mest udbytte af analysen.

Man kan derfor sige, at der ikke umiddelbart er konsensus om hvilken vej man vil forsøge at udvikle

dette område indenfor revisionsbranchen. Nogle satser på, at specialisterne skal kunne det, for at

skabe den kritiske masse og ekspertise i brugen af dataanalyseprogrammer og teknikker, mens andre

satser på generalisten, der i kraft af personens kendskab til virksomheden bedre vil være i stand til at

udarbejde de relevante analyser og tolke resultaterne heraf.

Der er dog bred enighed om, at pris er et centralt parameter i konkurrencen om revisionen i dag.

Dette står i kontrast til det revisionsteoretiske standpunkt med, at prisen skal sættes fair - hverken

for højt eller for lavt. Denne faktor blev dog ligeledes påpeget i den omtalte undersøgelse fra 2002,

og skal i den forbindelse nok ses som en faktor, der altid vil være der. Revisionshusene må forsøge at

være så effektive som muligt, således at de kan tilbyde den mest konkurrencedygtige pris. Samtidig

skal de lave det stykke arbejde, der er påkrævet og som lever op til gældende standard for at kunne

afgive erklæringen. Netop denne omkostningseffektivitet bliver der peget på i flere af interviewsne,

som værende et område, hvor dataanalyse kan hjælpe større effektivitet og produktivitet.

Et andet parameter i konkurrencen i dag er også selve kundeforholdet. En kunde, der er glad for sin

revisor, har alt andet lige mindre incitament til at skifte revisoren ud end en der f.eks. har en negativ

holdning.

En respondent peger netop på, at dette kundeforhold kan styrkes ved brugen af dataanalyse. Her

nævnes, at kunder ligefrem forventer at modtage visse rapporter lavet med CAATTs og direkte

efterspørger dette. Selvsamme respondent nævner dog også risikoen i at bringe CAATTs ind i

revisionen i forhold til kundeforholdet. Han understreger nødvendigheden i at informere kunden om,

at revisionsstrategien er ændret. Han nævner dog også at revisor skal have det materiale, han

efterspørger, og kan ikke umiddelbart afvige fra sin planlægning.

Flere peger også på dataanalyse, som mulighed for at lave et bedre revisionsbevis end ellers. En

nævner de løbende stigende krav i branchen og man kunne her forestille sig, at CAATTs i den

forbindelse vil komme mere og mere ind i revisionerne for at opfylde de stigende krav. CAATTs

nævnes i dag flere steder eksplicit i ISA’erne som mulighed for at lave visse handlinger. Dette er

kommet i stigende grad gennem de senere år, og den udvikling fortsætter sandsynligvis der, hvor

mulighederne åbner sig, og hvor flere revisorer starter med at anvende dette aktivt i deres

revisioner.
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Overordnet set må man sige, at interviewene peger på et posivit syn på anvendelsen af CAATTs i

revisionsprocessen, hvilket er understøttet af respondenternes egne erfaringer med området. I

forbindelse med fremtiden nævnes også specifikt, at datadisciplinen er steget over de seneste 10 år.

Dette har gjort CAATTs langt mere anvendeligt i dag, end det var dengang. Hvis man forestiller sig, at

denne udvikling fortsætter fremadrettet vil udbredelsen blive langt større i fremtiden.

5. Særlige overvejelser og muligheder for revisor ved dataudtræk

I dette afsnit vil jeg opstille relevante problemstillinger og udfordringer som revisor bør tage op til

overvejelse ved anvendelse af CAATTs som revisionsbevis.

5.1 Udtræk af data

Ved udtræk af data er der en række udfordringer og risici som revisor bør være bekendt med før

processen igangsættes.

Jeg har i nedenstående figur illustreret hvor det kan være relevant at foretage dataudtrækket, til

brug for CAATTs, i forhold til hvor i IT miljøet vi befinder os.

Kilde: egen tilvirkning

Databasen

I databasen ligger typisk virksomhedens rå data. Dataene er i databasen gemt i tabelstrukturer, og

det er ikke altid muligt at se de interne afhængigheder. Et eksempel på dette kunne være et om

varelager, hvor der skal bruges den endelige kostpris. Her må der kigges på en række forskellige
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tabeller i databasen og regnes sammen for at finde den kostpris, som kan ses i eksempelvist en

lagerværdi rapport. Det kan være noget fragt der skal lægges oveni prisen osv.

Databasen kører desuden typisk på en central server, således at denne kan tilgås bredt fra hele

virksomheden.

Applikationen

Applikationen arbejder typisk ovenpå databasen via en klient på brugerens computersystem. Dette

kan være gennem et ERP system såsom SAP, Navision, Axapta, Oracle med videre.

Det som ses gennem applikationen kan bygge på en lang række underliggende queries til databasen

og efterfølgende udregninger. Det er derfor vigtigt i forhold til revisor at forstå disse interne

relationer i fald, at man vil bruge de rå data fra databasen og sammenholde dette med applikationen.

Rapporter

Der kan i applikationen være opsat en række standard rapporter, som bygger på den standard

struktur dataene ligger i, i databasen.

Ligeledes kan der ofte være opsat ikke standardrapporter, men custom rapporter som brugere eller

udviklere selv har stået for. Disse vil i større eller mindre grad skulle opsættes i forhold til de rå data,

der ligger i databasen, med den støtte, der kan komme fra applikationen. Disse rapporter bliver bl.a.

brugt af en række controllere, der har nogle specifikke behov i forhold til deres funktion i

virksomheden. Det kan eksempelvis være, at de udfører en kontrol, og til det formål har behov for

periodevis at lave nogle standard checks i systemet. Dette kan sættes op som en rapport, således at

man ikke behøver at gentage disse handlinger.

Ved revisionen er det derfor vigtigt for revisoren, hvis denne baserer sin revision på rapporter fra

systemet, at tage stilling til risiciene i disse. En ikke standard rapport vil alt andet lige have en større

risiko end en generisk rapport fra systemet, idet risikoen for fejl grundet manglende test og

validering af den ikke generiske rapport er større.

Det kan også være, at revisor bruger generiske rapporter, og at han ved, at systemet anvendes

generisk - samt at der er god comfort fra ITGC14. I så fald vil risikoen typisk være lav, og der vil ikke

være brug for ekstra handlinger for at validere rapporten.

14
IT generelle kontroller
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I det tilfælde, hvor revisor er i tvivl om validiteten af rapporten, som han ønsker at bruge i revisionen,

kan der være behov for yderligere handlinger for at sikre kvaliteten af rapporten.

Disse handlinger kan omfatte stikprøvevis tests til grundlag for at sikre integriteten.

Alternativt kan man her med fordel anvende CAATTs, idet en rapport bygger på strukturerede data

der ofte behandles ens.

Udtrækket

I selve udtrækket har revisor to overordnede muligheder som illustreret i figuren. Data kan

udtrækkes i rå format direkte fra databasen. Fordelen ved dette er netop, at man undgår eventuel

manipulation, der sker gennem applikationen eller diverse rapporter, og som ikke umiddelbart er

synligt. Udfordringen og risikoen er dog at data kan være svære at holde styr på i databaseformen.

Der kan ligge relevante data spredt over mange forskellige tabeller, som man skal bruge og holde styr

på. Samtidig kan det være svært at afgrænse sit udtræk korrekt ved denne metode.

Det kan derfor være relevant for revisor i samarbejde med virksomhedens IT- og økonomi funktion at

definere udtrækket, således at det indeholder de relevante data og er afgrænset korrekt. Det er også

vigtigt at huske på, at det i dette databaselag typisk kun er IT folk, der har mulighed for at trække

dem ud. IT folk kan dog ikke forventes at have dybere indblik i de økonomiske data, og derved have

overblik over konkret, hvad revisor ønsker. Det vil derfor være essentielt at validere data samt

undervejs eventuelt at involvere økonomifunktionen for at sikre sig et nøjagtigt og fuldstændigt

udtræk af det, som revisor efterspørger.

Et eksempel på udfordringen ved at bruge data fra databasen illustreres i en artikel skrevet af

Howard Elias omkring ”Big Data15”. Artiklen illustrerer og beskriver den udfordring som ligger i at

bruge de enorme mængder data, der kan ligge i en virksomhed til noget konstruktivt.

Teknikerne kan være eksperter på deres område og afvikle driften, men mangler forståelsen for

forretningen. Omvendt sidder der i virksomheden folk med forståelse for forretningen, men som ikke

har forståelse for dataene.

I artiklen beskrives en uddannelse, som Greenplum og EMC har skabt. Denne skal udfylde hullet og

bygge bro mellem IT og forretning i virksomheden. Dette er interessant, fordi problemstillingen langt

hen af vejen kan anses på samme måde for revisor. Den klassiske generalistrevisor har umiddelbart

15
http://www.version2.dk/artikel/moed-din-nye-kollega-datastatistikeren-45589
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et udbredt kendskab til forretningen i virksomheden, deres processer og kontroller, men mangler

grundlæggende et kendskab til de data, der ligger gemt i virksomhedens systemer – udover de

finansielle data, der typisk tilgås via ERP applikationen.

Den anden mulighed revisoren typisk vil have for udtræk af data til CAATTs er gennem applikationen.

Udtrækket kan tit laves nemmere her i forhold til databasen, idet applikationen typisk vil være sat op

til at hente data fra de relevante kilder i databasen, som kan være adskillige tabeller. Dette kan

udtrækkes direkte, hvis applikationen understøtter dette, eksempelvis igennem SA16 i SAP. Ellers kan

det udtrækkes gennem rapporter i applikationen. Risikoen er dog her, at der kan have foregået

datamanipulation, som man ikke umiddelbart er klar over. Dermed risikerer man at stå med et ikke

nøjagtigt eller fuldstændigt udtræk i forhold til, hvad der rent faktisk ligger registreret i databasen.

Flere større ERP systemer understøtter i dag også udtræk via scripts. SAP har eksempelvist ABAP

scripts, hvori man kan definere et dataudtræk fra nogle konkrete tabeller, og få dem lagt ned i en flad

txt fil til revisionen. I disse tilfælde vil revisoren også have den mulighed at levere et sådan

udtræksscript til virksomheden for at trække data ud. Hvis det er en fast query, som revisor

efterspørger årligt eller hyppigere, kan dette være en rigtig god løsning, da det kan effektivisere

processen markant. Det belaster heller ikke i samme grad ressourcerne hos virksomheden i de

efterfølgende år, da scriptet blot kan køres igen.

Som det blev nævnt i interview delen pegede man på vigtigheden af et godt kundeforhold. I den

forbindelse vil det alt andet lige være en lettelse, både for revisor og kunde, at udtrækket kører så let

som muligt, således at der ikke trækkes unødvendige ressourcer fra begge sider.

6. Hvordan kan CAATTs være med til at forbedre revisionen?

I den følgende del af afhandlingen vil jeg kigge nærmere på en række områder, der belyser, hvordan

dataanalyse kan være med til at forbedre revisionen. Jeg vil undervejs inddrage den relevante teori

samt kigge på de risici og faldgruber, der kan være i processen.

De valgte områder og eksempler er af egen tilvirkning opstillet for relevante cases og eksempler.
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6.1 Generelle funktioner

Joins & comparisons

Join er en funktion til at sammenligne et felt mellem to tabeller. Der er tale om en helt central

funktion til stor nytte for revisor i en lang række situationer hvor man vil anvende CAATTs.

Join kræver som forudsætning, at der findes et felt, der er sammenligneligt mellem de 2 tabeller.

For at illustrere dette kan man forestille sig to tabeller, hvor den ene tabel indeholder

betalingsoplysninger med bankkonto og beløb for en virksomhed, og den anden tabel indeholder

kreditorstamdata med kreditornavn og bankkonto.

Vi har at gøre med 2 tabeller, hvor feltet bankkonto går igen i begge tabeller. Derfor vil der være et

vist sammenfald mellem de 2 tabellers anvendte bankkonti, og her kommer join funktionen ind i

billedet. Man vil her primært have tre typer joins som så kan kombineres efter behov. dette er

illustreret i figuren nedenfor:

Kilde: http://www.codeproject.com/KB/database/Visual_SQL_Joins/INNER_JOIN.png

1. Ved join af de 2 tabeller på bankkonto kan man få vist de records hvor bankkontoen kun

findes i tabel A, men ikke i tabel B. På figuren er dette illustreret ved det hvide felt med

bogstavet A.

2. Ved join af de 2 tabeller på bankkonto kan man også få vist de records hvor bankkontoen

findes i begge tabeller. Dette er på figuren vist i det røde areal.

3. Ved join af de 2 tabeller på bankkonto kan man få vist de records hvor bankkontoen kun

findes i tabel B men ikke i tabel A. På figuren er dette illustreret ved det hvide felt med

bogstavet B.

Join funktionen kan på denne måde afdække og afsløre en række fejl i datrastrukturen, f.eks.

inkonsistens og manglende sammenhæng.
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Dubletter

De fleste specifikke CAATTs programmer har en indbygget funktion, der kan udsøge for dubletter.

Dette kan både være dubletter indenfor tekster eller beløb. Revisor kan udnytte dette i flere

sammenhænge til sine revisionshandlinger med CAATTs. Man kan forestille sig, at revisor ønskede at

analysere kreditorer for dubletter, indenfor bankkonti på tværs af flere kreditorer. En anden ting

kunne være dobbeltbetalinger eksempelvis til kreditorerne, som revisor ønskede, at udsøge hvis der

var en særlig risiko her at være opmærksom på.

Stratificering

Stratificering kan især være nyttig til analytiske handlinger, hvor man f.eks. ønsker et overblik over

omsætningen fordelt på måneder eller dage.

Det kan også være tidspunkter i døgnet, som man ønsker at stratificere på. På den måde kan man få

en idé om, hvornår transaktionerne sker.

Sampling (udvælgelse af stikprøver)

Nogle CAATTs programmer understøtter statistisk sampling til udvælgelse af stikprøver. ACL har bl.a.

denne funktion, og man kan lynhurtigt udvælge tilfældige stikprøver. Der findes ligeledes mulighed

for at stille kriterier for udvælgelsen, såsom at beløb skal være større end x. Mere generelle

programmer som Excel indeholder ikke direkte denne mulighed, men det kan dog stadig lade sig gøre

at udvælge stikprøver her via random funktionen.

Summarization

Funktionen kan bruges til at summere tal i en kolonne. Dette kan både bruges før og efter et filter, og

der er således tale om en simpel funktion med stor nytte for revisor.

6.2 Manuelle finansposteringer

Isa 240 & fraud

AICPA16 deler fraud17 op i to overordnede kategorier18. Den ene er regnskabsmanipulation, hvor man

bevidst manipulerer sine regnskabstal væk fra det retvisende billede, og over til det man gerne vil

vise. Dette bliver der nogle gange refereret til i den amerikanske litteratur som ”cooking the

16
The American Institute of Chartered Public Accountants (FSR ækvivalent)

17
Svindel / Snyd / Bedrageri

18
Coderre, David ”Fraud Detection” side 9
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books”19. Et eksempel på dette kunne være at man bevidst satte sine hensættelser for lavt, med det

formål at forbedre årets resultat. Den anden type er almindelig bedrageri, hvor en medarbejder

eksempelvis stjæler aktiver i virksomheden - også kaldet misbrug af aktiver. Dette kan f.eks. være

bogholderen, der tager af pengekassen.

En overordnet definition af fraud bliver nævnt I Coderre, David: ”Fraud detection” på side 9:

”Fraud consists of an intentional illegal act, the concealment of that act, and deriving a

benefit from that act.”

Der er altså flere ting der skal gøre sig gældende samtidig, før der er tale om fraud. Det skal være

foretaget bevidst, være fortiet og samtidigt skal man have draget en fordel af handlingen.

ISA 240 omhandler de manuelle finansposteringer og revisionen heraf. Standarden udvider omfanget

af ISA 315 og ISA 330 i forbindelse med risikoen for snyd. Ansvaret for at forebygge og opdage snyd

lægges jf. afsnit 4 i standarden entydigt ”those charged with governance” hvilket efter den danske

model vil være bestyrelsen. Dette ligger fint på linje med selskabslovens §115 stk. 220, hvor

bestyrelsen ligeledes gives ansvaret for, at der er etableret de fornødne interne kontroller. Der

lægges ligeledes vægt på i ISA 240, at der er etableret en ærlighedskultur, hvor den etiske opførsel

fremhæves, og at der løbende evalueres, hvorvidt muligheden for tilsidesættelse af kontroller findes.

Der skelnes mellem snyd og fejl i ISA’en, hvor fejl defineres som en ikke overlagt eller bevidst

handling, mens snyd er en bevidst handling.

Revisor har ansvaret for at lave en revision, der lever op til ISA’erne og dermed også sikrer bevis for,

at regnskabet som helhed er fri for væsentlige fejl. En væsentlig fejl defineres typisk i litteraturen og

undervisningen som en fejl, hvorved en kyndig regnskabsbruger ville have været nået frem til en

anden konklusion, såfremt personen var bekendt med fejlen. Det er altså op til revisor at sætte

denne fejlmargin som led i sin planlægning af revisionen. I praksis sker dette ved, at et overordnet

væsentligheds niveau sættes. Dette kaskaderes ned på hvad en fejl må være på

regnskabspostniveau, og til sidst helt ned på transaktionsniveau. Identificerer revisor en fejl på

transaktionsniveau, noteres denne, og når posten er revideret færdig lægges disse fejl sammen.

Overstiger summen af disse fejl revisors tolerance på regnskabspostniveau, vil dette normalt give

19
Houch, Thomas: “Why and How Audits Must Change”

20
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135933



Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

36

anledning til en anbefaling om ompostering. Overstiger fejlen den definerede værdi for en væsentlig

fejl, kan revisor i sagens natur ikke erklære, at regnskabet er retvisende, før en sådan fejl korrigeres.

I den teoretiske verden revideres substansmateriale typisk efter en statistisk usikkerhed på 5%. Dette

er dog ikke fastlagt i ISA’erne, men er hvad de større revisionshuse typisk anvender. Niveauet af

usikkerhed man vil tillade, sammen med antallet af transaktioner, påvirker antallet af stikprøver, der

skal tages. Dette kan dog modificeres efter revisors faglige skøn, idet der også løbende må tages

hensyn til omkostningseffektivitet og den risikostyrede revisionsindsats.

Er der eksempelvis gode interne kontroller på et område, og at revisor skønner risikoen for lav

indenfor dette område, vil man godt kunne tillade en større statistisk usikkerhed. Usikkerheden på 5

% betyder i praksis, at man ved at tage stikprøver, i 95 % af tilfældene vil få den rette konklusion.

Omvendt betyder dette også, som beskrevet i ISA 240, at der altid vil være en risiko for, at væsentlige

fejl ikke opdages, selvom revisionen er planlagt og udført efter de foreskrevne standarder.

Der beskrives ligeledes, at chancen for at opdage fejl i regnskabet, som ikke er foretaget overlagte,

hyppigere vil opdages end fejl, som følge af overlagte handlinger. Man kan her sige, at der i sagens

natur vil være et incitament, hvis der er tale om en overlagt handling i at skjule denne bedst muligt.

Endvidere vil der være en forhøjet risiko for, at revisor ikke opdager overlagte svigagtige handlinger

foretaget af ledelsen. Ledelsen vil også have et incitament for at gemme de svigagtige handlinger

bedst muligt, ligesom de har mulighed for at manipulere regnskabstransaktionerne og evt. også kan

omgå etablerede interne kontroller.

Med dette in mente skal revisor gennem sin professionelle skepsis løbende overveje tilsidesættelsen

af kontroller. Ligeledes skal han tænke på, at revisionshandlinger foretaget med henblik på at

identificere tilfældige fejl, ikke vil være effektive til at opdage overlagt snyd.

Den professionelle skepsis må ikke tilsidesættes, selvom revisoren fra tidligere har gode erfaringer

med virksomheden. En anerkendelse af, at fraud kan finde sted bør altid være en del af denne

profesionelle skepsis.

Der bliver i ISA 240 gennemgået visse karakteristika for, at fraud forekommer, hvilket kan illustreres

med fraud trekanten:
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Kilde: Coderre, David: ”Fraud Detection” side 10

Pressure

For det første skal der være pres på en person, for at personen vil foretage fraud. Dette kan både

være pres indefra virksomheden eller pres udefra. Man kan forestille sig, at en person har nogle

individuelle mål, som personen ønsker at opnå, og derved har et pres for at manipulere regnskabet,

hvis disse mål ikke er opnået på sædvanlig vis.

Opportunity

For det andet skal der være en mulighed for personen til at begå bedrageri. Det kan eksempelvist

være, at personen kender til en svaghed i kontrolmiljøet, eller måske helt kan omgå en kontrol. Et

eksempel på dette kunne være en kasserer, der har mulighed for alene at godkende udbetalinger i

banken og bogføre disse, uden nogen efterfølgende kontrol.

Rationalization

For de tredje vil man ofte se personer rationalisere, og overfor dem selv legitimere, at de begår snyd.

Nogle personer vil efter deres egne etiske værdier og personlighed kunne få dem til at begå snyd. ISA

240 påpeger i den forbindelse, at selv ærlige mennesker kan blive presset nok til at begå bedrageri.

Endvidere bliver der i artikel 43 i ISA 240 fremhævet bestemte punkter, som revisor bør tage med i

sine overvejelser, ved udvælgelse af stikprøver i sin journal entries testing for at opfylde ISA 240.

Dette omfatter bl.a. risiko vurderingen, som revisor har foretaget, der kan give anledning til, at visse

typer af transaktioner med bestemte karakteristika udvælges og testes.

Der nævnes i detaljer visse typer karakteristika som transaktioner indeholdende fraud ofte vil have.

Disse er citeret fra ISA 240 artikel 43:

(a) Entries made to unrelated, unusual, or seldom-used accounts

(b) Entries made by individuals who typically do not make journal entries
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(c) Entries recorded at the end of the period or as post-closing entries that have little or no

explanation or description

(d) Entries made either before or during the preparation of the financial statements that do not

have account numbers

(e) Entries containing round numbers or consistent ending numbers

Disse karakteristika for fraud transaktioner vender jeg tilbage til senere, når jeg analyserer, hvordan

CAATTs kan bruges til effektivt at teste og udvælge transaktioner opfyldende ISA240.

Umiddelbart kan man konkludere, at uden brug af CAATTs vil det være svært for revisor, selv at

skulle foretage kvalificerede tests og udvælge stikprøver på baggrund af disse karakteristika. Dette

ville kræve, at revisor som minimum kunne få hjælp hos virksomheden til at lave skræddersyede

udtræk, der kunne teste for nogle af disse karakteristika. Graden af bevis for en sådan test vil dog

være lavere end, hvis revisor selv trækker samtlige data ud for regnskabsåret, og på baggrund af

dette selv udvælger sine stikprøver og laver sine tests.

Endvidere bør revisor være opmærksom på særlige komplekse konti indeholdende f.eks.

regnskabsmæssige skøn, ikke afstemte konti, intercompany konti eller indeholdende transaktioner

der er komplekse i deres natur. Revisoren bør her inkludere konti, hvor der i risikovurderingen er

vurderet en risiko for en væsentlig fejl grundet snyd.

Til sidst nævnes, at ikke standard transaktioner typisk vil have en højere risiko for snyd, idet disse

ikke vil være omfattet af det samme grundige kontrolmiljø, som rutinetransaktionerne omfatter.

I sagens natur vil disse typer transaktioner typisk omfatte manuelle finansposteringer. Manuelle

defineres her som transaktioner posteret direkte i finanssystemet og derved ikke gennem diverse

undermoduler med indbyggede kontroller. Dette vil jeg ligeledes vende tilbage til i analysen omkring

brugen af CAATTs.

Endelig bliver der i artikel 48 nævnt, at særlige signifikante transaktioner, der ligger udenfor

normalen, også kan være en indikator på fraud.

CAATs bliver nævnt flere gange i ISA 240, som eksempel på et værktøj, som revisor kan bruge til sine

tests. Dette aspekt vil jeg kigge nærmere på med en analyse af den praktiske anvendelse af CAATTs i

revisionsprocessen; omhandlende manuelle finansposteringer og opfyldelse af ISA 240.
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Anvendelse af CAATTs handlinger i forbindelse med manuelle finansposteringer & fraud

Dette er et område, hvor CAATTs i høj grad kan være med til at effektivisere revisionen, hvis dette

bruges aktivt og tænkes ind i revisionsstrategien fra starten.

I forhold til revisionsmål, er dette en generel udsøgning blandt transaktionerne, hvor risikoen er en

væsentlig fejl i regnskabet eller fraud. Det vil derfor ikke altid være muligt altid at knytte specifikke

revisionsmål til de relevante analyser, da disse spænder bredt. Man kan derfor argumentere for, at

analysen bidrager til alle revisionsmål.

Analyserne vil også kunne bidrage til revisors forståelse af virksomheden samt til afdækning af andre

risici end kun fraud. Det vil derfor være muligt for revisor at lave mere specifikke analyser til

afdækning af specifikke revisionsmål.

I de følgende afsnit har jeg nævnt revisionsmål på de analyser hvor dette ikke er generelt i forhold til

fraud.

ISA 240 giver flere gode eksempler på, hvordan CAATTs kan anvendes strategisk, i forhold til at

udsøge stikprøver og teste mere effektivt for revisor. Jeg vil derfor, i det følgende, hvordan dette kan

omsættes i praksis. Tidligere i opgaven blev der kigget nærmere på CAATTs processen overodnet i de

8 steps. Jeg vil derfor i dette afsnit primært fokusere på specifikke forhold for de manuelle

finansposteringer, fremfor det generelle.

For at kunne analysere finansposteringerne og få et stærkt bevis, er revisor nødt til at have adgang til

alle finans transaktioner i det relevante regnskabsår. Der vil typisk knytte sig en lang række

informationer til de enkelte transaktioner, og det er derfor vigtigt, for revisor at afdække det

specifikke behov. Følgende informationer kan være relevante for revisor, ved gennemgang af

finansposteringer:

- Journal entry nr21 (tekst felt)

- Kontonummer posteret på (tekst felt)

- Navn på konto (tekst felt)

- Firmakode hvis nødvendigt (tekst felt)

- Beløb i bogføringsvaluta, evt. med indikator om det er debet eller kredit (beløbsfelt/numeric)

- Dato indtastet i system (datofelt)

21
Der kan per entry godt være mange transaktioner og som minimum 2.
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- Dato bogført (datofelt)

- Bilagsdato (datofelt)

- Tidspunkt for indtastning (tidsstempel)

- Person, der har foretaget posteringen (tekst felt)

- Beskrivelse af transaktion (tekst felt)

Det vil ligeledes være en fordel for revisor at modtage en råbalance med sammenligninstal for sidste

år, for at kunne afstemme finansposteringernes fuldstændighed og nøjagtighed hertil.

Afstemning

For at kunne afstemme transaktionernes fuldstændighed og nøjagtighed til råbalancen der revideres

efter kan revisor gøre følgende i sit CAATTs program:

1) Summere transaktionernes beløb på kontiniveau

2) Opliste de summerede beløb på kontiniveau sammen med råbalancens tal ultimo året, og

sammenligningstal for sidste år

3) For resultatopgørelseskonti bør summen af transaktionernes beløb, beregnet i CAATs være

lig med summen ultimo i råbalancen på kontoniveau.

4) For balancekonti bør summen af transaktionernes beløb, beregnet i CAATTs, være lig med

differencen mellem ultimo summen i råbalancen og sammenligningstallet for sidste år22

5) Efter dette er udført kontrollerer revisor, at summen af differencer udgør 0 på alle konti, og

får herefter overbevisning om, at udtrækket er fuldstændigt og nøjagtigt.

6) Eventuelle afvigelser må alt efter størrelse identificeres og forklares, hvis disse er væsentlige.

Efter afstemning er foretaget kan revisor konkludere, at udtrækket er fuldstændigt i forhold til, hvad

virksomhedens eget ERP system, og derved indeholder alle transaktioner.

Identifikation og udvælgelse af manuelle finansposteringer

Der vil typisk være en større risiko ved de manuelle finansposteringer, da disse normalt ikke er

rutineprægede og ikke kommer fra undermoduler med indbygget kontrolmiljø. Derfor vil revisor

ofter være interesseret i netop disse. ISA 240 nævner karakteristika for de manuelle posteringer, som

netop har en forhøjet risiko for fraud.

22
Også kaldet primo balancen for indeværende år.
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For at identificere, hvilke transaktioner, der er manuelle blandt det fulde udtræk af transaktioner, må

revisor enten høre virksomheden eller benytte sig af sin viden omkring det enkelte ERP system.

Der kan være tale om forskellige indikatorer, som gør, at en transaktion kan ses som manuel. Man

må ofte afgrænse sig således, at man fjerner alt det, der ikke kan anses som værende manuelle

finanstransaktioner.

Typiske udvælgelseskriterier omfatter, men er ikke begrænset til:

- BrugerID på posteringen kan være et submodul/system, og derved være karakteriseret som

værende en ikke manuel transaktion

- Bilagsnummer har markering af manuel type eller er inddelt i nummerserier, hvori der kan

identificeres, hvorvidt der er tale om manuelle eller automatiske transaktioner

- Transaktionstype, dokumenttype eller anden specifik indikator for et ERP system kan

indikere, hvorvidt der er tale om rene automatiske posteringer eller ej

- Visse konti kan være låst i forhold til at kunne bogføre manuelt på disse

Ud fra de indikatorer, som revisor identificerer undervejs, i forhold til hvorvidt transaktionerne er

manuelle eller automatiske, kan man udnytte CAATTs programmet til at sortere de automatiske fra,

hvis man ikke ønsker disse. Der kan dog være særlige grunde til, også at inkludere de automatiske

eller kigge nærmere på dem ved specielle analyser.

Revisor må altså i sit CAATTs program filtrere transaktionerne efter indikatorer, og trække dem ud

som er identificeret som værende manuelle - eller måske manuelle.

Transaktioner foretaget til urelaterede, usædvanlige eller sjældent brugte konti

Dette er en af de nævnte karakteristika for, at transaktioner indeholder fraud jf. ISA 240.

Transaktioner har typisk et mønster, som man ville forvente. Eksempelvis vil en kreditering i

forbindelse med omsætning typisk resultere i en debet postering på enten debitorer eller de likvide

konti (kassbeholdning eller bank). En kreditering i forbindelse med omsætning ville ikke resultere i en

debet på f.eks. varelager eller egenkapital. Undtagelsen til dette kan naturligvis være, at der er tale

om en postering indeholdende mange transaktioner med forskelligt indhold, og at det derfor kan

forekomme alligevel. Denne type transaktion er i sagens natur kompleks og bliver specifikt nævnt i

ISA 240 som værende risikofyldt, og derved af interesse for revisor.
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Der kan i sagens natur være mange forskellige typer af transaktioner til relaterede konti, og jeg har

derfor valgt at begrænse eksemplet til omsætning. Metodemæssigt vil dette analogt kunne overføres

til andre typer transaktioner.

For at kunne analysere, hvorvidt der er foretaget skæve posteringer til ikke relaterede konti, vil der

derfor først og fremmest være brug for at definere, hvilke konti man forventer, at omsætningen

bliver hhv. krediteret og debiteret på. Dette kan naturligvis involvere mange forskellige konti.

Når identifikationen er sket foretages følgende handlinger i CAATTs:

1) Debiteringer på normale konti for omsætning, udtrækkes til ny ”tabel 1”

2) Krediteringer på normale konti for omsætning udtrækkes til ny ”tabel2”

3) De 2 udtrukne tabeller joines på journal entry nummer, hvor kontoen findes i begge tabeller

til ”tabel3”. Denne nye tabel3 vil derved indeholde journal entry numre hvor der har været

sammenhæng mellem debet og kredit konti vedr. omsætning.

4) ”Tabel3” joines med” tabel2” og der skabes ny” tabel4” på de journal entryes der kun findes i

”tabel 2” men ikke i ”tabel3”. Denne nye ”tabel4”, indeholdende ikke matchede journal

entries, vil være de posteringer foretaget med kredit på omsætningskonti, men som ikke

indeholder en relateret debet postering udfra revisors kriterier.

Revisor kan herefter gennemgå ”tabel4” med henblik på væsentlige transaktioner, hvor der er

krediteret omsætning, men hvor der ikke er debeteret på de forventede konti. Til hjælp i forbindelse

med denne øvelse kan revisor summere op for hver journal entry, hvor meget der er krediteret på

omsætning og herefter så sortere efter størrelse. På denne måde kan det være nemmere for revisor

at opnå overblik og lave målrettede stikprøver.

Når det drejer sig om usædvanlige eller sjældent brugte konti, må revisor summere alle

transaktionerne sammen på kontiene og tælle hvor mange transaktioner, der findes på hver konto.

Revisor kan herefter sortere listen og identificere eventuelle konti, hvor der findes få posteringer.

Revisor må anvende sin faglige ekspertise til at vurdere, om der er behov for yderligere test i

forbindelse med de sjældent brugte konti.

Når det kommer til usædvanlige konti, må revisor umiddelbart vurdere ud fra såvel navnet på

kontoen, antallet af transaktioner og beløbenes størrelse. Ligeledes her må man bruge sin faglige

ekspertise til at se, om der skulle forekomme usædvanlige konto i forhold til virksomhedens type.
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Transaktioner foretaget af individer der ikke typisk foretager bogføring

Denne test kan være interessant af flere grunde. ITGC kan normalt give overbevisning omkring

brugeradgange og håndteringen heraf. Men ønsker revisor selv at lave en test i forhold til, hvem der

har haft adgang til systemet, og derved foretaget posteringer, kan en simpel gennemgang af listen

over personer med adgange til systemet, ikke anses for at være dækkende. Dette skyldes, at der kan

være oprettet og fjernet personer i løbet af året, som derved ikke kommer ud på listen over

personer, der har adgang i øjeblikket. Der vil altså være tale om en slags statusliste -hvor revisoren vil

være mere er interesseret i totalbilledet inkl. løbende bevægelser.

For at lave denne test må revisoren, i sit CAATTs program, summere antallet af transaktioner

sammen, målt på brugere, således at antallet af transaktioner og brugerID fremkommer.

Resultatet af denne liste må revisoren derefter evaluere, eventuelt i samarbejde med en fra

virksomheden. Man skal evaluere, hvorvidt de personer der har bogført også i realiteten er de

personer, der burde kunne foretage bogføringer. Eventuelle anomalier identificeres, og revisor kan

derefter i sit datagrundlag se, hvilke slags transaktioner disse brugere har foretaget. Derefter kan han

beslutte, hvorvidt der skal foretages yderligere tests.

Transaktioner foretaget i slutningen af perioden; lige efter perioden; eller som mangler forklaring

Denne test vil afhænge af datakvaliteten i det udleverede materiale. Typisk vil der i større standard

ERP systemer være et felt med beskrivelse af transaktionen. Det er dog ikke altid, at virksomhederne

aktivt anvender dette. Før testen påbegyndes, må der derfor undersøges hvorvidt, og hvordan

virksomheden anvender dette felt.

I fald, at virksomheden anvender feltet konsekvent til beskrivelse af transaktionens type, kan revisor,

på baggrund af indtastningstidspunktet, udsøge transaktioner i slutningen af perioden eller i starten

af følgende periode. Dette kan han gøre, for at se, om der er nogle transaktioner, der mangler eller

har en for kort beskrivelse ud fra antallet af tegn. Dette afhænger igen af, hvordan virksomheden

anvender feltet.

Revisor kan på baggrund af denne gennemgang udvælge specifikke transaktioner, og bruge dem som

stikprøver. Således at han kan seom alt er, som det skal være, eller om der kan være fraud

indblandet.

Posteringer før eller under forberedelsen af årsrapporten som ikke har kontonummer oplysninger
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Denne test vil være simpel at foretage med CAATTs værktøj. Der vil her være tale om, at man

undersøger i feltet med kontonummer, for at se, om nogen transaktioner har blanke kontonumre.

Man kan eventuelt udvide testen med at udsøge konti, som ikke findes i råbalancen eller konti, som

ikke kan ses i chart of accounts, hvis revisor er i besiddelse af denne. Dette kan gøres i CAATs

programmet med funktionen join, hvor man på kontonummeret sammenligner transaktionerne med

data i henholdsvis kontoplanen og råbalancen.

Identificeres der konti, som revisor ud fra en faglig vurdering og skøn, ikke findes i råbalance eller

kontoplanen, må dette undersøges yderligere.

Transaktioner med runde tal eller f.eks. ender med 999,99

Transaktioner med runde tal eller tal, der f.eks. ender med 999,99 er interessante for revisor at kigge

på. Hvis der er tale runde tal kan dette være regnskabsmæssige skøn, lån eller andre manuelle

poster, som man bør være opmærksom på. Dette er særlig interessant, da denne type transaktioner

vil have en højere risiko end ellers. Revisor må her vurdere, hvorvidt han ønsker at undersøge disse

transaktioner nærmere. Ved gennemgangen af disse transaktioner må han ligeledes anvende sit

kendskab til brug af konti i virksomheden, for at vurdere om transaktionen virker usædvanlig .

Transaktioner sluttende med f.eks. 999,99 kan også være interessante for revisor at kigge efter, idet

man typisk i virksomheden har et godkendelseshierarki, hvor forskellige personer vil have forskellige

beløbsgrænser. En person kan eksempelvis foretage og bogføre betalinger i banken op til 1000 kr.

Hvis denne person samtidig ønsker at foretage svigagtige handlinger med virksomhedens aktiver,

ville det være nærliggende at gå helt op til grænsen for godkendelsen. I dette tilfælde et beløb på

999,99 kr.

For at udsøge for disse typer transaktioner må revisor gøre følgende i sit CAATTs program:

1. Skabe tekst felt med beløb på transaktionen

2. Definere et nyt felt med de 6 sidste tegn i beløbsfeltet, komma tæller også for et tegn

3. Udtrække transaktioner, hvor det nye felt, man har skabt i step 2, indeholder enten

”000,00” eller ”999,99”

Når dette er gjort kan revisor herefter udsøge transaktionerne med de specifikke beløbsendelser og

se, om der eventuelt skulle være fraud involveret. Der kan ved CAATTs risikere at komme mange

resultater på søgekriterierne, og revisor må derfor undervejs vurdere, hvordan han bedst muligt får
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styr på disse. Dette kan ske enten ved at stramme søgekriterierne eller kigge efter noget specifikt i

resultaterne. Det vil derfor også klart være en fordel, hvis revisor har et godt kendskab til

virksomheden i forvejen og derved hurtigt kan vurdere, hvorvidt en transaktion bør udtages til

yderligere test.

Transaktioner stratificeret på tidspunkter, dage og måneder

Formålet med denne udvælgelse er delvist analytisk. Det handler om at opnå en forståelse af

virksomhedens mønster i, hvornår transaktioner sker. Derigennem kan man identificere eventuelle

afvigelser. Man kan forestille sig, at manuelle finansposteringer foretaget midt om natten har en

højere risiko for at være fraud end transaktioner foretaget i den almindelige arbejdstid.

Hvilke dage på måneden, der bliver bogført, er også relevant at kigge på. Dette kan give en indikation

på, om der er tale om en virksomhed, der løbende følger med, eller en virksomhed, der sidst på

måneden bogfører det meste. Dette kan betyde, at revisor skal være opmærksom på en særlig risiko;

at noget ikke bliver bogført grundet travlhed, og at der derved kan være et problem med

periodeafgrænsningen.

Hvor mange transaktioner og beløb, der bliver bogført de enkelte måneder, kan endvidere bruges

analytisk af revisor, til at se om der er åbenlyse afstikkere i forhold til, hvad man forventede. Er der

tale om en virksomhed, som typisk har travlt i december, men i analysen ligner december de andre

måneder, kan der være tale om eventuelle mangler og derved problemer med fuldstændigheden i

bogføringen.

Analysen kan foretages ved, at man i CAATTs programmet summerer antal af transaktioner og debet

beløb sammen på hhv. timetal, dage på måneden og måned i året.

Benford analyse af manuelle finansposteringer

Benfords lov23 siger noget om hvordan de første cifre i en talrække vil fordele sig, når der er tale om

input fra mennesker (som f.eks. ved input af manuelle finansposteringer). Der vil da være tale om en

fordelingsfunktion med indbyggede sandsynligheder for de første cifre. Kigger man alene på det

første ciffer i sine transaktioner vil resultatet fordele sig således:

23
http://en.wikipedia.org/wiki/Benford's_law
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Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rozklad_benforda.svg

Man kan altså forestille sig, at blandt måske 1 million manuelle finanstransaktioner modtaget

der alene på det første ciffer. Man

programmer, bl.a. ACL, har indbyggede funktioner til at håndtere dette.

Revisor kan udnytte dette til at vurdere

kunne være, at man identificerer

Benfords Lov. Dette kunne give revisor anledning til at kigge nærmere på de transaktioner

cifferet 4 som det første i beløb. I en konk

Kantinen bogfører direkte ind i finanssystemet,

personalekortbetaling. Derfor vil dette ligne

Kantinemåltidet kunne have en fast pris

ansatte året igennem, fås måske forklaringen

Benfords Lov.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rozklad_benforda.svg

at blandt måske 1 million manuelle finanstransaktioner modtaget

. Man plotter så hyppigheden af dette ind i en graf. Flere CAA

programmer, bl.a. ACL, har indbyggede funktioner til at håndtere dette.

Revisor kan udnytte dette til at vurdere, om der er eventuelle afstikkere i materialet.

man identificerer, at tallet 4 ligge langt over det, man ville forvente i forhold til

Benfords Lov. Dette kunne give revisor anledning til at kigge nærmere på de transaktioner

cifferet 4 som det første i beløb. I en konkret case kunne der være tale om en medarbejderkantine.

Kantinen bogfører direkte ind i finanssystemet, på baggrund af medarbejdernes

Derfor vil dette ligne manuelle posteringer foretaget af medarbejderne selv.

fast pris på 40 kr. pr person. Summerer man dette

fås måske forklaringen på, hvorfor netop denne søjle afveg i forhold til
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rozklad_benforda.svg

at blandt måske 1 million manuelle finanstransaktioner modtaget, ses

hyppigheden af dette ind i en graf. Flere CAATTs

om der er eventuelle afstikkere i materialet. Et eksempel

man ville forvente i forhold til

Benfords Lov. Dette kunne give revisor anledning til at kigge nærmere på de transaktioner, der har

en medarbejderkantine.

manuelle posteringer foretaget af medarbejderne selv.

tte op med antal

netop denne søjle afveg i forhold til



Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

47

Man kan også med Benfords lov udvide fordelingen til at dække flere cifre. F.eks. de 2 første cifre i

stedet for kun de første. Dette vil naturligvis give flere søjler, men fordelingskurven vil være

tilsvarende. Dette kan være en hjælp for revisor til specifikt at kigge efter mulig fraud.

I've Got Your Number (Mark J. Nigrini 1999)nævner et specifikt eksempel24 herpå, hvor en person i

1993 blev fundet skyldig i Arizona for at snyde med udbetalinger til en falsk kreditor. Udbetalingerne

kan ses i tabellen nedenfor:

Kilde: http://media.journalofaccountancy.com/JOA/Issues/1999/05/ex3_new_file.GIF

Som det ses var de alle under 100.000 dollar - muligvis for at undgå yderligere kontroller eller

procedurer. Kigger man på de indledende cifre, vil man se, at over 90 procent af udbetalingerne har

7, 8 eller 9 som det første ciffer. Der var ingen runde tal og beløbene inkluderede cents for at skjule

fraud. Endvidere kan man se, at tallene 87, 88, 93 og 96 forekommer 2 gange.

Havde man foretaget en Benford analyse på udbetalingerne, burde det have været muligt at

gennemskue, at noget var forkert. Dette kunne man have set, idet de cifre, der mindst burde

forekomme, var de hyppigst brugte i fraud scenariet. Havde man anvendt Benford med 2 ledende

cifre, havde de 4 cifre, der var brugt 2 gange i fraud forsøget sandsynligvis også kommet ud som

”afhoppere”. Derved havde man kunne identificere dette ved at dykke dybere ned og se, hvad det

24
http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1999/May/nigrini
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rent faktisk dækkede over. Historien viser, hvordan Benfords lov også kan være et nyttigt værktøj til

at spotte fraud.

6.3 Lager

Ved revisionen af varelageret er der tale om én regnskabspost i modsætning til de manuelle

finansposteringer, som kan dække adskillige regnskabsposter.

Jeg vil derfor rent metodisk, vurdere forskellige nyttige CAATTs analyser for varelager, som revisor

kan bruge i sin revision. Jeg vil beskrive formålet for revisor og revisionsmålene, som analysen skal

bidrage til at dække, samt hvordan udførslen håndteres.

Der vil i relation til varelageret være visse tests, som revisor ikke kan afdække ved at lave CAATTs

analyser. Dette omfatter bl.a. den fysiske tilstedeværelse af lageret. Revisor bør jf. ISA 50125 artikel 4-

8 deltage i varelageroptællingen, hvis dette er muligt. Optællingen af varelageret bidrager til

fuldstændigheden og nøjagtigheden.

Det er vigtigt for revisor at vide på forhånd, om der er tale om en produktionsvirksomhed26 eller

handelsvirksomhed27. Dette kan nemlig have indflydelse på, hvilke data man får brug for, samt hvilke

analyser, der kan foretages.

For at kunne foretage CAATTs analyser på varelageret, må revisor også her bede om udtræk af

bestemte tabeller hos virksomheden. Jeg har nedenfor, skitseret hvordan et sådan dataudtræk for

varelageret kan se ud. Udtrækket er til brug i de analyser, som jeg vil gennemgå:

25
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a023-2010-iaasb-handbook-isa-501.pdf

26
Virksomhed der selv fremstiller varer

27
Virksomhed der køber og sælger varer uden at modificere disse
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Kilde: egen tilvirkning

Figuren skal ses som, at en revisor har bedt om 4 tabeller

tilhørende felter under.

Lagerværdilisten indeholder virksomhedens artikl

burde derfor kunne stemmes af direkte til råb

muligt at lave en række simple CAAT

i flere analyser, i forbindelse med de andre tabeller.

Lagertransaktioner indeholdende bevægelser på lageret

specifikt at kunne beregne omsætningshastigheder for vare

en fordel fremfor salgsordrer, er dels at

analysen. Dette skal forstås således, at en vare, der går

med i omsætningshastigheden. Den anden grund er

datoen for den fysiske flytning på varelageret

grundlaget for beregningen af omsætningshastigheden.

inkludere seneste regnskabsårs bevægelser.

Indkøbsordrer er medtaget, for at kunne analysere værdiansættelsen af varelageret

Indkøbsordrelinjerne bør som minimum dække seneste regnskabsår.

Lagerværdiliste

Varenummer

Varenavn

Antal

Lagerværdi

Enhed

Enhedspris

Dato oprettet

Seneste optællingsdato

Lagertransaktioner

Transaktionstype

Transaktionsdato
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revisor har bedt om 4 tabeller. Navnet på tabellen står

Lagerværdilisten indeholder virksomhedens artikler på varelageret ultimo regnskabsperioden

burde derfor kunne stemmes af direkte til råbalancen på værdien af lageret. Ud fra denne er det

muligt at lave en række simple CAATTs test som gennemgås senere. Denne vil også indgå som en del

i forbindelse med de andre tabeller.

Lagertransaktioner indeholdende bevægelser på lageret, er alene indeholder mængder. Dette er for

beregne omsætningshastigheder for varerne. Grunden til, at denne tabel kan være

er dels at man her kan korrigere for returvarer og tage dem med i

Dette skal forstås således, at en vare, der går ud og en vare, der kommer

med i omsætningshastigheden. Den anden grund er, at datoen for salgsordren ikke

datoen for den fysiske flytning på varelageret, hvilket man kan argumentere for,

grundlaget for beregningen af omsætningshastigheden. Transaktionstabellen bør som minimum

inkludere seneste regnskabsårs bevægelser.

for at kunne analysere værdiansættelsen af varelageret

Indkøbsordrelinjerne bør som minimum dække seneste regnskabsår.

Lagertransaktioner

Varenummer

Transaktionstype

Enhed

Antal

Transaktionsdato

Indkøbsordrer

Varenummer

Pris per enhed

Antal

Dato

Omregningsfaktorer

Enhed

Status

Salgsordrer

Varenummer

Pris per styk

Antal

Dato

Enhed

Status

Omregningsfaktorer

49

står øverst og med de

er på varelageret ultimo regnskabsperioden, og

fra denne er det

enne vil også indgå som en del

lene indeholder mængder. Dette er for

denne tabel kan være

her kan korrigere for returvarer og tage dem med i

, der kommer ind ikke tæller

at datoen for salgsordren ikke nødvendigvis er

bør danne

Transaktionstabellen bør som minimum

for at kunne analysere værdiansættelsen af varelageret nærmere.

Salgsordrer

Varenummer

Pris per styk

Antal

Dato

Enhed

Status

Omregningsfaktorer
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Salgsordrer er ligeledes medtaget, for at kunne se nærmere på værdiansættelsen. Salgsordrelinjerne

bør som minimum dække seneste regnskabsår.

Jeg har i hhv. indkøbsordrer og salgsordrer medtaget et felt kaldet omregningsfaktorer. Dette er ikke

nødvendigvis blot et felt, men er med for at illustrere at der skal skabes sammenlignelighed på tværs

af tabellerne. Antal, som er opgjort på lagerværdilisten kan eksempelvist være foretaget i en type

enhed (eks. stk) hvorimod der købes hjem i en anden enhed (eks. paller). I dette tilfælde vil revisor

skulle korrigere indkøb, for at skabe sammenhæng til lagerværdilisten. Endvidere kan der også være

tale om andre omregningsfaktorer, såsom valutaomregning, rabatter mv., som man skal være

opmærksom på.

Rent metodisk vil man skulle korrigere for disse omregningsfaktorer indledende, og de bør derfor

ikke have indflydelse på de efterfølgende analyser.

FIFO28 beregning af varelageret på baggrund af indkøbsordrer

Formålet med analysen vil være en værdiansættelse af varelageret baseret på indkøbsordrer. I den

almindelige lagerværdilistes priser kan der være flere forskellige fejlkilder, som gør, at den angivne

værdi ikke stemmer overens med den værdi, som varene købes for. Et eksempel på en afvigelse kan

være en medarbejder, som ved en fejl har sat en vare op til standard kost pris i systemet og værdien

derfor ikke længere opdateres automatisk.

Årsregnskabslovens § 4529 siger i den forbindelse:

”Kostprisen for varebeholdninger kan beregnes på grundlag af vejede

gennemsnitspriser, »først ind-først ud« (FIFO) metoden eller en anden lignende

metode, som afspejler værdien af den fysiske varebeholdning på balancedagen.”

Varelageret skal altså opgøres efter den retvisende værdi på balancedatoen som f.eks. FIFO eller

vejede gennemsnitspriser. Jeg vil for eksemplets skyld antage, at virksomheden anvender FIFO, og at

revisor derfor ønsker at foretage en efterregning på værdien af de enkelte varenumre ud fra FIFO

princippet.

Revisionsmålet for denne test vil være hhv. værdiansættelsen og nøjagtigheden på varelager

regnskabsposten.

28
First in first out

29
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136726
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For at kunne foretage beregningen i sit CAATTs program må revisor foretage følgende steps:

1. Indkøbsordrer joines sammen med lagerværdiliste, således at antal af varen på lager fra

lagerværdilisten, kommer over på transaktionerne i indkøbsordrer.

2. På baggrund af step 1 skaber revisor en ny tabel, hvor der primært er sorteret på varenumre,

og sekundært sorteret på dato, således at de nyeste datoer ligger øverst.

3. Revisor laver en loop- funktion, der for hvert varenummer gør følgende:

a. Variabel skabes der lægger antal sammen på indkøbsordrelinjer løbende. Har

virksomheden f.eks. på de første 3 linjer købt 4, 8 og 12 styks vil denne variabel ved

linje 3 antage værdien 24.

b. For hver linje i indkøbsordrer ganges priser med mængder, hvis variablen fra punkt a

er lavere end antal på varelager.

c. Hvis variablen antager større værdi end varelageret, tages antallet i differencen

mellem variabel og varelager og ganges med prisen i sidste indkøb.

d. Hvis der ikke er nok indkøb til at beregne fuldt FIFO i det modtagne materiale, kan

revisor lave en ekstrapoleringsfunktion ud fra de indkøb, der er til rådighed - hvis

dette ønskes.

e. Efter endt rutine skrives antal indkøbte varer og indkøbsprisen på varenummeret, og

der springes til næste vare.

4. For hvert varenummer på listen tages differencen mellem lagerværdilisten og den beregnede

værdi ud fra indkøbsordre. Der sorterers på beløbsmæssig størrelse således, at de største

differencer fordelt på varenumre optræder øverst.

Revisor kan efter denne analyse vurdere, om der er problemer med værdiansættelsen af varelageret,

i forhold til indkøbsordreværdierne, opgjort efter FIFO princippet. Væsentlige afvigelser på

artikelnumre bør undersøges yderligere, for at afdække, hvad årsagen til dette kan være. Resultatet

kan give anledning til op eller nedskrivning, hvis fejl identificeres.

Analysen vil primært være anvendelig i en salgsvirksomhed, hvor man køber og sælger varer direkte.

I en produktionsvirksomhed giver denne analyse kun mening på de råvarer, der bliver købt direkte

ind. Analysen er således ikke rettet mod varer, som produktionsvirksomheden selv fremstiller, hvor

forskellige materialer og løn f.eks. indgår. Her må revisor i stedet kigget på bill of materials hvis en

sådan analyse ønskes.
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Dækningsbidrag/avance beregning

En analyse af dækningsbidraget/avancen på de enkelte varenumre fra lagerværdilisten kan være

interessant for revisor, idet en negativ dækningsgrad kan være en indikation på et

nedskrivningsbehov. Der kan være stor forskel på, hvad varer sælges til hos forskellige kunder. Og da

man endda nogle gange sælger med tab, giver analysen typisk det bedste resultat, ved at kigge på

gennemsnits salgspriser henover året, i stedet for blot at kigge på det seneste salg. Særlige

indikatorer kan dog tale for at indsnævre intervallet, som f.eks. meget volatile priser på enkelte

varegrupper.

Revisionsmålene som analysen dækker, vil være værdiansættelse på lagerværdiposten.

Metodisk må revisor gøre følgende i sit CAATTs program:

1. I salgsordretabellen indeholdende data for seneste regnskabsår, udregnes

gennemsnitsprisen. Dette gøres ved at klassificere på varenummeret og summere antal og

totalprisen30 sammen. Resultatet vil være en tabel med 1 linje for hvert varenummer

indeholdende total antal solgte varer og den totale pris.

2. Der skabes nyt felt, hvor den totale pris divideres med det totale antal solgte varer for at få

den gennemsnitlige salgspris i regnskabsåret.

3. Tabellen joines sammen med lagerværdilisten på varenummer.

4. Der skabes et nyt felt, hvor den gennemsnitlige salgspris ganges sammen med antallet på

varelager. Dette felt vil være et udtryk for prisen, som virksomheden ville få, ved at sælge

alle styks af den pågældende artikel på lageret.

5. Til sidst skabes et felt med differencen mellem den totale lagerværdi og vores i punkt 4

beregnede værdi. Værdien man ville få, viser det over- eller underskud der ville fremkomme,

hvis det der lå på lager af artiklen blev solgt til den gennemsnitlige salgspris.

6. Tabellen sorteres efter det i punkt 5 skabte difference felt, således at de største differencer

fremkommer øverst

Revisor har nu skabt sig et godt overblik over, hvad varerne hhv. sælges til og ligger på lager til. Han

kan i den forbindelse nu vurdere eventuelle behov for nedskrivninger, hvis gennemsnits salgsprisen

viser sig at være under, det som varen ligger på lager til. Her skal man igen huske jf. ÅRL § 11 at

regnskabet skal give et retvisende billede af virksomheden samt koncernens aktiver og passiver.

30
Antal * pris per enhed
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Risikoen kan derfor være, at der ligger artikler til en for høj værdi på varelageret, som ikke giver det

retvisende billede, som er det overordnede regnskabsprincip. Her må det naturligvis diskuteres med

ledelsen, om der kan være specielle årsager til afvigelserne, og at det dermed måske ikke er et brud

på det retvisende billede.

Beregning af omsætningshastighed

Omsætningshastigheder kan være interessante for revisor da de også kan være med til at give et

billede af det potentielle nedskrivningsbehov. Der kan være tale om varer, som sælger meget lidt,

men der kan også være tale om udgåede eller ukurante varer, som stadig står opført som normal

værdi. Det vil derfor være meget relevant for revisor at kigge nærmere på disse, hvis der er tale om

en virksomhed med et stort og væsentligt varelager.

Analysen vil tage udgangspunkt i lagertransaktionstabellen. Her vil man typisk se forskellige

statuskoder alt efter typen af transaktion. Der kan være tale om alt fra intern flytning af artikel på

lageret over til reelle salg og returvarer. Det vil derfor være essentielt for revisor at opnå et overblik

over disse transaktionstyper, således at han i analysen kan anvende de relevante. I forbindelse med

omsætningshastighed vil de relevante transaktionstyper være hhv. salgstransaktioner, udtag til

produktion og returvarer.

Revisionsmålet vil igen være værdiansættelsen af varelageret.

Analysen kan foretages med følgende metode:

1. Skab en ny tabel hvor kun relevante transaktionstyper indgår

2. Klassificer på varenummer og summér antallet sammen i ny tabel

3. Tabellen skabt i step 2 joines sammen med lagerværdilisten, sådan at informationerne fra

begge tabeller indgår i den nye tabel.

4. Feltet kan nu skabes med omsætningshastigheden, som er antallet fra

lagertransaktionstabellen divideret med antallet på lagerværdilisten. Dette kan f.eks. være

0,5 og er udtryk for at omsætningshastigheden er 6 måneder. Revisor kan i den forbindelse

skabe et nyt felt hvor decimal værdien ganges med 12 og resultatet vil være

omsætningshastigheden i måneder.

5. Den nye oversigtstabel kan evt. skabes med forskellige grupperinger af

omsætningshastigheder og de releaterede lagerværdier.
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Revisor kan nu analysere resultatet. Især de meget lave omsætningshastigheder eller der, hvor der

slet ingen omsætning er, vil være interessant i forhold til at vurdere et evt. nedskrivningsbehov.

Man må i den forbindelse vurdere typen af vare, der er tale om, samt hvordan prisen kan have

ændret sig for denne vare. Man kan godt forestille sig varer, som f.eks. plasticposer, hvor der ikke vil

være noget problem i et år uden nogen omsætning, da de stadig vil have samme værdi det

efterfølgende år. Omvendt kunne man forestille sig andre artikler, der mistede deres værdi over tid.

Dette kunne f.eks. være pc hardware, hvor revisor må diskutere med ledelsen hvorvidt regnskabet

giver det retvisende billede.

Efterregning af lagerværdiliste

Formål: At efterregne den matematiske nøjagtighed og kontroller for integritet

Revisionsmål: Nøjagtighed og fuldstændighed

Der vil her være tale om en simpel handling, som mange revisorer i dag laver i Excel. Der er egentlig

tale om en CAATTs handling, hvor man tjekker, hvorvidt totalerne er beregnet korrekt.

Analyse af optællingsdatoer

Hvis seneste optællingsdato er med på lagerværdilisten, kan revisor have en særlig interesse i at se,

om alle varer er optalt indenfor det seneste år. Varer, der ikke er optalt indenfor det seneste år, må

herefter udfra risiko og væsentlighed diskuteres med ledelsen, og kan evt. danne baggrund for, at

revisor laver en stikprøve med nogle af disse ikke optalte varer.

Negative værdier

På lagerværdilisten kan nemt laves et check på, hvorvidt der forekommer negative værdier og eller

antal. Dette kan laves med sorteringsfunktion i CAATTs program eller Excel, og bidrager til at få

overbevisning om nøjagtigheden af lagerværdilisten. Negative værdier bør i sagens natur ikke

fremkomme, idet en vare logisk set kun bør kunne nedskrives til 0. Alligevel ses negative værdier,

hvilket kan være et udtryk for, at virksomheden ikke har fået registreret tilgangen på lageret. Dette

kan også skyldes et problem med det interne kontrolmiljø.
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6.4 Indregning af omsætning (teleselskab)

Jeg har valgt at tage dette eksempel med for at vise, hvordan CAATTs også kan bidrage til at løse

mere specifikke problemstillinger, som ellers ville være meget svært at få overblik over.

Et teleselskab består simplificeret af antenner, der sørger for, at personer kobles op på netværket -

enten trådløst eller via fastnet. Disse antenner kommunikerer via routere ind til infrastrukturen31, der

samler disse disse opkaldsinfomationer og konverterer det modtagne data til et fælles normaliseret

format. Dette vil typisk være CDR filer indeholdende forskellige oplysninger, som eksempelvis det

telefonnummer, der ringes fra, telefonnummer der ringes til, minutter for opkald og opkaldlængden i

sekunder32.

Efter opsamling og konvertering sendes dette afsted til backofficesystemer, der samler og gemmer

opkalds dataene fra antennerne. Efter lagring i backofficesystemerne sendes disse CDR filer videre til

en computer, der beregner priser for de enkelte CDR filer / opkald der skal takseres til kunden. Dette

sker ved, at stamdata fra billingsystemet hos de enkelte kunder, holdes op mod deres CDR filer. Der

kan eksempelvis være tale om en kunde ,der har en prisplan, og derfor takseres anderledes end

andre kunder med andre prisplaner og aftaler.

31
Billing mediation platform

32
Dette er blot et lille uddrag af hvad filerne typisk vil indeholde i virkelighedens verden. Se f.eks.

http://en.wikipedia.org/wiki/Call_detail_record
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Jeg har illustreret dette flow nedenfor

mediation engine, hvor data normaliseres

Kilde: egen tilvirkning33

Efter endt rating kan virksomheden fakturere sine kunder

sidste step (rating af CDR filer) som vist

Dette setup skaber en udfordring for revisor

nøjagtigt og fuldstændigt - og måske endda også indregnet i den rigtige periode.

Uden CAATTs ville man med lidt teknisk indsigt

tilgang, for at få en idé omkring disse revisionsmål. Men

skulle tages uforholdsmæssigt mange stikprøver for at revisor ville kunne afdække risikoen på

passende vis.

ISA 53034 siger om det i punkt 7 og 8

risikoen til et acceptabelt lavt niveau. Endvidere skal revisor planlægge sin stikprøve

33
Billeder er fra følgende steder:

http://www.livemint.com/images/7B7C8B76
http://www.sitecom.com/image/productimage/6978/wl
http://www.telemetro.dk/blader_server_hosting.gif
http://www.bluechipgulf.com/wp-content/uploads/2012/02/network_cabling.jpg
http://www.server-racks.com/wp-content/uploads/2007/10/server
34

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a027
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muligheder har lige store chancer for at blive udvalgt. Det sidste kriterie kan umiddelbart have en

række praktiske implikationer for revisor. Selve stikprøvestørrelsen vil afhænge af den accepterede

afvigelse, det ønskede konfidensinterval og populationens størrelse. Her må revisor umiddelbart

vurdere, hvorvidt han kan basere sig på de interne kontroller, for at nedbringe antallet af stikprøver.

Tager vi standarden i statistik med 95 % konfidensniveau og 5 % i accepteret afvigelse og en

population på over 2 millioner, giver det i sig selv 385 stikprøver35 som revisor må tage. Her kunne

det endda være særlige risici, som gjorde, at revisor ikke kunne acceptere en så stor afvigelse, og

antallet af stikprøver ville stige eksponentielt.

ISA 530 A11 giver dog også revisor mulighed for, gennem en faglig vurdering at fastlægge omfanget

af stikprøver, hvor en række faktorer som vil have betydning for stikprøvestørrelsen, kan inddrages.

Revisor har dog også muligheden for en alternativ tilgang via CAATTs, som her ville have muligheden

for at effektivisere i højt omfang, hvis der er tale om, at revisor skal bruge et stærkt bevis.

CAATTs ville i denne forbindelse kunne teste hele populationen eller evt. en hel måned. Hvis revisor

anvender CAATTs, ville usikkerheden nedbringes væsentligt. Beviset for, at omsætningen er

indregnet i den rigtige periode samt at omsætningen er nøjagtig og fuldstændig vil være meget

stærkt.

Den primære usikkerhed for revisor i forhold til dette telecom flow af CDR filer, ligger i, om CDR filer

helt ude fra masten bliver sendt korrekt i gennem systemet, bliver korrekt konverteret samt korrekt

rated til en pris i sidste ende. Det er først ved pris ratingen at der er tale om priser i CDR filerne, og at

virksomheden derfor kender omsætningen.

Man kan her forestille sig en risiko for, at filer strander i systemet, før de når hen til rating maskinen.

Man kan også forestille sig problemer med konverteringscomputeren, som giver anledning til

manglende omsætning. Der kan også være en risiko for, at flowet i visse tilfælde er for langsomt, og

at omsætning derfor ikke medregnes i korrekt periode. Ligeledes kan udregningerne undervejs være

sat forkert op.

Som det fremgår, er der tale om en lang række systemmæssige IT risici i processen, som revisor må

forholde sig til ifht. omsætningen for et teleselskab. Dette er umiddelbart svært at mitigere ved at

anvende traditionelle metoder.

35
http://www.raosoft.com/samplesize.html
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For at kunne anvende CAATTs i denne case må man derfor kigge lidt nærmere på flowet. Den bedste

case ville selvfølgelig være, hvis revisor kunne tage data helt ude fra masterne og afstemme med det

datagrundlag, der ligger i billing maskinen før ratingen. Han kunne herved se, at minutter f.eks. bliver

fuldstændig og præcist overført. Dette er dog ikke umiddelbart muligt, da data her, er fragmenterede

ud på en lang række master, og at der er tale om ikke konverterede data. Det tætteste man kan

komme på masten, og på data som det er muligt for revisor systematisk at analysere, vil derfor være

fra infrastrukturen, der opsamler og konverterer data fra de enkelte master.

Man kan i den forbindelse spørge, om der ikke ligger en risiko for, at masterne ikke får sendt data

fuldstændig og nøjagtigt indtil konverteringsmaskinen - og det vil der helt sikkert være. Her vil revisor

eksempelvis være nødt til at basere sig på teleselskabets egenkontrol, hvor teknikere kører ud til

masterne og foretager testopkald og senere kontrollerer, at disse bliver indregnet korrekt i systemet.

For revisor vil det dog være muligt at teste det datagrundlag, der ligger i konverteringsmaskinen (3)

bliver overført fuldstændigt og nøjagtigt til rating maskinen (5) hvor priserne kommer på. I

forbindelse med ratingen vil det også være muligt for revisor at efterregne dette step med sit CAATTs

program.

Med disse 2 tests vil det derved være muligt for revisor at opnå et stærkt bevis for det

systemmæssige flow af CDR filer og derved, at indregningen af omsætningen sker i den korrekte

periode, er nøjagtig og fuldstændig.

Til den første CAATTs test vil revisor derfor skulle bruge data fra 2 kilder:

1. Data fra konverteringsmaskinen (3)

2. Data fra ratingmaskinen før rating (5)

Da der her ikke er tale om priser, men minutter og andre typer trafik, vil revisor kunne lave en test,

hvor han opsummerer trafikken på de enkelte typer i hhv. konvertering og billing.

Ved afvigelser vil det eksempelvis være muligt for revisor i sit CAATTs program, via funktionen join, at

analysere årsagen til differencerne nærmere og dermed have et godt grundlag, for at høre

virksomheden om årsagen til disse differencer.

I et flow, som inkluderer rigtig mange småfiler (hvert opkald genererer jo en fil) vil der altid være en

smule tab. Det vil derfor være sandsynligt at testen ikke giver anledning til 1:1 match, men måske, at



Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

59

revisor konstaterer en mindre afvigelse som ikke er væsentlig. Det vigtige er dog, at man nu har et

stærkt bevis for, om denne afvigelses størrelse er væsentlig.

Den anden test, som revisor kan foretage med CAATTs i dette flow er en efterregning af selve rating

funktionen, og efterfølgende en afstemning til bogføringssystemet.

For at lave denne test kræver det følgende:

1. Data fra ratingmaskinen før rating (det samme som i testen ovenfor)

2. Data til brug for at beregne ratingen, typisk prisstamdata og kundesetup

3. Bogført omsætning for den periode, man kigger på fra ratingen

Revisor vil her skulle opstille beregningen af de enkelte priser på CDR filer på baggrund af input

modtaget. Alt efter kompleksiteten kan denne test nedskaleres således, at f.eks. et enkelt produkt

testes.

For at kunne udføre testen vil det derfor være nødvendigt for revisor at få en klar forståelse af

opsætningen af udregningen, således at han kan udføre en korrekt efterregning.

Efter endt efterregning kan resultatet afstemmes til virksomhedens egen beregning og sidenhen den

bogførte værdi. Differencer kan systematisk analyseres og evt. afklares med hensyn til årsager, hvis

denne er væsentlig.

Efter endt test har revisor opnået et stærkt bevis for omsætningens fuldstændighed, nøjagtighed og

indregning i rette periode - hele vejen fra første opsamlingssted i konverteringsmaskinen over til

prisberegning og bogføring.

6.5 Funktionsadskillelse i ERP systemer

Et relevant eksempel på anvendelsen i praksis, er funktionsadskillelsen i ERP systemer. Der vil i ERP

systemet, alt efter virksomhedens størrelse og type, være opsat brugere og roller. Disse brugere og

roller vil normalt være afgrænset på en lang række områder, sådan at man opnår en effektiv

funktionsadskillelse.

For at opnå en effektiv funktionsadskillelse er det nødvendigt for virksomheden at foretage en risiko

vurdering af deres finansielle processer. Hvor det er muligt, bør der indføres en funktionsadskillelse,
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der er understøttet af systemet, for at minimere risikoen for fejl eller besvigelser. Eksempler36 på

områder, hvor funktionsadskillelse er en god ide, er:

- Oprettelse af leverandør og betaling til denne

- Oprettelse af fakturaer og senere rettelser i disse

- Tage imod varer og initiere betalingen til leverandøren

- Modtage betalinger og foretage afskrivninger

Dette har naturligvis en lang række fordele for virksomheden, men betyder også samtidig, at revisor

kan basere sin revision på opsætningen af dette kontrolmiljø, og på den måde nedbringe sin

substansrevision. Der vil derfor også være en særlig interesse i denne opsætning fra revisors side, for

at kunne effektivisere revisionen.

For at kunne basere sin revision på, at denne funktionsadskillelse er sat korrekt op i systemet, er

revisor nødt til at teste det, da det må anses for at være en nøglekontrol, der mitigerer en væsentlig

risiko.

En af forudsætningerne for en effektiv opsætning af funktionsadskillelsen er, at virksomhedens ITGC

er velfungerende, og man derfor kan stole på deres IT miljø.

Hvis revisor konstaterer, at ITGC fungerer, og at der bør være en effektiv funktionsadskillelse, skal

dette testes. Testen vil især afhænge af virksomhedens kompleksitet og ERP systemet, der anvendes.

Hvis det er en mindre virksomhed, med få roller og en simpel brugeropsætning, vil dette typisk

kunne klares ved blot at kigge på konfigurationen i systemet. I større virksomheder, med mere

komplekse systemer, kan mulighen for at kigge på konfigurationen dog være for kompleks at

overskue. Her kan CAATTs komme på banen som værktøj til at identificere, hvorvidt

brugeropsætningen i systemet er sat korrekt op med funktionsadskillelsen.

For at kunne anvende CAATTs effektivt til at teste for opsætningen af funktionsadskillelsen i

systemet, er det nødvendigt for revisor at forstå selve strukturen for adgange i systemet.

36
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/b0dcd305-443d-2c10-b0a1-

dd8e1e11f2b5?overridelayout=true side 5
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Dette kan variere fra system til system, men nedenfor er kort skitseret

Kilde: egen tilvirkning

Pyramiden skal forståes nedefra. Der ligger i systemet en lang række grundlæggende rettigheder

man kan sætte op. Det kan være adgangen til en bestemt menu eller adgangen til at ændre en

bestemt opsætning. Det kan være helt nede på et grundlæggende niveau

ikke giver anledning til at gøre noget, men i stedet må kombineres før

eksempel på dette er, at man giver adgang til at rette i et felt, men for at rette i felte

kunne se og tilgå feltet i den rette menu.

Disse helt basale rettigheder kan sammensættes til en række funktioner i ERP systemet.

være, at man opretter en funktion

funktion samler man så f.eks. de 20 rettigheder

er i den forbindelse vigtigt at pointere

funktioner.

Funktionerne kan så sammensættes til roller i

til debitorbogholderne, og at man til den rolle har sat 20 funktioner i

det grundlæggende rettighedsniveau kan dette måske betyde

debitorbogholder, har adgang til 500 rettigheder.

Til sidst er der laget med brugere

bogholder fra debitorafdelingen der skal have adgang til debitor

det være nødvendigt at sætte visse personer op med adgang til flere roller.

For revisor kan dette derfor hurtigt blive komplekst at skulle tage stilling til. Man må derfor holde sig

for øje, at det primære er, at sikre begrænset a

Funktioner

Objektrettigheder
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Dette kan variere fra system til system, men nedenfor er kort skitseret, hvordan det kan se ud:

Pyramiden skal forståes nedefra. Der ligger i systemet en lang række grundlæggende rettigheder

man kan sætte op. Det kan være adgangen til en bestemt menu eller adgangen til at ændre en

an være helt nede på et grundlæggende niveau, hvor en rettighed alene

ikke giver anledning til at gøre noget, men i stedet må kombineres før, at det giver mening. Et

at man giver adgang til at rette i et felt, men for at rette i felte

kunne se og tilgå feltet i den rette menu.

Disse helt basale rettigheder kan sammensættes til en række funktioner i ERP systemet.

man opretter en funktion, der skal kunne vedligeholde kreditor stamdata specifikt

ktion samler man så f.eks. de 20 rettigheder, der skal til for at kunne foretage denne funktion. Det

er i den forbindelse vigtigt at pointere, at de samme rettigheder naturligvis kan bruges i flere

Funktionerne kan så sammensættes til roller i ERP systemet. Det kan være, at man har lavet en rolle

man til den rolle har sat 20 funktioner i, som denne rolle kan tilgå. På

det grundlæggende rettighedsniveau kan dette måske betyde, at en person, oprettet som

har adgang til 500 rettigheder.

laget med brugere, som får tildelt roller i systemet. Det kan, som nævnt

bogholder fra debitorafdelingen der skal have adgang til debitorbogholder rollen, men også her kan

det være nødvendigt at sætte visse personer op med adgang til flere roller.

For revisor kan dette derfor hurtigt blive komplekst at skulle tage stilling til. Man må derfor holde sig

at sikre begrænset adgang til systemet (at funktionsadskillelsen fungerer)

Brugere

Roller

Funktioner

Objektrettigheder
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dan det kan se ud:

Pyramiden skal forståes nedefra. Der ligger i systemet en lang række grundlæggende rettigheder,

man kan sætte op. Det kan være adgangen til en bestemt menu eller adgangen til at ændre en

hvor en rettighed alene

at det giver mening. Et

at man giver adgang til at rette i et felt, men for at rette i feltet må man både

Disse helt basale rettigheder kan sammensættes til en række funktioner i ERP systemet. Det kan

stamdata specifikt, og i den

der skal til for at kunne foretage denne funktion. Det

at de samme rettigheder naturligvis kan bruges i flere

man har lavet en rolle

som denne rolle kan tilgå. På

oprettet som

som nævnt, være en

rollen, men også her kan

For revisor kan dette derfor hurtigt blive komplekst at skulle tage stilling til. Man må derfor holde sig

dgang til systemet (at funktionsadskillelsen fungerer)
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samt at man derved også kan stole på de data, der ligger i systemet (fordi kun relevante brugere har

adgang).

Tilgangen til dette i praksis kan være forskellig alt efter, hvad man vil basere sig på, og hvilken

overbevisning man ønsker. Hvis vi derfor antager, at der er tale om en stor virksomhed med gode

kontroller på området, må revisor udfra en risikobaseret tilgang definere, hvilke kontroller man

ønsker at basere sig på. Dette vil være muligt at teste, med et udtræk fra virksomheden over hele

brugerstrukturen med de underliggende lag. Her vil man så i CAATTs kunne teste, om denne

planlagte funktionsadskillelse bliver overholdt i opsætningen, samt om nogen personer f.eks. har

adgang til flere roller, der sammen ville bryde med funktionsadskillelsen.

Denne proces kan blive kompliceret af, at der i de nedre lag kan være givet rettigheder til de enkelte

funktioner, der ikke i sig selv er kritiske, men sammensat af flere funktioner med andre rettigheder,

kan disse sammenlagt gå hen og blive en risiko.

Flere større revisionsfirmaer bruger derfor, i forbindelse med funktionsadskillelse og

brugerrettigheder, deres egenudviklede CAATTs programmer til at teste implementeringen i

systemet. Programmerne er ERP system specifikke og bliver løbende opdateret i takt med, at ERP

systemerne udvikler sig.

Et specifikt program, som eksempelvis er udviklet specifikt mod SAP rettigheder, vil derfor kunne

analysere et brugerudtræk, fra systemet, helt ned på de enkelte rettigheder for hver bruger. På

baggrund af dette kan der tages stilling til om der er adgang til kritiske funktioner eller basale

funktionsadskillelseskontroller er brudt. Resultatet kan man så få ud i en række rapporter, for de

enkelte områder, hvilket kan gøre revisor i stand til, på et langt bedre grundlag, at se, hvor der

potentielt kan være en risiko, grundet manglende opsætning.

Disse specifikke programmer kan også især bruges til at bringe værdi til kunden i revisionsprocessen.

Dette kan foregå ved, at man identificerer svagheder ved sin revision i kontrolmiljøet, og rapporterer

dette til kunden. Kunden har så mulighed for at rette op på denne svaghed fremadrettet, hvilket vil

være til gavn for både virksomhed og revisor.

Hvis denne funktionsadskillelse ikke har fungeret, eller at virksomheden helt overordnet ikke har

implementeret gode ITGC’er, må revisor tage dette med i sin strategi.

Dette kan betyde, at man må udvide sine substanshandlinger, som igen kan være meget

tidskrævende. Men også her kan anvendelse af CAATTs være en mulighed. Som der blev set
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nærmere på i afsnittet om manuelle finansposteringer, kan man her trække årets transaktioner ud,

og på baggrund af dette udtræk, bruge sit CAATTs program til at identificere, om denne svaghed i

systemet rent faktisk er blevet anvendt.

Der er altså, på området funktionsadskillelse i ERP systemer, tale om et sted, hvor revisorer har

været relativt gode til at adoptere CAATTs, og aktivt anvende dette i revisionsprocessen. En

katalysator for dette har især været kompleksiteten af brugeropsætningen og hele strukturen der

ligger heri samt udsigten til ellers at skulle basere sig i højere grad på substansrevision.

7. CAATTs i fremtiden

Fremtiden peger i en retning af en øget udbredelse af CAATTs samt større anvendelse hos

revisorstanden. Alle de interviewede personer nævnte den øgede anvendelse i fremtiden, og

litteraturen peger også flere steder på den øgede anvendelse. Et eksempel på dette er Thomas P.

Houch, ”Why and How Audits Must Change s. 190, hvor han kritiserer den manglende anvendelse i

dag trods den øgede udbredelse af teknologien hos kunderne. Han peger på, at

revisionsvirksomhederne parallelt med omstillingen hos kunderne, også må tilpasse deres revision til

den nye situation, ligesom regeringer må holde sig opdaterede med de seneste strategier fra f.eks.

terrorister. Den manglende anvendelse er også noget, som flere respondenter påpegede i

interviewsne, hvilket hvor alle mente det skulle have en større udbredelse. Spørgsmålet er bare, hvor

hurtigt det kommer til at gå, og hvilken vej det vil tage.

Jeg har i de næste afsnit fremhævet eksempler på anvendelse i fremtiden.
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Datacubes

For det første vil man skulle oplære den almindelige generalist revisor til at foretage lette CAATTs

funktioner. Denne har det bedste kendskab til kunden

kvalificerede analyser og konkludere på disse. Måden det vil komme til at ske på

hjælp af såkaldte datacubes.

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rubik%27s_cube.svg

Datacubes skal forstås som en slags ”Rubik’s Cube”

ens farve på alle sider. For revisor handler det om

eksempelvist alle finanstransaktioner til en start. Med dette grundlag kan kuben have indbygget

standard tests, som revisor ofte vil være interesseret i. Det kan være diverse analytiske handlinger

hvor en udvikling på visse relatered

Pointen er, at revisor med dette værktøj i hænderne

denne efter sit eget behov. Kodeordet i den

Derved kan man lettere få det udbredt.

allerede er på vej i form af integrerede analytiske tests i programmet

opstille regnskaber for virksomheder. I dette program ligger som minimum råb

til for at opstille regnskabet, men der kan også ligge alle transaktionerne bag råbalancen. Dette gør i

hvert fald, at noget af indholdet vil være på plads

handlinger.

På længere sigt tror jeg dog mere på den fleksible løsning

stærkest med muligheden for selv at

hvor kun fantasien sætter grænsen.

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

For det første vil man skulle oplære den almindelige generalist revisor til at foretage lette CAATTs

det bedste kendskab til kunden, og vil derfor have lettest ved at kunne lave

kvalificerede analyser og konkludere på disse. Måden det vil komme til at ske på,

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rubik%27s_cube.svg

Datacubes skal forstås som en slags ”Rubik’s Cube”, hvor det gælder om at manipulere kuben til at få

For revisor handler det om, at man udlæser relevante data fra virksomheden,

eksempelvist alle finanstransaktioner til en start. Med dette grundlag kan kuben have indbygget

som revisor ofte vil være interesseret i. Det kan være diverse analytiske handlinger

udvikling på visse relaterede konti sammenlignes med hinanden.

at revisor med dette værktøj i hænderne, relativt let kan dreje på kuben og modificere

denne efter sit eget behov. Kodeordet i denne sammenhæng er, at det skal være let og tilgængeligt.

få det udbredt. En respondent påpegede også i interviewet at en

på vej i form af integrerede analytiske tests i programmet, som revisoren anvender til at

opstille regnskaber for virksomheder. I dette program ligger som minimum råbalancen

til for at opstille regnskabet, men der kan også ligge alle transaktionerne bag råbalancen. Dette gør i

at noget af indholdet vil være på plads, således at man nemmere kan foretage analytiske

tror jeg dog mere på den fleksible løsning, som datakuben illustrerer. Revisor vil stå

stærkest med muligheden for selv at ”lege” med data. Derigennem kan han designe sine analyser

hvor kun fantasien sætter grænsen.
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For det første vil man skulle oplære den almindelige generalist revisor til at foretage lette CAATTs

og vil derfor have lettest ved at kunne lave

, kunne være ved

hvor det gælder om at manipulere kuben til at få

ata fra virksomheden,

eksempelvist alle finanstransaktioner til en start. Med dette grundlag kan kuben have indbygget

som revisor ofte vil være interesseret i. Det kan være diverse analytiske handlinger,

relativt let kan dreje på kuben og modificere

det skal være let og tilgængeligt.

En respondent påpegede også i interviewet at en ”light cube”

som revisoren anvender til at

alancen, som der skal

til for at opstille regnskabet, men der kan også ligge alle transaktionerne bag råbalancen. Dette gør i

foretage analytiske

som datakuben illustrerer. Revisor vil stå

designe sine analyser,
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IT Factory skandalen er et godt eksempel på en situation, hvor en aktiv anvendelse af en sådan

datacube måske kunne have hjulpet. En artikel i Berlingske37 29. Januar, 2009 beskriver således,

hvordan udefrakommende med relativt simple analyser, såsom omsætning pr. antal medarbejdere,

relativt let kunne se, at noget så forkert ud, da denne omsætning var langt højere end sædvanen i

branchen. Man kan naturligvis aldrig gardere sig 100 % mod sådanne tilfælde. Men man kan, ved at

udbrede datacuben, give revisor de bedste og mest tilgængelige muligheder for at opdage ting, der

ikke ser helt normale ud.

En anden ting vedr. datakuben er spørgsmålet om, hvorvidt revisor ikke allerede i dag er i stand til at

foretage disse analyser? Hertil må man svare klart ja, da der ikke er noget nyt i en datacube. Fidusen

ligger i, at det bliver langt mere tilgængeligt for revisor at lave de forskellige analyser, uden konstant

at skulle hente nye input. Dette vil nemlig sløve arbejdet og i sidste ende måske medføre, at man ikke

får lavet helt så mange analytiske handlinger som man ville have gjort med en datacube.

Sidst men ikke mindst vil en datacube, alt efter opsætning, også gøre revisor i stand til at lave mere

komplekse handlinger med data, i stedet for, at det er en specialist, der skal sidde med dette.

En perspektivering i forbindelse med datacubes, kan være lande som Portugal. Her skal

myndighederne allerede i dag have virksomhedens transaktioner for regnskabsåret tilsendt

elektronisk, for at kunne foretage egne analyser i en slags datacube.

Audit Data Standard

AICPA38 har for nylig i juli 2012 foreslået et nyt udkast til en Audit Data Standard39.

Standarden skal træde ind og give faste definitioner for filudtræk til revisorer, da der på nuværende

tidspunkt ikke er en sådan standard. Jeg har tidligere i afhandlingen beskrevet udfordringerne og

risikoen ved, at revisor selv skal ind og definere sine filudtræk for de respektive opgaver, han ønsker

at udføre. Dette rækker helt fra hvilke data, der skal være omfattet, til hvor de skal trækkes ud. Dette

kan være behæftet med relativt store omkostninger for revisor, hver gang at skulle tage stilling til

dette, samt unødige risici ved eventuelle mangler. En standard på området for dataudtræk til CAATTs

vil derfor være et stort skridt på vejen, og det vil gøre det langt mere tilgængeligt for den brede

revisorstand.

37
http://www.business.dk/ledelse/kpmg-paa-farlig-kurs-3

38
American Institute of Certified Public Accountants

39
http://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/pages/auditdatastandardwg.aspx
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Perspektiverne i en sådan standard er derfor mange. Man kan måske endda på sigt forestille sig, at

flere ERP systemer vil begynde at understøtte en sådan standard, således at det vil være endnu

lettere for virksomhederne at trække data ud - og hermed gøre processen endnu mere effektiv.

Det amerikanske udkast (Audit Data Standard) fylder ca. 53 sider. Grundet den store relevans for

besvarelse af, hvad fremtiden bringer for CAATTs, vil jeg i det følgende gennemgå det nærmere

indhold af udkastet samt løbende perspektivere til resten af afhandlingen.

AICPA beskriver i udkastet ligeledes problemstillingen med at trække data ud effektivt. Et eksempel

kunne være, at regnskabsafdelingen sender revisors dataforespørgsel videre til IT, og derefter er det

så op til revisor at rykke for materialet. Dette kan forsinke eller helt stoppe processen.

ASEC40 forestiller sig derfor at et udkast til en fælles standard kan skabe grobund for, at

ERP/økonomisystemerne begynder at støtte op omkring en sådan standard. Dette kan man ligeledes

se som et udtryk for, at dataudtræk og behandling med CAATTs for revisor, er et område i udvikling

Og dette område vil vi bestemt vil se mere til fremover.

Udkastet til standarden dækker i første omgang kun finansposteringer og debitorer, men flere

standarder vil følge senere hen. Dette vil derfor være interessant jf. tidligere afsnit om

finansposteringer og ISA 240 standardens krav om gennemgang af disse.

I standarden vil det rent tekniske, såsom formaterne, felterne og tabellerne være defineret for sig.

Der vil dog også være supplerende spørgsmål til udtrækket, som virksomheden skal svare på, for at

opnå en forståelse af brugen. Disse spørgsmål rettes mod økonomi afdelingen, som så kan få hjælp af

IT.

For at sikre anvendeligheden hos en bred vifte af virksomheder, vil der være flexibilitet i standarden.

Der specificeres dog, at der ikke bør afviges fra standarden, da netop værdien i standardisering

således forsvinder. Revisor vil i såfald igen skulle bruge mere tid end nødvendigt på selve udtrækket.

Der er i det specificerede tabel materiale indbygget to forskellige niveauer: Niveau 1 er essentielt for

de risici, revisor ønsker at afdække. Niveau 2 er elementer, som findes i nogle

systemer/virksomheder, men ikke i andre. Det vil sige, at det er et krav, at alle felter i niveau 1 altid

leveres, mens at felter i niveau 2 kun leveres i de tilfælde, de bliver brugt.

Et overblik over standardens indhold kan ses i nedenstående figur:

40
Assurance Services Executive Committee
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Kilde: Side 9 i audit data standard draft fra AICPA

Base standarden dækker både for GL data og AR. Der er her tale om generelle formalia, som skal

overholdes, og denne base standard vil sandsynligvis også gælde, når flere områder bliver dækket af

standarden i fremtiden.

En af de generelle ting i base standarden er fil formatet. Her tillades på nuværende tidspunkt to

forskellige formater, nemlig XBRL og fladt fil format.

XBRL som er en forkortelse for ”eXtensible Business Reporting Language” blev oprindeligt opfundet

af AICPA. Senere overgik udviklingen til en separat enhed ”XBRL International”, for at sikre accept og
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kompatibilitet af formatet blandt virksomhederne41. Projektet tog for alvor fart, da US SEC42 i 2008

diktererede brugen af XBRL formatet fremadrettet for aktieselskaber i 2010. Folketinget har også

herhjemme besluttet at alle selskaber fremover skal aflevere digitale regnskaber jf. XBRL standarden

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette foregår jf. en køreplan alt efter virksomhedens

regnskabsklasse:

Kilde: http://www.xbrl.dk/page_articles.php?cmd=article&id=62&sid=6

Denne indfasning fra statens side vil alt andet lige få en klar betydning for, hvor hurtigt XBRL vil blive

udbredt og understøttet i de gængse økonomi systemer. Ligeledes vil det få en stor betydning for, at

flere personer hos virksomhederne også vil begynde at få kendskab til dette nye format. Dette har

helt sikkert været en af de store katalysatorer, eftersom XBRL er en af de understøttede formater i

den nye audit data standard.

XBRL bygger iøvrigt på XML43 taksanomien som, i opbygningen, langt hen af vejen kan sammenlignes

med HTML i kodestrukturen, da begge er opmærkningssprog44. Fordelen ved denne taksonomi er

bl.a. skalerbarheden og tilpasningsmulighederne, som det kan give senere hen, ved at udvide med

nye funktionaliteter.

Udkastet til datastandarden er der for XBRL’s vedkommende optegnet navne på labels, som skal

bruges i XBRL taksonomien for at følge standarden. Til disse labels kan der ligge eventuelle

underliggende værdier som også defineres jf. standarden.

XBRL International tilbyder ligeledes, på deres hjemmeside, et værktøj til at tjekke integriteten af ens

oprettede XBRL filer, for at sikre, at de følger den gængse standard.

Den anden format type som data standarden kommer til at indeholde, er flade filer. Dette er

nærmere defineret som tab sepereret UTF-8 tegnsæt txt filer. Denne type fil har historisk været en af

41
http://en.wikipedia.org/wiki/XBRL_International

42
Securities and Exhange Commission

43
Extensible Markup Language

44
http://da.wikipedia.org/wiki/XML

Regnskabsklasse XBRL obligatorisk for regnskabsår der slutter

B 31. januar 2012 eller senere

C 31. juli 2012 eller senere*

D 31. august 2013 eller senere*
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de mest gængse filformater for denne type dataudveksling da formatet er simpelt, åbent og

understøttes af en lang række applikationer.

I standarden er der ligeledes defineret behandlingen af 4 typer data:

Tekst – Skal være venstrejusteret, og må ikke indeholde blanke pladser efter indholdet

Tal – Valutasymboler skal ikke bruges. Decimaler skal inkluderes og bør indeholde to i alt. Negative

tal skal listes med et minus foran.

Dato – Følger ISO 8601 med formatet YYYYMMDD45

Tid – følger ISO 8601 og angives i europæisk 24 timers tid med hhmm46 som format.

Overskrifter bør jf. standarden altid være inkluderet på første linje i filerne.

Der er derefter i standarden et længere afsnit med de tekniske oversigter over filudtræk, som revisor

har behov for, for at kunne analysere finansposteringerne og kreditorer. Disse beskrivelser dækker

over strukturen på rækkefølgen felterne optræder i filerne på, navnene som felterne skal have, om

det er påkrævede eller valgfri felter, hvor langt feltet må være samt datatypen. Til hvert felt følger

ligeledes en kort beskrivelse samt taksanomien for XBRL formatet– det forhenværende er møntet på

det flade fil format.

Mange af disse definitioner har karakter af det samme, som tidligere er gennemgået, og vil således

indeholde en masse specifikationer, alt efter hvilket område, man som revisor ønsker at trække data

ud fra.

I forhold til validering af dataene for finansposteringsudtræk, lægger standarden op til en række

tests, der bør udføres af både revisor, og af virksomheden, der leverer dataene. Først bør

virksomheden teste dataene, for at se om udtrækket er korrekt, og dernæst tester revisor for det

samme. De ting, der skal testes jf. standarden involverer, men er ikke begrænset til:

- De udtrukne data felter og filer skal testes for fuldstændighed , hvilket vil sige, om man har

husket alle de påkrævede felter og husket alle filer, som revisor har bedt om.

- Datoer i udtrækket skal ligeledes valideres. Dette inkluderer både indtastningsdatoen,

bogføringsdatoen, og om bogføringsdatoen stemmer med den pågældende periode. Det

45
Y=Year M=Month D=Date

46
h=hour m=minute
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sidste tjek fanger, hvis f.eks. en postering er bogført i februar, men i periode feltet er januar

angivet. Dette er med til at sikre integriteten i udtrækket.

- Totaler tjekkes, herunder antal linjer og summen af beløb. Ligeledes tjekkes i råbalancen

antal konti og sum af beløb.

- Der kontrolleres for felter med blankt indhold

- Dataintegritet tjekkes ifht. udtræksdefinitionen. Dette involverer bl.a. at dato felter er listet

som defineret, og at tal indeholder 2 decimaler.

- Der tjekkes for posteringer som ikke balancerer i forhold til debet og kredit.

- Der tjekkes for posteringer i forhold til kilden, som ikke stemmer i forhold til debet og kredit.

Kilden skal forstås som f.eks. et system eller en person, som har skabt transaktionen. Dette

bør ligeledes stemme med debet og kredit og dermed gå i 0.

- Konti anvendt i finanstransaktionerne holdes op mod konti i råbalancen, og konti med

beløbssum vises i det tilfælde, at de findes i transaktionslisten, men ikke i råbalancen.

- Transaktionerne samlet summeres sammen og holdes op mod råbalancen med primo og

ultimo tal, for at verificere fuldstændigheden i udtrækket.

Til sidst følger i standarden efter hvert område et spørgeskema, som virksomheden skal udfylde.

Dette spørgeskema er med til at skabe en forståelse for de modtagne transaktioner og

virksomhedens økonomisystem. Dette kan også involvere særlige forhold, som revisor skal være

opmærksom på, når transaktionerne analyseres. Herunder f.eks., hvis virksomheden i løbet af året

har købt en anden virksomhed, kunne man forestille sig en stigning i mængden af transaktioner.

Dette kunne se specielt ud for revisor, hvis han ikke i forvejen havde kendskab til dette.

Det handler dog også om, at revisor gennem sin forståelse af transaktionerne og miljøet, samt

processerne omkring dem, bedre kan tilrettelægge sine CAATTs analyser alt efter, hvor risikoen

befinder sig. Dette vil i sagens natur være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og kan

derfor være med til at maksimere værdien af analysen til brug for revisionen.

En anden effekt, som revisor får, ved at virksomhederne udfylder spørgeskemaet er, at risikoen for

fejl og misforståelser minimeres.

Effekterne af denne standard er derfor mange facetteret, og helt klart til revisors fordel, hvis en

sådan standard bliver implementeret bredt i praksis.
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Standarden minimerer omkostningerne for revisor ved dataudtræk, og sikrer ligeledes, at de

relevante data bliver trukket ud, hvilket ellers er noget, der kan tage tid at få defineret, uden en

sådan standard.

Man opnår ligeledes en bred understøttelse, hvis standarden accepteres internationalt. Dette gælder

både potentielt fra økonomisystermernes side, men også fra revisors egne CAATTs værktøjer. Med

en sådan standard for data, indhold og formater, vil revisor i langt højere grad kunne bygge en fælles

værktøjskasse i CAATTs. Denne vil kunne bestå af en lang række scripts som kan udføre forskellige

analyser i forbindelse med det modtagne materiale. Revisorer vil således lettere kunne dele sådanne

scripts fremadrettet, grundet standardiseringen i feltnavne, format og udtræk.

En sådan bredere standard for anvendelse af CAATTs på standard udtræk vil også mindske risikoen

for, at revisor laver fejl i sine analyser, hvis der anvendes gennemtestede scripts. Dette relaterer sig

igen til afsnittet omkring datacubes. Her kunne forestille sig, at generalist revisoren får mulighed for,

jf. standarden, at bede virksomheden om data og så loade disse ind i sin generiske datacube. På

denne måde kan revisor selv udføre de analyser, som han ønsker, ud fra et bibliotek af scripts – eller

billedligt talt ved at dreje på cuben.

En sådan tilgang vil have den effekt, at flere revisorer vil anvende CAATTs, og anvendelsen vil derfor

komme med i forbindelse med flere revisioner.

Da resultatet af sådanne analyser kan være mere omkostningseffektive og på samme tid levere et

bedre bevis, vil det ligeledes kunne betyde, at revisor bedre kan leve op til de konstant øgede krav,

der bliver påpeget i interview delen.

Man kunne forestille sig, at en bredere anvendelse af CAATTs indenfor analyse af GL posteringer på

sigt kunne føre til, at flere fraud sager bliver opdaget. Ofte er det fraud sagerne i pressen, der er med

til at gøre forventningskløften større, i forhold til, hvad folk forventer, at revisorer laver - og hvad de

rent faktisk laver. Flere opdagelser af fraud kunne føre til, at denne kløft mindskes og, at der skabes

større tillid til revisors arbejde.

Uddannelse

Man kommer ikke uden om at revisoruddannelsen i fremtiden kommer til at indeholde mere CAATTs.

Revisorerne peger på et stort uudnyttet potentiale. Men udbredelsen er desværre i høj grad

hæmmet af manglende kvalifikationer indenfor området.
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Man kommer derfor nok til at lægge en platform på eksempelvis cand.merc.aud studiet, hvor teorien

og potentialet gennemgås. Revisor kommer derefter til at bygge videre på dette i praksis efter endt

uddannelse. Det vil også være gennem uddannelsen, at man kan ramme den brede mængde af

revisorer og i højere grad få generalist revisoren til at se, hvilke muligheder, der gemmer sig indenfor

dette felt.

Udnytter mulighederne

Fremtiden vil ligeledes kræve at revisor bedre er i stand til at udnytte mulighederne for test ved

CAATTs frem for mere traditionelle metoder. Dette vil til dels betyde, at generalist revisoren skal

være bedre i stand til at håndtere dette, men også, at han er i stand til at kunne udføre handlinger

med brug af en slags datacube. Den underskrivende revisor skal ligeledes, som minimum, være i

stand til at kunne forstå betydningen af det bevis, som CAATTs har leveret på en revision, sådan at

risikoen for over- eller underrevidering minimeres.

Der er en klar risiko for at en misforståelse af revisionsbeviset i sidste ende kan betyde en påtegning,

der ikke skulle have været blank. Der skulle måske have været udført supplerende handlinger, for at

opnå den rette overbevisning. Samtidigt er der også en risiko for, med overrevidering, at bryde med

omkostningseffektivitetsprincippet som gennemgået i revisorlovafsnittet. Dette vil betyde at den

underskrivende revisor måske ikke i sin samvejning får lagt den rette tyngde på beviset, fremstillet

med CAATTs, og derfor vælger at foretage flere handlinger indenfor et område end nødvendigt - og

derved potentielt ikke bruger tiden andre steder, hvor risikoen er større.

Værktøjer

Med hensyn til værktøjer anvendt til CAATTs peger fremtiden også i flere retninger. Excel vil stadig

være dominerende pga. tilgængeligheden og den lette anvendelse, som mange revisorer allerede har

et grundlæggende kendskab til. Dette kendskab vil sandsynligvis udvides til, også at dække de mere

avancerede funktioner, såsom pivot tabeller, formler/statistik og makroer, der synes nødvendige for

revisor.

Excel har dog visse svagheder ifht. revisors behov, hvorfor jeg ikke tror, det vil komme til at stå alene

for generalistrevisoren. Datamængderne udvides konstant til et niveau, der hurtigt kan blive større

end, at Excel kan håndtere det i et ark. Ligeledes har Excel den svaghed, at der ikke findes en log, der

kan dokumentere ens arbejde. Dette betyder, at revisor nøje må dokumentere hvert step logisk, og
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ikke efterfølgende slette mellemregningerne - således at man kan dokumentere sine udførte CAATTs

handlinger.

Disse svagheder vil mere specialiserede programmer, som selvudviklede datacubes eller andre

egenudviklede programmer, med revision for øje, kunne løse. Ligeledes vil standardløsninger som

Idea og ACL kunne håndtere nogle af disse udfordringer. En sidste meget central ting, som Excel ikke

er god/hurtig til at håndtere, er sammenkædning af flere tabeller, som revisor ofte kan have behov

for.

Derfor ser jeg klart, at fremtiden bevæger sig mod, at også generalist revisorer får et vidst kendskab

til programmer, der kan håndtere større mængder data og at de lærer at kontrollere disse.

Dog ser jeg også klart et behov for specialisten i fremtiden, der har en bredere vifte af programmer

og funktioner i sin ”værktøjskasse”, og på denne måde kan assistere generalist revisoren med diverse

udfordringer og mere komplekse tests.

Continous monitoring i samarbejde med ekstern revision

Som nævnt tidligere benytter virksomhederne sig i højere grad af elektroniske registeringer, som

baggrund for deres bogføringstransaktioner.

Visse virksomheder vil ligeledes have en intern revisionsafdeling, der benytter sig af continous

auditing. Som koncept kan dette bedst kan beskrives som en slags løbende dataanalyse/CAATTs

anvendelse på udvalgte områder.

Denne anvendelse giver to perspektiver for revisor i fremtiden. Det ene vil være et øget samarbejde,

med den interne revisionsfunktion i virksomhederne, hvor man i højere grad kan basere sig på deres

revisionsbevis gennem continous auditing.

Det andet perspektiv vil være, at virksomhederne fremover selv leverer transaktioner til revisor som

revisor løbende, som revisor derefter kan gennemgå med CAATTs.

Pointen med dette sidste setup ville være, at revisor i højere grad kan placere noget comfort ved den

løbende revision gennem året, og reducere mængden til statusrevisionen. Status revisioner ligger

meget kompakt i året på trods af, at der er valgfrit47 regnskabsår herhjemme. Dette skyldes, at

mange virksomheder vælger kalenderåret, som regnskabsår. For revisorer betyder dette, at tiden fra

47
Pengeinstitutter undtaget
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kalenderårets afslutning og de følgende måneder er ekstremt travle i forhold til resten af året. Dette

medfører en svær balancegang i allokering af ressourcer, idet mange ansatte, til at løfte byrden i

denne periode, vil være relativt dyrt resten af året. Derfor vil det være i både

revisionsvirksomhedernes, samfundets og virksomhedernes interesse at få spredt dette mest muligt,

således at ressourcerne udnyttes på bedste vis. Dette vil endvidere gøre revisionerne mere

omkostningseffektive.

8. Perspektivering

Som perspektivering48 til CAATTs vil jeg fokusere på SAF-T og andre lignende formater. Flere lande er

begyndt at indføre disse formater, i relation til indberetninger til det offentlige. SAF-T står for

Standard Audit File for Tax og bruges allerede aktivt i f.eks. Portutal49. Dette er i landet

implementeret ved lov, og indbefatter, at virksomheder skal indberette deres transaktioner til

skattevæsnet, for nærmere analyser, og for nemmere at kunne trække denne liste, hvis det

forespørges.

Formatet er fastsat af OECD, og er ligesom ”Audit Data Standard” baseret på XML kode.

Denne standardisering og lovkrav har betydet at flere af de store ERP systemer har fået funktionalitet

til at trække SAF-T formatet ud direkte. Dette gælder blandt andet SAP50, Navision51 og Oracle52, der

enten direkte eller indirekte har fået værktøjer til at trække filerne.

Denne funktionalitet og understøttelse er meget nær det, man håber, at ”Audit Data Standard” også

kan danne grundlag for, sådan at revisorer, ligesom skattemyndigheder, også let kan bede om

udtræk, uden at det koster de store ressourcer hver gang. Det betyder naturligvis en

initialinvestering i understøttelsen, men så snart det er oppe og køre skulle det fungere let

fremadrettet.

SAF-T har været et krav i Portugal siden 2008, og grundet den store succes, overvejer man på samme

måde også at indføre SAF-P53, som står for Standard Audit File for Payroll.

48
Den internationale udvikling i perspektiveringen bygger bl.a. på drøftelser med en Belgisk kollega der

løbende følger godt med og samtidig arbejder med CAATTs. Jeg har i bilagene vedlagt den skriftlige del af
korrespondencen.
49

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0D078086-D858-40C9-8543-
AF87029AFE01/0/Decreen321A_2007ofthe26thMarch.pdf
50

http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/en/74/9fb31cc01b4ad4b32b0276f2aca312/content.htm
51

http://dynamicsuser.net/forums/t/18744.aspx
52

http://www.oracleappshub.com/general-ledger/xbrl/oecd-standard-audit-file-for-tax-purposes-saf-toracle/
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Disse nye muligheder for standard udtræk af regnskabsdata og transaktioner giver

skattemyndighederne, og andre, der måtte have brug for dette, en chance for at lave langt mere

detaljerede undersøgelser af virksomheders indberetninger og compliance med lovgivningen. Der vil

her være mulighed for at udføre forskellige logiske test. F.eks. kunne man teste, om den

indberettede moms stemmer til transaktionerne i udtrækket med de enkelte momskoder.

Den nye digitaliserede indberetning betyder også, at data fra flere virksomheder, i langt større

omfang end før, kan køres sammen og konsolideres på højeste niveau. Dette gælder ligeledes den

indberetning der pt. er i Danmark, som er XBRL som tidligere gennemgået.

Flere andre lande er også begyndt at følge denne trend, med indberetning af dataudtræk og det er

kun et spørgsmål om tid, hvornår Danmark følger efter.

Vi ser dog også denne trend i Danmark når det gælder f.eks. E-indkomst54, hvor virksomhederne skal

indberette lønoplysninger månedligt på samtlige ansatte.

Denne nye indberetning på regnskabsniveau betyder ligeledes, at virksomhederne selv tager stilling

til definitioner og klassificering af poster, og derved kommer dem ned i de standardiserede kasser i

f.eks. XBRL formatet. Dette har også den effekt, at der ikke skal en masse fortolkning og manuelle

skøn ind over, efter at regnskaberne bliver rapporteret. Det vil sige at man også langt hurtigere end

tidligere kan konsolidere det samlede nationalregnskab .

Samme trend ser man flere steder i Europa. Holland har eksempelvis arbejdet siden 2004 på deres

eget SBR55 format som står for Standard Business Reporting og dette blev ligeledes indført i

Australien i 2006. SBR er ligesom XBRL og SAF-T baseret på XML formatet.

9. Konklusion

IT-systemer udbredes hastigt indenfor et stadigt stigende antal områder af virksomhedernes

forskelligartede aktiviteter, både administrativt og produktionsmæssigt. Data digitaliseres i stadigt

større omfang i grænsefladen mellem virksomheder, offentlige myndigheder mv. Datamængderne

stiger kolossalt. Samfundet stiller stadig stigende krav til revisionsbranchen, ikke mindst i kølvandet

på en række skandaler med udspring i snyd og bedrag. Revisionsbranchen er mere og mere

53
http://www.oecd.org/tax/taxadministration/45167140.pdf

54
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=54625

55
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Business_Reporting
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konkurrenceudsat, hvor omkostninger hele tiden skal opvejes mod kvaliteten og integriteten i

revisionsarbejdet.

Disse udviklingstendenser skærper kravene til revisionsbranchen. På den baggrund er det oplagt, at

CAATTs tilbyder en række muligheder, der på mange områder, kan supplere de traditionelle

revisionsværktøjer og dermed blive et væsentligt element i revisionsbranchens svar på de hastige

udviklingstendenser.

CAATTs må i revisionsprocessen placeres centralt, således at der allerede fra starten tænkes ind, hvor

revisor vil anvende CAATTs, og hvilke revisionsmål, det er planlagt at dække. Samtidig må revisor

også være god til, undervejs i processen, løbende at overveje muligheden for CAATTs handlinger,

som svar på de risici, man støder på.

CAATTs har sin force i at kunne matche udviklingen i data og it-systemer, idet CAATTs kan operere på

rådata på en holistisk (i modsætning til en mere partiel stikprøvevis) fremgangsmåde, og dermed

danne grundlag for større indsigt og kvalitet vedrørende revision af stadigt mere komplicerede og

udbyggede it-systemer og de tilknyttede store datamængder.

I den forbindelse blev der demonstreret i flere case eksempler, hvordan CAATTs kunne skabe et

stærkt bevis ved en god planlægning. På nogle områder har CAATTs allerede vundet indpas i

revisionen. Dette gælder f.eks. ved revision af funktionsadskillelse og brugeradgange i ERP systemer.

Men meget peger samtidigt på, at der er et stort uudnyttet potentiale, som endnu ikke er forløst i

forbindelse med en lang række revisionsområder.

I forbindelse med ISA 240 blev der kigget på potentielle analyser med afsæt i standarden.

Anvendelsen af CAATTs ville her i høj grad kunne være med til at reducere omkostningerne for

revisor, og samtidig levere et godt revisionsbevis. Samtidig giver anvendelsen af værktøjet mulighed

for, at revisor ville få en bedre forståelse af virksomhedens ERP system, og de transaktioner, der

ligger heri. Med denne forståelse i hånden, vil man derfor også have bedre forudsætninger for at

identificere relevante risici.

Der blev også kigget på CAATTs begrænsninger og risiko ved anvendelsen. Her vil der være nogle

revisionsmål såsom tilstedeværelse, som er umulige at dække med CAATTs på nuværende tidspunkt.

Ligeledes er der i processen en lang række steps, hvor der kan opstå fejl. Dette gælder lige fra udtræk

af data ved kunde, indlæsning i revisors CAATTs program og endda ved udførsel af analyserne. Det er
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derfor helt essentielt, at revisor stadig kigger kritisk på sine CAATTs resultater og drøfter disse med

kunden.

Ved de foretagne interviews blev der gentagne gange påpeget, at det kvalitetsmæssige løft, som

CAATTs kan give, og det stærkere bevis, der i sidste ende kan betyde, at revisor kan sove roligere om

natten og som potentielt kan mindske forventningskløften.

CAATTs bør få større udbredelse indenfor revisionsbranchen i de kommende år, idet nye standarder

er på vej i forhold til dataudtræk. Dataudtræk har været en af de større forhindringer for

udbredelsen, da revisor her hver gang individuelt har skullet tage stilling, på hver enkelt kunde, til

hvilket data, der skulle bruges. Fremadrettet vil en mulig implementering af standard

revisionsudtræk i de større ERP systemer kunne betyde, at revisor let og effektivt får adgang til det

relevante materiale.

Dette vil endvidere betyde, at der hos revisorerne kan udvikles mere standardiserede programmer til

at behandle dataene i. Samtidigt vil en sådan standardisering minimere risikoen for fejl, og betyde, at

generalist revisoren vil få flere muligheder for, selv at lave CAATTs analyser på baggrund af det

udtrukne data i såkaldte datacubes.

CAATTs kan således yde et væsentligt bidrag til at effektivisere og forbedre kvaliteten af revisionen.
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11. Bilag

Interview 1 – Director

Kan du fortælle lidt om dig selv og baggrund

Har været statsautoriseret i 13 år, 25-26 års erfaring i alt som revisor. De sidste 13 år som IT revisor.

Hvilke områder har du siddet med planlægning af revisionen, og har du tænkt dataanalyse ind i

planlægningen af revisionen?

Ikke som finansiel revisor for 13 år siden. Men siden IT revisions siden har vi prøvet at arbejde med at

få det ind under. De sidste 10 år har jeg arbejdet med at få udbredt dataanalyse til revisionen. Også i

Grant Thornton har vi arbejdet med at få revisorerne overbevist om det er et godt værktøj.

Hvad har ansporet dig til at tænke dataanalyse ind?

Vi har manuelle kontroller eller substansrevision og så har vi automatiserede kontroller og revision,

men det er mange gange vi ikke kan komme derover. Dataanalyse kan så bruges som alternativ til

den fulde automatiserede revision, for at gøre revisionen mere effektiv.

Du tænker effektivisering ind løbende?

Ja sikrer mere effektiv revision og et sikrere bevis. I stedet for at lave substansrevision så få et sikkert

bevis ved at lave dataanalyse som er kvalificeret.

Nu er du også specialiseret indenfor IT revision

Ja det er klart og det gør måske også man har fået en anden holdning til hvad sådan nogle ting kan.

Hvad er dit indtryk af andre generalist revisorer om de tænker dataanalyse ind i planlægningen af

revisionen?
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Det gør de ikke. Det generelle billede er at folk ikke tænker det ind, det skal sælges til dem.

Hvad er dit indtryk at de primære konkurrenceparametre i revisionensbranchen i dag?

Det er honoraret afgjort.

Hvad tænker du når du hører dataanalyse/CAATTs?

Det er at analysere en stor datamængde for at få et kvalificeret resultat på afvigelser i forhold til

normen. Eller det kan være en afstemning mellem nogle systemer som man ikke bare lige kan gøre

på en regnemaskine eller bare en analyse af store datamængder.

Kender du nogle værktøjer eller selv anvendt nogle?

Har ikke selv anvendt, det har jeg folk til, men kender ACL og Idea.

Hvad er dine tanker om hvad der er dataanalyse, er det mere komplekse handlinger eller også de

helt simple i Excel?

Standardanalyse – på samtlige kunder er der nogle standard revisionshandlinger der skal foretages,

der burde man kunne lave nogle standardanalyser og på en enkel måde få et billede af f.eks.

afstemninger.

Også mere komplekse Ad hoc analyser, f.eks. problemer ved fakturering, sikring af data kører rigtigt

igennem et system.

Helt simple ting som sammentællinger i Excel er vel også en form for analyse?

Tæller listen rigtigt sammen er også en form for analyse.
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Har du gjort dig nogen tanker om steder eller muligheder hvor man med fordel kan anvende

CAATTs udover de områder du har nævnt?

Det er områder som generelt har rigtig mange data løbende – mange transaktioner i systemet hvor

man ikke bare ellers kan overskue det ved f.eks. at gennemgå kontoudtog eller et billede.

Og så ellers journal entry delen, er der nogle manuelle poster der ikke burde være der eller poster på

automatiske konti og den slags ting.

Hvordan ser du forholdet mellem generalist og specialist, mener du det bør være generalister eller

specialister der udfører dataanalyser?

Min holdning er at det er specialister, da alle erfaringer siger (herunder har prøvet det) siger det

kræver man har en vis mængde erfaring og opbygger denne erfaring ved at sidde med værktøjet.

Både ved at sidde med værktøjet og analysere, men også at få data ud af systemet for at analysere

dem. Det kan være svært for generalistrevisorer og få den kritiske masse i erfaring der skal til. Dette

er erfaringen både fra Grant Thornton og KPMG hvor vi har prøvet at udbrede det til den almindelige

revisor der måske havde interessen men hvor det er meget få. Enten så døde den helt med

dataanalysen eller også endte det tilbage med specialisten.

I forhold til fremtiden, hvordan ser du CAATTs indenfor revisionen?

Der bør være mulighed for mere. Det vi går efter nu er at levere effektivitet, et effektivt

revisionsbevis der er kvalitet i samtidigt. Dvs. både noget der er kroner og øre effektivt men også

kvalitetsmæssigt give et ordentligt bevis. Men det er helt klart dataanalyse kan være med til at give

det bevis frem for substansrevision som kræver langt flere timer og kan give et kvalitetsmæssigt

dårligere bevis som kan have sværere ved at leve op til de kvalitetsmæssige krav vi skal leve op til

samt honorar.

Hvordan tror du CAATTs kan udbredes?
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Succeshistorier og ved at fortælle om det. Komme med standardværktøjer der kan præsentere

eksempelvist at vi kan lave en analyse på Axapta som tager en ½ time og så har du et resultat. Og det

er det vi kan bygge op som specialister.

Interview 2 – Senior manager

Kan du fortælle lidt om dig selv og baggrund

Ansvarlig for revisionsmetode og statsautoriseret revisor. 14 års erfaring.

Hvad forstår du ved /tænker når du hører dataanalyse/CAATTs i forbindelse med revision?

Jeg synes det er en rigtig god mulighed for at gå i dybden med hele populationen og identificere de

posteringer der kan være relevante og i stedet for at lave en tilfældig stikprøve.

Jeg kan høre du kender lidt til området i forvejen?

Jeg har faktisk som fokusområde til næste år at vi skal udbrede kendskabet til at bruge dataanalyse

lidt mere. Vi har fået nogle brochurer fra vores engelske firma om manuelle journal entries ”for

dummies” en 2 sider der skal hjælpe os med at udbrede kendskabet til hvorfor det her kan være

spændende.

Hvad ser du som den/de primære konkurrenceparametre i revisionsbranchen i dag?

Vi skal naturligvis levere hurtige og effektive revisioner. Men samtidigt er kravene til hvad vi skal lave

større og større, så jeg synes dataanalyse er en oplagt mulighed for at effektivisere revisionen.

Ser du kvalitet som en konkurrenceparameter?

Jeg tror ikke kvalitet som sådan er en konkurrenceparameter fordi vores kunder allerede forventer at

det de køber lever op til en vis minimumsstandard. Den her minimumsstandard har ændret sig op af i

alt den tid jeg har været revisor, og det bliver længere og længere. Vi konkurrerer på prisen og hvem

der kan levere den bedste vare til den bedste pris. Derfor synes jeg dataanalyse er meget spændende
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fordi den kan flytte indsatsen til områder der giver mest mening i forhold til risikoen for væsentlige

fejl i regnskabet.

Jeg kan næsten høre du tænker effektivisering ind i dine revisioner og overvejer hvordan

dataanalyse kan inddrages når du planlægger dine revisioner?

Ja

Hvornår er du stødt på dataanalyse før?

Jeg har første gang stødt ind i det hvor jeg var ansvarlig for revisionen af en fagforening, hvor jeg ikke

rigtigt kunne finde ud af hvordan jeg kunne revidere kontingentindtægter. Der har jeg fået en god

dataanalyse ekspert med ud og vi har lavet dataanalyse på kontingentindtægter og udfra det

sandsynliggjort indtægterne. Det er en handling der før tog en uge at revidere og han gjorde det på

en dag og vi fik en fantastisk revision ud af det.

Hvornår var det?

Det var i 2001.

Er det nogen områder du finder særligt interessante ifht. Dataanalyse? Nu nævnte du før manuelle

finansposteringer.

Ja manuelle posteringer er særligt interessant og varelager. En lidt større klient der plejer at være

årskørsel ved regnskabsperioden og hvad der kunne være spændende at kigge på udfra

besvigelsesrisikoen tror jeg dataanalyse vil være den mest effektive måde at gøre det på, fordi ellers

sidder vi hurtigt med nogle uoverskuelige udtræk og ved ikke hvad vi skal teste. Dataanalyse er god

til at fange mistænkelige transaktioner udfra de kriterier man lægger i det. Et andet sted hvor det er

godt med dataanalyse er på omsætning hvor man ikke har kontroller, der bliver det også svært at nå i

mål med substanshandlinger. Efterfølgende betalinger på en population af omsætningen.

Værdiansættelse af varelager plejer at være en elevated risiko fra revisors side, der er altid en risiko

for du ikke har de rigtige priser på de rigtige varer og det tager en krig at revidere ved almindelig test

of detail fordi der skal tages mange stikprøver og en stikprøve er ikke bare en faktura der skal vende,
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men er måske 20 fakturaer der tilsammen giver en pris. Det er ikke noget vi bliver ret populære for

hos vores kunder hvis vi afleverer en liste med 100 bilag vi gerne vil se.

Kender du nogen dataanalyse værktøjer?

Ja jeg kender dem vi selv bruger, det er ACL. Og så har vi en i Holland som har et dataanalyse værktøj

der hedder account analyzer som de har implementeret med stor succes i Holland som alle

revisorerne har lært at bruge og dette er integreret i deres revisionsværktøj. Så den har jeg tænkt

mig at kigge på og se hvad den kan.

Føler du CAATTs bliver anvendt tilstrækkeligt? Hvis nej hvad skyldes dette?

Overhovedet ikke, mit indtryk er at de fleste ikke ved hvad det er og jeg tror der er plads til mere.

Vi har forsøgt i vores regnskabsværktøj Caseware at indføre nogle nemme dataanalyser for de

situationer hvor revisorerne har downloadet alle transaktioner. De involverer de nemme områder

andet end de mere komplekse hvor man skal involvere en specialist. Men stadig ikke så meget. Det

er nogle generiske analyser hvor vi har sat kriterierne for hvad man skal kigge på.

Så i arbejder aktivt på at udbrede det mere?

Ja vi holder nogle kurser der går udpå kvaliteten af revisionen hvor vi igen forsøger at fremhæve det

her som ekstra mulighed man skal være opmærksom på. Også gennem vores audit coach netværk

prøver vi at udbrede kendskabet til det og have mere fokus på det i år.

Hvad er audit coach netværket?

Det er en række særligt gode revisorer vi har rundt omkring i de enkelte afdelinger som kan hjælpe

med at implementere diverse tiltag som ledelsen vælger at fokusere på. Vi har en til flere på hvert

kontor. På de fleste kontorer holder de månedlige opdateringer hvor man tager diverse emner op

hvor det her er en af emnerne vi tager op.
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Kan man pege på nogle faktorer for den manglende anvendelse?

Jeg tror den største udfordring er at det ikke er alle der kan udføre dette, det kræver en specialist.

Ligeså snart man kommer til en specialist bliver man afskrækket af det koster en formue. Dem der

har prøvet det sammen med en specialist har måske haft en positiv oplevelse ligesom jeg har haft og

så prøver de på andre områder.

Ser du nogen forståelseskløft mellem specialisten og revisoren der skal bruge beviset?

Det er super vigtigt hvilken rapport man får ud af den her måde. Fordi det der er vigtigt for mig er at

jeg får noget med jeg kan tage under armen i forhold til min klient fordi de opfatter det også positivt

hvis man har udført en sådan analyse. De vil gerne vide vide hvad man har konkluderet. Så vil jeg

også gerne se hvad jeg kan anvende revisionsmæssigt. Det er vigtigt man finder en måde at

kommunikere med revisionsteamet så man tilgodeser begge behov.

Er der nogen særlige risici man bør være opmærksom på?

De skal selvfølgelig have nogle IT systemer der virker. Men ellers kan jeg ikke lige se nogle risici, på de

helt små laver jeg dem selv i Caseware.

Forholdet mellem generalist og specialist?

Jeg ser helst at få mennesker kan det her uden problemer og så lære de andre at bruge. Jeg tror ikke

vi har succes med at lære 1100 revisorer at bruge dataanalyse. Især ikke hvis de bruger det 2-3 gange

om året. Det de lærer det ene år har de glemt næste gang de skal bruge det. Så bliver omkostningen

væsentligt større end hvis man bare kan købe sig til opgaven hos nogen der ved hvad de laver.

Hvordan ser du fremtiden indenfor CAATTs?

Vi har for ikke så lang tid siden lagt det i vores revisionsværktøj og jeg ser mange muligheder for at

udbrede kendskabet til det. Vi kan derigennem skrue på de forslag til revisionsplanlægning

revisorerne sidder med og har i den forbindelse foreslået dataanalyse som standardhandling i forhold
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til besvigelsesrisikoen. Så jeg tror der kommer til at ske meget i den kommende tid. Plus at vi har en

kampagne på 3 udvalgte områder hvor dataanalyse er en af dem i år.

Interview 3 – Partner

Lidt kort om dig selv og din baggrund?

Jeg er født og opvokset i Deloitte og har altid haft en nysgerrighed omkring effektiv anvendelse af IT.

Startede tilbage i 1994. I det forløb kørte vi i Deloitte et stort projekt i slutningen af det sidste

årtusinde hvor vi forsøgte at udrulle ACL i vid udstrækning til alle revisorer i hele Danmark. Da jeg så

lykkedes med nogle ting omkring det endte jeg efter få år med at undervise og være fagansvarlig for

undervisningen i hele landet omkring år 2001, og så forestod jeg undervisningen indtil 2006 og

skriver undervejs speciale omkring dataanalyse.

Arbejder du stadig med dataanalyse i dag?

Jeg sidder som partner i huset i dag og bruger derfor ikke meget tid nede i detaljerne systemmæssigt

længere. Men jeg bruger stadig systemet og stiller krav om mine medarbejdere skal bruge det i det

omfang det er relevant og giver mening.

Hvad forstår du ved /tænker når du hører dataanalyse/CAATTs i forbindelse med revision ?

Jeg tænker det ind meget bredt. Jeg tænker det ind på debitorområdet, varelagerområdet som

meget praktisk brugbart. Jeg tænker det ind i stikprøveudvægelse i resultatopgørelsen. Jeg tænker

det ind i forhold til stratificering af posteringer. Typisk i forbindelse med stikprøveudvælgelse i

detailrevision når vi snakker resultatopgørelsen.

Når vi snakker balanceposter er det typisk i forbindelse med eftertælling, efterregning eller

udarbejdelse af aldersopdelinger.

Gør du noget for at effektivisere revisionen løbende?

Ja jeg bruger meget Excel i dag. Nu er der også Acl som jeg har brugt, men der findes jo også en

række andre. Jeg bruger stadig Acl de steder der giver mening, men mange af de ting kan man jo lave

i Excel i dag.



Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

88

Hvilke andre kender du end ACL?

Star blandt andet.

I forsøger løbende at tænke dataanalyse ind som at effektivisere revisionen?

Ja det har vi gjort nu i 10 år.

Føler du CAATTs generelt bliver anvendt tilstrækkeligt? Hvis nej hvad skyldes dette?

Det er et retorisk spørgsmål som er svært at svare på, man kan jo altid gøre tingene bedre. Jeg synes

generelt vi er gode til at bruge det.

I og med jeg sidder herovre allerede dengang som lokalansvarlig for brugen af det, også ansvarlig i

vores ACL gruppe, så har vi jo en række medarbejdere som er rigtig gode til at bruge det. Sådan at vi

både kan supplere. Vi har også nogle rigtig dygtige folk til Excel sådan vi kan supplere hinanden og

bruge det værktøj der giver mest mening, mest relevant og mest effektivt?

Forholdet mellem generalist og specialist?

Helt klart generalisten skal bruge det, det var min holdning dengang og det er det stadig. Det her er

ikke noget man skal bruge specialister til. Det skal være noget den helt ordinære revisor skal kunne.

Hvorfor ikke specialister?

Det er ikke effektivt. Det er både for dyrt og for bøvlet.

Du tænker måske hele overleveringen bliver for dyr og bøvlet?

Lige præcis. Generalisten kender lagermodul, debitormodul, finansmodul og ved hvordan dataene er

struktureret.
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Risici at være opmærksom på? Andre faktorer for anvendelsen?

Man skal jo altid være opmærksom på hvordan kunden opfatter det hvis revisor pludselig ændrer

fokus og strategisk tilgang til revisionen. Nogle gange vil bogholder, regnskabschef og økonomichefen

jo undre sig hvorfor vi pludselig vælger en anden tilgang og det er fordi vi har noget konkret at gå

efter. Så der er kommunikationen jo vigtig. Det ser jeg som en risiko i kundeforholdet, men som

revisor skal vi jo have det vi beder om.

Kan det være en styrke i forhold til kunden?

Klart. Jeg oplever faktisk en del kunder der i dag er blevet vant til at modtage aldersopdelte

varelagerlister og som selv efterspørger det.

Og på den måde skaber noget ekstra værdi?

Præcis.

Er det noget indenfor specielt ældre systemer?

Det er alt lige fra ældre til helt nye.

Hvordan ser du fremtiden indenfor CAATTs?

Jeg tror der vil blive endnu mere fordi dataanalyse er ikke bedre end det data det er født på. Hvis

grunddata er dårligt bliver resultatet også dårligt. Hvis grunddata er fornuftigt disciplinerede,

strukturerede og så videre så får du også nogle gode analyseresultater. Det er min helt klare

oplevelse at det generelle niveau ude i virksomhederne omkring dataregistrering og datadisciplin er

blevet markant bedre indenfor de sidste 10 år. Registreringsgrundlaget og derved analysegrundlaget

er meget bedre end det var dengang.

Den udvikling ser du fortsætte?
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Ja, det vil man kunne fremover. Mange af de her ting bliver efterhånden integreret i

standardsystemer der ligger. Behovet for at efterprøve bliver måske mindre og mindre. Omvendt kan

man sige omfanget af hvor man kan bruge det bliver formentlig større.

Fordi datamængden stiger og kvaliteten forbedres?

Stigende mængde data og stigende antal kunder som har et tilstrækkeligt godt datagrundlag.

Hvordan ser du forståelsen af dataanalyse hos revisorerne i dag, kan man komme til at

under/overrevidere som følge af anvendelse af dataanalyse?

Ikke i forhold til værktøjet. Det handler mere om at få lavet en rigtig planlægning af revisionen, få

lavet en rigtig vurdering af kontrolrisikoen og den iboende risiko og derfor også få valgt den rigtige

revisionsstrategi.

Hvis du får valgt den rigtige revisionsstrategi og dermed det rigtige værktøj ser jeg ikke rigtig

muligheden for at underrevidere som afledt af værktøjet. Så er det mere dårligt udført

revisorhåndarbejde eller der er lavet en forkert planlægning.

Så i forhold til planlægningen bør man tænke dataanalyse helt konkret ind?

Ja det mener jeg bestemt skal planlægges på forhånd udfra det kendskab vi har til vores kunder.
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Mail fra Belgisk data analytic expert vedr. international udvikling om CAATTs

The portuguese government has already implemented the SAF-T (Standard Audit File for Tax) in their

legislation and is actively using this. They are also considering using the SAF-P (Standard audit file for

Payroll).

It is based on the SAF-T specification by the OECD (documentation available on their website), but it's

a lighter version.

The Dutch government has introduced something similar, but already since 1999 if I'm not mistaken,

using SBR (Standard Business Reporting), another XML/XBRL variant.

I believe a month or two ago, the Turkish government also wrote a similar program into the law,

using the XBRL format, and I believe ACL as analysis tool.

And of course, in Belgium, our government is now also strongly considering the use of SAF-T (only

slightly modified to the OECD version) for automatic analysis of detailled tax information.

It's almost always the authorities that are responsible for collecting/controlling the (company) taxes

that are using it.

I hope this already helps. If you need more detailled information where you believe I have it, don't

hesitate to specify your question ;-)


