
	 	
	
Anvendelse af ISA 600 ved 
revision af mindre 
holdingselskaber 
Application of ISA 600 to audit of small holding companies 
 

 
Kandidatafhandling 
Cand.merc.aud.-studiet 
Copenhagen Business School 
 
 
December 2012 
 
 
Udarbejdet af: 
 
 
 

 
 
 

 
 
Under vejledning af: 
Lars Kiertzner 
 
 
Censor:  
 
 
Afleveret den 3. december 2012 
 
 
Anslag: 212.404 ekskl. figurer 

Emina Jakupovic 
050985 

 Christina M. H. Schaadt 
210682 

 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 
 

Indledning Side 1 af 141 
 

 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning ................................................................................................................................................ 4 

1.1. Problemstilling .................................................................................................................................. 5 

1.1.1. Problemformulering ................................................................................................................. 6 

1.2. Opgavestruktur ................................................................................................................................. 8 

1.3. Metode ........................................................................................................................................... 10 

1.3.1. Metodiske overvejelser .......................................................................................................... 10 

1.3.2. Undersøgelsesdesign ............................................................................................................ 10 

1.3.3. Dataindsamlingsteknikker ...................................................................................................... 12 

1.3.4. Interview ................................................................................................................................ 13 

1.3.5. Case-virksomhed ................................................................................................................... 16 

1.4. Afgrænsning ................................................................................................................................... 17 

1.5. Målgruppe ...................................................................................................................................... 18 

1.6. Kildekritik ........................................................................................................................................ 18 

2. Case-virksomhed ................................................................................................................................... 20 

3. Årsregnskabsloven og Selskabsloven ................................................................................................... 23 

3.1. Associeret virksomhed contra dattervirksomhed ............................................................................ 23 

3.2. Udfordringer i Årsregnskabsloven og Selskabsloven i forhold til revision af kapitalandele ............ 24 

3.3. Indregning af kapitalandele ............................................................................................................ 25 

3.3.1. Kostpris .................................................................................................................................. 26 

3.3.2. Indre værdi ............................................................................................................................ 27 

3.3.3. Dagsværdi ............................................................................................................................. 28 

3.4. Opsummering ................................................................................................................................. 29 

4. ISA 600 .................................................................................................................................................. 31 

4.1. Kunde- og opgaveaccept................................................................................................................ 33 

4.2. Revisionsplanlægningen ................................................................................................................ 36 

4.2.1. Komponenter og identifikation af betydelige komponenter .................................................... 37 

4.2.2. Komponentrevisor.................................................................................................................. 40 

4.2.3. Væsentlighedsniveau ............................................................................................................ 45 

4.2.4. Revisionsstrategi og revisionsplan ........................................................................................ 51 

4.3. Vurdering af tilstrækkeligheden og egnetheden af opnået revisionsbevis ...................................... 55 

4.4. Efterfølgende begivenheder ........................................................................................................... 56 

4.5. Opsummering ................................................................................................................................. 58 

5. Opsummering samt oplæg til den empiriske undersøgelse ................................................................... 61 

5.1. Problemstillinger ved revision af mindre holdingselskaber ............................................................. 61 

5.2. Interviewguide ................................................................................................................................ 62 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 
 

Indledning Side 2 af 141 
 

5.2.1. Grundlag for interviewguiden ................................................................................................. 63 

5.2.2. Spørgerammen ...................................................................................................................... 63 

5.2.3. Målgruppe .............................................................................................................................. 64 

6. Gennemgang af interviews .................................................................................................................... 65 

6.1. Indledende aktiviteter – forståelse af koncernvirksomhedernes betydelighed  
og deres revisorers kvalitet ............................................................................................................. 65 

6.1.1. Identifikation af betydelige og ikke betydelige komponenter .................................................. 65 

6.1.2. Forståelse af komponentrevisor ............................................................................................ 70 

6.2. Risikovurdering, væsentlighedsniveau samt udførelsen ................................................................ 73 

6.2.1. Detaljeret risikovurderingsproces og anvendelse af revisionsinstruks ................................... 74 

6.2.2. Væsentlighedsniveau ved undersøgelsen ............................................................................. 76 

6.2.3. Andre problemstillinger .......................................................................................................... 80 

6.2.4. Vurdering af anden revisors arbejde ...................................................................................... 85 

6.3. Opsummering ................................................................................................................................. 86 

7. Konklusion ............................................................................................................................................. 88 

8. Perspektivering ...................................................................................................................................... 92 

9. Litteratur- og kildefortegnelse ................................................................................................................ 94 

Bilag 1: Intern årsrapport case-virksomhed ...................................................................................................... 96 

Bilag 2: Interviewspørgsmål ............................................................................................................................ 115 

Bilag 3: Interview 1 ......................................................................................................................................... 117 

Bilag 4: Interview 2 ......................................................................................................................................... 123 

Bilag 5: Interview 3 ......................................................................................................................................... 129 

Bilag 6: Interview 4 ......................................................................................................................................... 133 

Bilag 7: Interview 5 ......................................................................................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

  

 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Indledning - Problemstilling Side 3 af 141 

Executive summary 
The purpose of this thesis is to examine if the state-authorized public accountants perform the audit of small 

holding companies in the same way and in accordance with ISA 600. 

 

In the Danish Company Accounts Act and the Companies Act we have identified issues that may affect the 

audit of holding companies. In compliance with the Danish Company Accounts smaller companies have the 

opportunity to opt out audit. This means the group auditor can experience that a subsidiary or an associate 

has opt out audit. A subsidiary or an associate could have a different financial year and finally there are 

different methods of adding them into the holding’s annual report 

Both laws distinguish between decisive and significant influence. This distinction has a big impact on the 

remedies that the holding company has over the company in question and may also affect the audit. If the 

holding company does not have decisive influence it can have the consequence that the group audit will not 

gain access to sufficient information in order to perform the audit. 

 

Next we conducted a review of the elements of ISA 600 which should be applied to audit of holding 

companies. We have evaluated the essential element to be the distinction between significant components 

and not significant components since it affects whether to audit or not.  It is also important that the group 

auditor is involved in the audit of the components. The group audit has full responsibility of the annual report 

of the holding company regardless of there are component auditors involved or not. Therefore the group 

auditor must obtain knowledge of the component auditor and must be involved in the entire audit – from risk 

assessment and determination of the materiality to evaluation the audit evidence.  

 

Based on the challenges mentioned above we have prepared a number of questions that we have asked five 

difference state-authorized accountants.  

 

Finally we have analyzed the responses received. We have found that only two of the five respondents 

perform the audit in accordance with ISA 600. The others do so only partly. We believe it is linked to the fact 

that two of the respondents stated directly that they do not believe that ISA 600 is intended for smaller holding 

companies but only large corporations.  

The main difference in their responses referred to the identification of significant components. Three of the 

respondents would not use a benchmark as ISA 600 prescribe but will instead do so out on materiality 

considerations. We assess this as a major weakness. First of all there is a risk that too many components will 

be classified as significant components and therefore should be audited in full scope. Secondly there is a risk 

that they are not able to identify components that are significant due to the fact that the component is likely to 

include significant risk of material misstatement due to its specific nature or circumstances.   
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1. Indledning 
Årsregnskabsloven indeholder en hovedregel om, at ledelsen i alle danske selskaber hvert år skal aflægge et 

revideret årsregnskab, som viser den økonomiske udvikling i det forgangne år. Der findes dog en undtagelse, 

hvorefter en virksomhed under visse forudsætninger kan fravælge revision. Dels må virksomheden ikke 

overskride beløbsgrænserne nævnt i Årsregnskabslovens § 135, dels skal virksomheden i det foregående års 

årsrapport have oplyst, at man fravælger revision fremadrettet, og fravalget skal besluttes på den ordinære 

generalforsamling.   

 

Der findes en undtagelse1 til denne undtagelse. Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre 

virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige 

eller finansielle ledelse, har ikke mulighed for at fravælge revision uanset størrelse. Begrebet holdingselskab 

er ikke defineret direkte i loven.  

 

Selskabers årsrapport, som omfatter regnskabet, er offentligt tilgængeligt for alle, som måtte have interesse i 

det pågældende selskabs økonomiske forhold og udvikling. Ofte vil en årsrapport fungere som en del af 

beslutningsgrundlaget for de forskellige regnskabsbrugere.  

 

I Årsregnskabslovens § 12 stk. 2 fremgår tre typer af beslutningsopgaver, som en årsrapport formodes 

anvendt til: 

”Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. 

De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., 

hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport. … De omhandlende 

beslutninger vedrører: 

- placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer 

- ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og 

- fordeling af virksomhedens ressourcer”  

 

Kredsen af brugere af holdingselskabers årsrapporter vil ofte være en mere snæver kreds i forhold til 

traditionelle driftsselskaber. Der vil typisk ikke være leverandører, kunder, samarbejdspartnere mv. i 

holdingselskaber. I stedet vil kredsen af regnskabsbrugere bestå af ejere, långivere, potentielle investorer og 

offentlige myndigheder. Disse forskellige regnskabsbrugere vil i en række situationer have forskellige 

interesser med hensyn til indholdet i årsrapporten.  

 

                                                           
1 Der er i princippet to undtagelser til undtagelsen. Erhvervsdrivende fonde har heller ikke mulighed for at fravælge revision. 
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Årsrapporten aflægges, som nævnt, af ledelsen, og regnskabet i årsrapporten revideres af revisor2. Dermed 

bliver revisor offentlighedens tillidsrepræsentant. Såfremt revisor afgiver en konklusion i påtegningen uden 

modifikationer, skriver han under på, at han er enig i oplysningerne i årsregnskabet. Dermed kan revisor 

risikere at komme til at stå til ansvar for årsregnskabets rigtighed; dog naturligvis kun inden for rammerne af 

god revisionsskik3. Der findes ikke en klar definition af god revisionsskik i loven, men begrebet dækker over 

de kendte og anerkendte arbejdshandlinger, der skal foretages i det konkrete tilfælde, der især fremgår af 

gældende ISA og de få skærpende bestemmelser i dansk lovgivning. 

 

Det er derfor indlysende, at revisor spiller en vigtig rolle, når der aflægges årsregnskaber, som finder 

anvendelse ved økonomiske beslutninger. Revisor skal være opmærksom på, at en ekstern regnskabsbruger 

ikke har samme viden og samme forudsætninger for at bedømme de forhold, der ligger til grund for 

årsrapporten. Revisor skal derfor sikre, at alle væsentlige forhold er med i årsregnskabet, således at denne 

afspejler selskabets økonomiske forhold og udvikling. 

 

Et holdingselskabs regnskab indeholder finansielle oplysninger om andre selskaber – herunder 

datterselskaber eller associerede selskaber. Dermed kan en revision af et holdingselskab være mere 

kompliceret eller stille større krav til revisor i forhold til revision af et traditionelt driftsselskab.  

 

1.1. Problemstilling 

Som det fremgår af indledningen, er udfordringen ved revision af holdingselskaber, at deres årsregnskaber 

indeholder finansielle oplysninger om andre selskaber. I visse tilfælde kan det være vanskeligt at revidere 

disse poster, som ofte vil være de væsentligste i et holdingselskabs årsregnskab.  

 

Som nævnt i indledningen vil mindre selskaber have mulighed for at fravælge revision. Ofte vil revision dog 

ikke blive fravalgt i datterselskaber, da disse skal indregnes i holdingselskabets årsregnskab. Derfor skal 

revisor i forbindelse med revisionen af holdingselskabet stadig udføre revision af de væsentligste og mest 

risikofyldte transaktioner og begivenheder i datterselskabet for derved at sikre sig, at de indregnede værdier 

er retvisende. 

 

Der kan forekomme tilfælde, hvor en dattervirksomhed ikke bliver revideret. I sådanne situationer skal 

revisoren for holdingselskabet tage stilling til, hvilke supplerende revisionshandlinger, der er behov for 

vedrørende den ikke-reviderede dattervirksomhed. Holdingselskabet har bestemmende indflydelse over 

                                                           
2 Årsrapporten består af følgende elementer: Ledelsespåtegning, ledelsesberetning og årsregnskab, hvor sidstnævnte dækker over 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt eventuelle supplerende beretninger. (eks. om miljøforhold eller 
medarbejderforhold). 

3 RL § 16, stk. 1, 2. pkt. 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Indledning - Problemstilling Side 6 af 141 

datterselskabet4 og vil derfor have fuld adgang til alle oplysninger. Følgelig er det alt andet lige muligt for 

revisor at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Er der derimod tale om associerede virksomheder, har revisor ikke den samme adgang til oplysninger. Her 

har holdingselskabet ikke bestemmende indflydelse over den associerede virksomhed og kan således ikke 

pålægge virksomheden revision. Igen skal revisor overveje, hvorledes der indhentes tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis – både ved reviderede og ikke-reviderede associerede virksomheder.  

 

Når revisor skal udføre en revision af et holdingselskab og dermed skal revidere værdien af kapitalandelene, 

skal det endvidere vurderes, hvorvidt de enkelte kapitalandele er betydelige eller ikke betydelige. Denne 

vurdering har blandt andet betydning for, om der skal udføres fuld eller delvis revision af kapitalandelene. I 

visse tilfælde vil en regnskabsanalyse endda være tilstrækkelig, hvilket også kan udledes af ISA 600’s afsnit 

omkring betydelige og ikke betydelige komponenter. 

 

Revisortilsynet opstiller en tjekliste til brug for kvalitetskontroller af udførte revision. Af denne tjekliste fremgår 

kun få punkter, som den udførende revisor kan støtte sig til i relation til holdingselskaber. Samtidig er der i 

revisionsstandarderne kun vejledninger og ikke oplysninger om konkrete revisionshandlinger, man som 

revisor bør foretage. Det er således op til den enkelte revisor at planlægge og udføre revisionen, så denne 

tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

1.1.1. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger, finder vi det interessant at undersøge, hvordan de 

enkelte statsautoriserede revisorer reviderer holdingselskaber, som besidder kapitalandele, som har en 

anden revisor. I den forbindelse vil vi først undersøge, ved hjælp af en analyse af reguleringen, hvilke 

retningslinjer ISA 600 indeholder, og herefter forsøge at analysere de udfordringer, der foreligger i praksis.  

 

Det henleder os til følgende hovedspørgsmål: 

 

Hvilke udfordringer foreligger ved revision af mindre holdingselskaber, og formår de 

statsautoriserede revisorer at efterleve ISA 600? 

 

Vi vil ved hjælp af nedenstående arbejdsspørgsmål forsøge at besvare den valgte problemformulering.  

 

                                                           
4 I SEL §7 er defineret bestemmende indflydelse, heraf fremgår indirekte at man derved ikke har beføjelser over selskaber, som man 
ejer under 50% af. 
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1. Hvilke udfordringer er der i Årsregnskabsloven og Selskabsloven i relation til holdingselskaber? 

 

Vi vil med dette spørgsmål kortlægge de bestemmelser i Årsregnskabsloven og Selskabsloven, der kan give 

anledning til problemstillinger hos revisor ved revision af kapitalandele: Der er flere metoder for indregning af 

kapitalandele, kapitalandelene kan i visse tilfælde fravælge revision, og endeligt er der stor forskel på, om der 

er tale om associerede selskaber eller datterselskaber.  

  

2. Hvordan finder ISA 600 anvendelse ved revision af mindre holdingselskaber? 

 

For at besvare ovenstående delspørgsmål vil vi undersøge, hvad ISA 600 indeholder, herunder en 

beskrivelse af hvilke elementer der kan anvendes ved revision af mindre holdingselskaber. Denne beskrivelse 

vil danne grundlag for den senere analyse. 

 

3. Hvilke revisionshandlinger foretages, hvis kapitalandele ikke revideres? 

 

Der kan være mange årsager til, at et selskabs årsregnskab ikke revideres. I disse tilfælde kræver det for 

revisor større overvejelser for indhentning af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for kapitalandelens værdi 

og indregning. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan revisorer forholder sig til dette i praksis, og om 

det er i overensstemmelse med ISA 600. 

 

4. Hvordan anvendes anden revisors arbejde? 

 

Retningslinjer for anvendelse af anden revisors arbejde er kraftigt ajourført i ISA 600 i 2010. Det er derfor 

interessant at undersøge, hvordan vurderingen af anden revisors arbejde skal foretages i forhold til 

standarden, og om revisorer lever op til dette i praksis. 

 

5. Hvordan påvirker forbehold eller supplerende oplysninger i kapitalandeles regnskab 

moderselskabets erklæring? 

 

Der kan være situationer, hvor revisor skal tage stilling til forbehold eller supplerende oplysninger i 

kapitalandeles regnskaber. Da der jo findes et utal af mulige forbehold og supplerende oplysninger, har vi 

opstillet et scenarie for hver af de to kategorier. Vi ønsker at afklare, både hvilke overvejelser revisor gør sig, 

når denne støder på forbehold eller supplerende oplysninger i kapitalandeles årsrapporter, men også om der 

er enighed blandt de statsautoriserede revisorer. 
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6. Hvad er konsekvensen for holdingselskabets erklæring, såfremt revisoren i kapitalandelen ikke har 

opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og dermed ikke kan afgive nogen konklusion? 

 

Med dette spørgsmål ønsker vi at undersøge, hvorvidt der er forskel på, om der er manglende konklusion i en 

betydelig eller ikke betydelig kapitalandels årsrapport. Ved en revision kan man risikere, at der ikke kan 

afgives en konklusion, idet det ikke har været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

1.2. Opgavestruktur 

Det er vurderet hensigtsmæssigt at illustrere afhandlingens opbygning, som vist i nedenstående figur.  

 
Figur 1 Afhandlingens struktur. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afhandlingen er overordnet set opdelt i to dele – første del bestående af en gennemgang af reguleringen og 

dernæst en analyserende del. Nedenfor er kort beskrevet, hvad de enkelte kapitler vil omhandle. 
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Kapitel 2. Case-virksomhed 

Dette kapitel vil omhandle en beskrivelse af den case-virksomhed, vi har valgt anvende. Der vil løbende i 

afhandlingen blive refereret til denne.  

 

Kapitel 3. Årsregnskabsloven & Selskabsloven 

Som problemstillingen samt det første underspørgsmål i problemformuleringen ligger op til, er der i 

Årsregnskabsloven og Selskabsloven visse problemstillinger i forhold til mindre holdingselskaber. Med dette 

kapitel ønsker vi at belyse disse til brug for de senere kapitler i afhandlingen. 

 

Kapitel 4. ISA 600 

Revisionsstandarden hedder ”ISA 600 Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber (herunder 

komponentrevisors arbejde)” og skal derfor anvendes ved revision af koncernregnskaber.  

Denne ISA finder imidlertid også anvendelse ved revision af mindre holdingselskaber som konsekvens af, at 

der ikke findes andre vejledninger eller retningslinjer for disse. I dette kapitel vil vi redegøre for de elementer 

af ISA 600, som finder anvendelse ved revision af mindre holdingselskaber.  

 

Ved afgivelse af en erklæring på et regnskab, har revisor mulighed for at afgive supplerende oplysninger eller 

forbehold alt efter hvilket forhold, der er tale om. Endeligt kan revisor stå i den situation, at der ikke kan 

afgives nogen konklusion, idet det ikke har været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Disse 

udfordringer, som er beskrevet i underspørgsmålene 5 og 6, ønsker vi ligeledes at inddrage i dette kapitel.  

 

Kapitel 5. Opsummering samt oplæg til den empiriske analyse  

Formålet med dette kapitel er at samle op på de problemstillinger, som Årsregnskabsloven, Selskabsloven og 

ISA 600 rejser. Kapitlet vil indeholde den interviewguide, som viser vores overvejelser og måden vi har bygget 

vores spørgsmål op på. 

 

Kapitel 6. Gennemgang af interviews  

Ud fra de besvarelser vi opnår via de udførte interviews, vil vi her analysere på, hvordan de statsautoriserede 

revisorer fortolker ISA 600 og udfører revisionen af mindre holdingselskaber. Samtidig vil vi sammenholde 

revisionen i praksis ISA 600’s krav. 

 

Kapitel 7. Konklusion 

Dette kapitel vil indeholde den samlede konklusion på afhandlingen og dermed besvare det valgte 

hovedspørgsmål i problemformuleringen. 
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1.3. Metode 

I dette afsnit vil vi gennemgå og diskutere metodiske refleksioner i forhold til afhandlingen. De grundlæggende 

forskningsteknikker kan opdeles i de metodologiske, de videnskabsteoretiske overvejelser og metodikken. 

Der vil ikke være et decideret metodologisk afsnit, da problemstillingen ikke ligger op til omfattende 

videnskabsteoretiske refleksioner. Det vurderes ligeledes, at den anvendte regulering ikke danner 

tilstrækkeligt grundlag til at foretage hverken ontologiske eller epistemologiske overvejelser. Metodikken og 

de metodologiske overvejelser vurderes primært at være relevante ved interviewgennemgang samt 

overvejelser i forhold til reguleringsanalysen, hvor juridisk kritisk metode finder anvendelse. 

 

1.3.1. Metodiske overvejelser 

Metodikken, som beskrevet nedenfor, vil blive anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af 

undersøgelsesdesignet og disse refleksioner vil udgøre det metodiske grundlag for nærværende afhandling. 

Det er her, vi vil foretage en dybdegående gennemgang af den bagvedliggende metodik, som er anvendt, ved 

dels selve indsamlingen af data samt udarbejdelse af selve analysen.  

 

Da formålet med afhandlingen er at analysere om praksis efterlever reguleringen, er det grundlæggende at 

der opnås et gennemgående kendskab til ISA 600 samt relevant regulering. Den fiktive case fungerer således 

dels som bindeleddet mellem reguleringen og praksis, som denne er tilkendegivet af respondenterne, men 

også som en konkretisering af undersøgelsesfeltet, og analysen heraf vil ultimativt gøre os i stand til at 

besvare problemformuleringen.   

 

1.3.2. Undersøgelsesdesign 

Kombination af indsamling, analyse samt tolkning af data er de fremgangsmåder, der benyttes i et 

undersøgelsesdesign. Det vil sige, at undersøgelsesdesign er den måde, hvorpå vi vælger at undersøge 

vores problemstilling.  

 

Det er undersøgelsens formål, som er afgørende for valg af metode. Dette er der flere måder at afklare på, 

grundet flere muligheder ved indsamling af data. Dataindsamling kan enten være kvantitativ eller kvalitativ, 

primære eller sekundære kilder mv. Hvordan disse data skal analyseres og fortolkes, vil blive belyst i dette 

afsnit.  
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Med nedenstående figur belyses metodevalgets styringsfaktorer og hovedbestanddele: 

 
Figur 2 Kilde: Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed s. 24. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses ud fra ovenstående figur, så er problemformulering, regulering, empiri og konklusioner 

koblet sammen. Afhandlingen er på denne måde koblet sammen som en dynamisk proces, hvor regulering 

samt empiri/data analyseres og tolkes. Pilene illustrer, at hele processen er forbundet. Reguleringsanalysen 

fører til problemformulering, som derefter fører til indsamling af empiri, som til sidst ender i en konklusion. 

Pilene illustrer også, at konklusionen kan føre tilbage til den bekræftede teori, og at konklusionen hænger 

direkte sammen med problemformuleringen, da denne besvarer afhandlingens problemstilling. I afhandlingen 

er problemformuleringen skrevet således, at den består af et hovedspørgsmål og underspørgsmål, som skal 

besvares i de forskellige kapitler.  

 

Valg af metode 

Som nævnt ovenfor vil reguleringsanalysen have metodisk udgangspunkt i den kritiske juridiske metode. 

Reguleringsanalysen vil indeholde en redegørelse for retsgrundlaget for nærværende afhandling og dennes 

problemstilling. Afhandlingens problemstilling vurderes ikke at ligge op til en egentlig retsdogmatisk analyse 

men har mere karakter af en analytisk gennemgang af retskilder med henblik på at identificere de emner heri, 

der er relevante i forhold til afhandlingens formål og problemstilling. Nedenfor følger en videre gennemgang af 
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den bagvedliggende metodik, som er anvendt ved indsamlingen af data samt udarbejdelse af selve 

analysen.5 

 

1.3.3. Dataindsamlingsteknikker 

Til besvarelsen af afhandlingens problemstilling er der flere muligheder for valg af dataindsamlingsteknikker. 

Ifølge Ib Andersen, er der to overordnede kriterier, som er væsentlige af skelne mellem. Disse kriterier er 

følgende: 

 

- Kvantitative eller kvalitative 

- Primære eller sekundære 

 

Udover at benytte interviews har vores overvejelser også været at benytte spørgeskemaer, som kunne 

sendes til samme gruppe revisorer, som vi nævner i ovenstående. Spørgeskemaet kunne blandt andet 

indeholde spørgsmål om, hvorvidt revisorerne anvender ISA 600 til revision af holdingselskaber.  Der er dog 

den ulempe ved spørgeskemaer, at spørgsmålene oftest skal være lukkede, hvor der svares ja, nej eller 

måske, eller på en forhånd fastlagt skala. Dette ser vi ikke som hensigtsmæssigt, da vi ønsker at få flere 

dybdegående svar fra respondenterne. Det anses derfor mest hensigtsmæssigt at benytte sig af interviews af 

udvalgte revisorer, som sidder i den faglige afdeling, da revisorer på et andet niveau ikke nødvendigvis har et 

lige så indgående kendskab til anvendelse af ISA 600 til revision af holdingselskaber. Interviewundersøgelsen 

foretages ved brug af strukturerede samt delvist åbne spørgsmål. Interviewmetoden vil blive gennemgået 

yderligere i afsnit 1.3.4.  

 

Da ISA 600 er et fagligt tungt område, er antallet af undersøgelsesenheder få. Der vil derfor blive gennemført 

intensive studier frem for ekstensive studier. Der vælges få revisionsselskaber, som til dagligt sidder med 

mindre selskaber. For at inddrage et alternativt perspektiv til problemstillingen er det valgt at inddrage to store 

revisionsselskaber, som har flere ressourcer og et større internationalt netværk. 

 

Det tilfører ingen værdi for afhandlingens problemstilling at benytte sig af kvantitative data.. Hvis 

spørgeskemaer var en del af undersøgelsesdesignet, hvor der var stillet lukkede spørgsmål til en bred gruppe 

revisorer, ville det være muligt at opgøre antallet af revisorer med bestemte holdninger. Men da formålet med 

afhandlingen er at belyse den praktiske brug af ISA 600 i forhold til revision af mindre holdingselskaber, 

tilfører kvalitative data mere værdi til afhandlingens problemstilling. Dette kan blandt andet bekræftes ved, at 

                                                           
5 Tvarnø, R. N. (2005). Retskilder og Retsteorier. København Ø: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 
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der ikke findes klare retningslinjer for revision af mindre holdingselskaber. De kvalitative data vil fremkomme 

ved hjælp af lydoptagne interviews, hvilket vil uddybes senere i nærværende kapitel.  

 

Det er hensigtsmæssigt for afhandlingen at benytte sig af både primære og sekundære data. Nedestående 

tabel giver en oversigt over afhandlingens kildeindsamlingsmetode: 

 
Tabel 1 Oversigt over kildeindsamlingsmetode. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af ovenstående tabel, består de sekundære data af relevante revisionsstandarder, artikler i 

faglige tidsskrifter såsom Revision & Regnskabsvæsen samt lovgivningen, som vil blive anvendt i 

afhandlingen. Retningslinjer for revision af mindre holdingselskaber vil blandt andet blive indhentet ved 

forskellige revisionsfirmaer. Ved at benytte sig af sekundære kilder er der både fordele og ulemper, hvilket vil 

blive beskrevet i afsnit 1.6.  

 

Primære data, som vist i ovenstående tabel, består af interviews. Når det gælder spørgeteknikker, skelnes 

der mellem anvendelsen af spørgeskema eller personlige interviews. Da vi tidligere har fravalgt spørgeskema 

til brug for vores undersøgelsesdesign, vil processen for interviews blive beskrevet i følgende afsnit. 

 

1.3.4. Interview 

Problemstillingen i denne afhandling søges løst gennem analysen, primært baseret på interviews, som blandt 

andet skal bidrage med forskellige overvejelser omkring revision af holdingselskaber i forhold til ISA 600. 

Dette giver os mulighed for at afklare de problemstillinger, revisorer møder i praksis ved anvendelsen af 

standarden.  

 

Den grundlæggende problemstilling omkring dataindsamlingsformen interview er kommunikationskløften 

mellem individer og de bagvedliggende interaktionsteorier. Da vi ikke anser en gennemgående 

videnskabsteoretisk diskussion til brug for løsning af vores problemstilling relevant, vil dette afsnit fokusere på 

en gennemgang af de tanker, der er foretaget ved struktureringen af interviewsamtalen og den efterfølgende 

behandling af datamateriale.  
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De bagvedliggende tanker omkring opbygningen, udførelsen og formidlingen af interviewet vil tage 

udgangspunkt i følgende 6 trin6: 

 

 Tematisering 

 Design 

 Interview 

 Transskribering 

 Analysering  

 Verificering 

 

Tematisering er forfatterens egen erkendelse af, hvad grundlaget for interviewet bygger på. Gennem 

afhandlingens problemformulering og senere reguleringsmæssige gennemgang af ISA 600, er grundlaget for 

interviewet klargjort. Ved gennemgang af ISA 600 vil områderne, der vurderes relevante i forhold til vores 

problemstilling, blive belyst. Hvilke områder og forhold der er relevante for interviews, vil blive gennemgået i 

afsnit 5. 

 

Design af interview er opbygningen af de spørgsmål, der stilles, og hvordan interviewet skal gribes an. 

Personlige interviews kan deles op i nedenstående fire teknikker7: 

 

- Informationsinterviewet  

- Det åbne interview 

- Fokusgruppeinterviewet  

- Det delvist strukturerede interview 

 

Informationsinterviewet når vi for eksempel er interesseret i fænomener, der allerede har fundet sted, er af 

privat karakter eller som vi ikke har mulighed for at observere selv. Ved afhandlingens start anses denne 

spørgeteknik til at være nyttigt, grundet usikkerhed omkring emnet, og hvilke spørgsmål der skal stilles. 

Denne spørgeteknik er også relativt ustruktureret og åben, da man som undersøger er i den indledende fase 

af sit undersøgelsesprojekt.  

 

Det åbne interview anvendes ofte for at få en dybere forståelse af en persons adfærd, motiver og 

personlighed. I lighed med informationsinterviewet er det ofte kun en temaramme, der berøres.  

                                                           
6 Tvarnø, R. N. (2005). Retskilder og Retsteorier. København Ø: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 
7 Tvarnø, R. N. (2005). Retskilder og Retsteorier. København Ø: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 
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Fokusgruppeinterviewet er et gruppeinterview med flere deltagere i samme rum, hvor de skal svare på de 

samme spørgsmål. Denne form vedrører et bestemt afgrænset emne og kan derfor styres. Fordelen er, at 

respondenterne forholder sig til hinandens svar og på den måde kan supplere hinanden. 

Fokusgruppeinterviewet anvendes ofte inden for marketingsundersøgelser, men er dog også blevet brugt til 

andre socialvidenskabelige områder. 

 

Det delvis strukturerede interview anvendes i næsten de samme tilfælde, som det ustrukturerede 

informationsinterview. Forskellen er dog, at intervieweren kender det undersøgte fænomen bedre. 

Intervieweren har således en teoretisk og praktisk forståelse for området, men er stadig åben for ny viden 

med nye synspunkter. Spørgsmålene kan både være åbne og lukkede. Da vi til dagligt arbejder med revision, 

anses denne form for interview for at være den mest hensigtsmæssige. I forlængelse af analysen af ISA 600 

vil der løbende blive gennemgået, hvilke forhold interviewet skal belyse for at bidrag til afhandlingens 

problemstilling. Efterfølgende er der udarbejdet interviewspørgsmål/guide, der belyser de berørte emner, og 

som interviewer tager udgangspunkt i ved interviewet.  

 

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

respondenterne kontaktet via mail hvor vi fik oplyst om afhandlingens tema, og vedhæftede vores case og 

spørgsmål. Herudover oplyste vi respondenterne om, at interviewet vil foregå anonymt og det vil vare omkring 

1 time.  

 

Samtalerne er foregået telefonisk og det er forudgående aftalt at samtalerne blev optaget. Respondenterne 

har alle efterspurgt anonymitet, idet deres holdninger i forhold til undersøgelsesemnet ikke ønskes set som 

det pågældende revisionshus officielle stillingtagen til den undersøgte problemstilling´ 

 

Transskribering 

Denne metode vurderer vi for at være den mest optimale til at dokumentere et lydoptaget interview, frem for 

andre former for behandling af interviews, herunder eksempelvis referater. Det er derfor vigtigt, at interviews 

behandles ens, så der kan foretages sammenligninger. Vi har således valgt at behandle alle interviews i en 

transskribering for at få mest muligt ud af interviewet. Der er dog udeladt ord der ikke bidrager til forståelsen, i 

de tilfælde hvor der ikke er risiko for tab af mening i respondentens forklaring. Indledningsvist er de formelle 

informationer om respondenten opstillet, hvorefter respondentens svar er gengivet efter interviewets forløb. 

Ovenstående metode er anvendt for at kunne referere direkte til udsagn fra respondenterne. 
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Verificering 

Verificering af interviewmateriale afhænger både af formålet med undersøgelsen, respondentens karakter og 

konsistensen i respondenternes svar.  

 

Vi har valgt respondenter, som har et indgående kendskab og erfaring med afhandlingens problemstilling. 

Problemstillingen lægger op til en gennemgang af ISA 600 i forhold til revision af mindre holdingselskaber, 

hvilket vil være en kobling mellem regulering og praksis. 

 

Ved at inddrage personer fra forskellige revisionsfirmaer har vi forsøgt at få forskellige holdninger og 

fremgangsmåder frem, for derved at kunne tage en sammenligning af svarene. I den forbindelse er det vigtig, 

at respondenterne har nogenlunde samme baggrund og er blevet stillet samme spørgsmål, så det 

efterfølgende vil være muligt at foretage sammenligninger af respondenternes holdninger og svar.  

 

Målgruppe   

Målgruppen for vores interviews er statsautoriserede revisorer med minimum 10 års erfaring tilknyttet en 

faglig afdeling i de store eller mellemstore revisionshuse. Denne målgruppe er valgt på bagrund af ønske om, 

en sammenligelige udtalelser fra respondenterne.  

 

1.3.5. Case-virksomhed 

Vi har i afhandlingen valgt at inddrage en case-virksomhed. Det pågældende selskab er udvalgt på baggrund 

af, at regnskabet indeholder de elementer, som vi finder hensigtsmæssige i forhold til nærværende 

afhandling.  

Væsentligste kriterier var, at det pågældende selskab skulle indeholde flere datterselskaber og associerede 

selskaber, men samtidig skulle det være under beløbsgrænserne for krav om aflæggelse af koncernregnskab.  

 

Vi fandt det nødvendigt, at der skulle være flere underliggende selskaber, da vi ellers ikke ville have kunne 

anskueliggøre udfordringer med betydelige og ikke betydelige kapitalandele. Jo færre der var, ville jo, alt 

andet lige, tale for at alle var betydelige. Det giver sig selv, at holdingselskabet skulle være fritaget for at 

aflægge koncernregnskab, da vi jo har afgrænset os fra dette.  

 

Der er to formål med at inddrage denne case-virksomhed. Først og fremmest kan den understøtte vores 

reguleringsanalyse, idet vi løbende i disse afsnit kan komme med konkrete eksempler ud fra case-

virksomheden. Derudover er den med til at sikre, at der gives de samme forudsætninger til de personer, der 

skal deltage i vores interviews. For en introduktion til case-virksomheden henviser vi til kapitel 2.  
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1.4. Afgrænsning 

Denne afhandling omhandler revision af holdingselskaber, som indgår i mindre koncerner. Når vi i denne 

opgave anvender begrebet holdingselskab, er det derfor forudsat, at der er tale om selskaber, hvor koncernen 

ligger under beløbsgrænserne i Årsregnskabslovens § 110. Vi vil ikke komme ind på, hvordan man 

kontrollerer, hvorvidt man er over eller under grænsen. Samtidig vil vi heller ikke inddrage selve 

konsolideringsprocessen, og hvad denne indebærer.  

 

I den valgte case-virksomhed ligger de fleste af kapitalandelene i andre lande. I den forbindelse vil vi 

afgrænse os fra alle momsmæssige og skattemæssige problemstillinger, de geografiske placeringer vil kunne 

udløse. Samtidig vil vi ikke komme ind på, om der er revisionspligt eller mulighed for fravalg af revision i de 

enkelte lande. De enkelte lande er kun valgt for at sætte en vis geografisk spredning på selskaberne med det 

formål bedre at kunne inddrage udfordringer med brug af anden revisors arbejde. Lå alle selskaberne i 

samme land, ville alle sandsynligvis blive revideret af samme revisor.  

 

I forhold til vores problemstilling, vil vi inddrage de revisionsstandarder, reguleringer, anbefalinger mv. i det 

omfang, disse vurderes væsentlige for afhandlingen. Fokus og en mere dybdegående gennemgang vil 

udelukkende omhandle ISA 600. Såfremt der måtte ske en ændring i de omtale revisionsstandarder efter 1. 

juli 2012, vil der ikke blive taget højde herfor i afhandlingen.  

 

Herudover vil der løbende i afhandlingen blive foretaget mindre, men stadig relevante, afgrænsninger for at 

holde fokus på den overordnede problemstilling.  

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at begreberne holdingselskab og moderselskab vil blive anvendt synonymt. 

Holdingselskab er i denne afhandling defineret som et selskab, der ejer kapitalandele i et datterselskab 

og/eller et associeret selskab.  

Betegnelserne anden revisor og komponentrevisor vil ligeledes blive anvendt synonymt. 

 

Vi vil igennem afhandlingen ligeledes flere gange anvende koncern og holding synonymt. Det vil fremgå 

tydeligt af konteksten, når der er tale om en koncern efter Årsregnskabslovens bestemmelser. Herudover vil 

koncernrevisor og revisor for holdingselskabet blive anvendt synonymt. Det samme gælder koncernregnskab 

og regnskab for holdingselskabet. 
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1.5. Målgruppe 

Den primære målgruppe for denne afhandling på CMA-studiet på Copenhagen Business School vil være 

vejleder og censor. Den sekundære målgruppe er øvrige studerende, undervisere på studiet samt folk med 

relation til revisionsbranchen.  

 

Det er ved udarbejdelse af kandidatafhandlingen forudsat, at læseren har en grundlæggende forståelse for 

revisors virke, og samtidig er bekendt med generelle forhold i forbindelse med en revision.   

 

1.6. Kildekritik 

Der vil blive brugt en kombination af primære og sekundære data ved udarbejdelse af nærværende 

afhandling. Primære data er kendetegnet ved, at de er personligt indsamlet, hvorimod sekundære data er 

indsamlet af andre.  

 

Primære data 

I afhandlingen er anvendt primære data fremkommet ved interviews, som er benyttet for at opnå forskellige 

synspunkter og holdninger vedrørende afhandlingens problemstilling og løsning heraf.  

 

Idet vores primære data består af interviews, er der tale om kilder af subjektiv karakter, da de ofte vil være 

præget af personlige og organisationsmæssige holdninger til det pågældende emne. Dog vurderes 

synspunkterne at bygge på et højt fagligt niveau, og dermed relevante og pålidelige i forhold til 

problemstillingen.  

 

Sekundære data  

De anvendte kilders pålidelighed har essentiel betydning for afhandlingens konklusion. Brugen af den i 

litteraturlisten angivne litteratur sammenkoblet med en empirisk analyse vurderes at sikre den faglige kvalitet 

af nærværende afhandling.  

 

Af sekundære kilder er primært anvendt ISA 600 med bilag samt Årsregnskabsloven. Disse kilder vurderes 

som værende naturligt gældende og problematiseres ikke i forhold til, om de udtrykker bagvedliggende 

interesser.  

 

De største danske revisionsfirmaer og FSR udgiver regnskabshåndbøger og publikationer, som yderligere er 

anvendt i afhandlingen. Disse vil være præget af firmaernes og organisationens egne holdninger til de 

respektive revisionsområder, men på grund af kildernes høje faglige niveau, anses deres udgivelser for 

værende relevante og pålidelige i forhold til problemstillingen i praksis.   
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Ved benyttelse af faglitteratur og artikler skal troværdigheden og anvendeligheden af disse ligeledes 

vurderes. De anvendte artikler har det tilfælles, at de alle har været publiceret i anerkendte tidsskrifter, hvor 

der foregår en omfattende godkendelsesprocedure før udgivelse.  

Dog vil forfatterne af disse bøger og artikler ofte have egne personlige holdninger eller agendaer, hvilket er 

problemstillingen omkring brug af sekundære data. Artikler kan være fordelagtige at anvende, da de kan 

fremstille problemstillinger i enkle scenarier og lignende. Derimod er artiklerne oftest ikke så dybdegående 

som egentlige lærebøger. Derfor vil der blive foretaget en kritisk vurdering af faglitteraturen, hvorfor disse 

kilder kun anvendes som supplerende materiale i afhandlingen.  
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2. Case-virksomhed 
Til brug for afhandlingen har vi, som beskrevet i afsnit 1.3.5, valgt at inddrage en case-virksomhed. Der er tale 

om et eksisterende holdingselskab med tilhørende datterselskaber og associerede selskaber. Navn, 

geografiske beliggenhed, forretningsområder med videre er dog ændret, så der er tale om fuld anonymitet. 

Datterselskaberne og de associerede selskaber er navngivet, så man ud fra navnet kan se hvilket land, 

selskaberne er hjemmehørende i. 

 

Nedenstående er indsat en koncernoversigt, som viser de involverede selskaber og ejerandele.   

 
Figur 3 Koncerndiagram. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Casen er opbygget omkring holdingselskabet ”Holding ApS”, hvis eneste aktivitet er at besidde kapitalandele i 

de 3 datterselskaber og 4 associerede selskaber. Den interne årsrapport for holdingselskabet er vedlagt som 

bilag 1. Koncernens hovedaktivitet er at producere kontormøbler, ligesom den forhandler kontorudstyr og 

kendte mærker inden for kontormøblement. Kunderne er både offentlige og private virksomheder, der stiller 

krav til kvalitet og service. 

 

Alle de underliggende selskaber har eksisteret i en årrække. 

 

Holdingselskabets såvel som datterselskabernes regnskabsperiode løber fra 1. juli til 30. juni, hvorimod de 

associerede selskabers regnskabsperiode følger kalenderåret.  

 

Det er i casen bevidst fravalgt at oplyse, hvilke undersøgelser de enkelte kapitalandele er underlagt. 

 

DS 1 DK 

Holdingselskabet besidder 100 % af selskabet, som er beliggende i Danmark. Selskabet sælger kontormøbler 

til offentlige og private virksomheder. Herudover foretages der salg til det svenske selskab, som køber alle 

sine varer her.  

 

Selskabet producerer ikke selv, men er udelukkende et distributionsled. Alt varekøb foretages i AS 1 PL. 
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DS 2 NO 

Dette selskab ejes ligeledes 100 % af holdingselskabet og er beliggende i Norge. Selskabet sælger ligeledes 

kontormøbler til offentlige og private virksomheder.  

 

Kontormøblerne indkøbes i AS 1 PL. 

 

DS 3 SE 

Datterselskabet besidder ligeledes 100 % af holdingselskabet og er beliggende i Sverige. Selskabet sælger 

de samme produkter som det norske selskab.  

 

Indkøb af indkøbes i DS 1 DK. 

 

AS 1 PL 

Holdingselskabet ejer 45 % af dette selskab, som er hjemmehørende i Polen. De resterende 55 % ejes af to 

øvrige selskaber.  

Omsætningen i dette selskab genereres primært via salg af kontormøbler. Selskabet producerer varerne selv.  

 

AS 2 PL 

Selskabet ejes 20 % af Holding ApS, mens de resterende 80 % ejers af tre øvrige selskaber. Ingen af disse 

selskaber har over 50 %. 

Omsætningen genereres ved salg af diverse tilbehør såsom stoleunderlag, papirkurve, fodstøtter, mv. 

 

AS 3 UA 

Holdingselskabet ejer 20 % af dette selskab, som er hjemmehørende i Ukraine. Den resterende del af 

selskabet ejes af 4 øvrige selskaber, som hver har 20 %. 

Omsætningen i dette selskab genereres primært via salg af kontormøbler til offentlige og private 

virksomheder i Ukraine samt til AS 4 UA. Selskabet producerer varerne selv.  

 

AS 4 UA 

Holdingselskabet ejer 20 % af dette selskab, som er hjemmehørende i Ukraine. Den resterende del af 

selskabet ejes af 4 øvrige selskaber, som hver har 20 %. 

Dette selskab sælger ligeledes kontormøbler til offentlige og private virksomheder.  
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Øvrige oplysninger 

Som supplement til årsrapporten for holdingselskab vises nedenfor nøgletal for datterselskaberne og de 

associerede selskaber: 

 
Tabel 2 Hovedtal for kapitalandelene, tallene er taget fra de respektive selskabers årsregnskaber 

 

Tallene i tabellen er taget fra de enkelte selskabers regnskaber og omregnet til DKK. For så vidt angår AS 1 

PL afviger beløbene for egenkapitalen til regnskabet. Årsagen hertil er, at AS 1 PL har kalenderåret som 

regnskabsår, mens holdingselskabet har forskudt regnskabsår. Derfor er det udbytte, der udloddes fra AS 1 

PL på baggrund af 2010-regnskabet, medtaget som et tilgodehavende i holdingselskabet pr. 30.06.2011, 

mens det er en del af i den i ovenfor nævnte egenkapital for AS 1 PL pr. 31.12.2010. 

 

Af holdingselskabets note 7 fremgår nedenstående tilgodehavender udbytter: 

DS 1 DK ...................  4.000.000 

DS 2 NO ..................  2.394.500 

AS 1 PL ....................  3.006.458 

I alt ...........................  9.400.958 

  



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Årsregnskabsloven og Selskabsloven - Associeret virksomhed contra dattervirksomhed Side 23 af 141 

3. Årsregnskabsloven og Selskabsloven 
Eftersom vi i denne afhandling har valgt at fokusere på revision af mindre holdingselskaber, hvis eneste 

aktivitet er at besidde kapitalandele i associerede virksomheder og/eller dattervirksomheder, vil vi i dette 

kapitel starte med definitionerne på de to begreber. 

 

3.1. Associeret virksomhed contra dattervirksomhed 

Der sondres i Årsregnskabsloven mellem kapitalandele i associerede virksomheder og dattervirksomheder.  

 

En dattervirksomhed er en virksomhed, som er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed. 

Jævnfør bilag 1 til Årsregnskabsloven defineres bestemmende indflydelse som beføjelsen til at styre en 

dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. 

 

Det må som udgangspunkt formodes, at såfremt et moderselskab besidder størstedelen af aktierne eller 

anparterne – og dermed alt andet lige stemmerettighederne – i et selskab, er der tale om bestemmende 

indflydelse, med mindre andet klart kan bevises. 

 

Der kan være indgået en aftale, som bevirker, at den bestemmende indflydelse ikke længere er hos den, der 

besidder størstedelen af stemmerettighederne. Der kan således godt opstå bestemmende indflydelse uden at 

man i moderselskabet besidder flertallet af stemmerettighederne. Forudsætningerne herfor er opremset i bilag 

1 til Årsregnskabsloven.: 

 

1. råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,  

2. beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt 

eller aftale,  

3. beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette 

organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden eller,  

4. råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og 

derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden. 

 

Et associeret selskab er derimod, hvis moderselskabet udøver betydelig indflydelse på virksomhedens 

driftsmæssige og finansielle ledelse. Det formodes, at der er tale om betydelig indflydelse, hvis 

moderselskabet – eventuelt sammen med dets datterselskaber – besidder 20 % eller mere af 

stemmerettighederne.  
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Ligesom det er gældende for datterselskaber, er det afgørende indflydelsen, og ikke om man rent faktisk 

besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne. 

 

Som det fremgår af ovenstående definitioner, er det derfor essentielt, at der i hvert enkelt tilfælde bliver 

foretaget en konkret vurdering af moderselskabets indflydelsesniveau for at sikre korrekt klassificering af 

kapitalandelene.   

 

Af SEL fremgår ingen definition på associerede selskaber, men derimod kun på datterselskaber. 

Dattervirksomhed defineres her som en virksomhed, det er underlagt bestemmende indflydelse af et 

moderselskab. Der kan, som i Årsregnskabsloven, være tale om bestemmende indflydelse både pga. 

ejerandele eller aftale om bestemmende indflydelse. Dette fremgår af SEL § 6 og § 7. 

 

I beskrivelsen af case-virksomheden er det oplyst, at de i Figur 3 viste ejerprocenter er et udtryk for den 

indflydelse, man har. Dermed er selskaberne korrekt klassificeret som tre datterselskaber og fire associerede 

selskaber. Som revisor for et holdingselskab ville man i praksis indhente dokumentation for ejerandelene, 

herunder om der er forskellige aktieklasser eller foreligger ejeraftaler, som påvirker den faktiske indflydelse. 

 

3.2. Udfordringer i Årsregnskabsloven og Selskabsloven i forhold til 

revision af kapitalandele 

Visse mindre selskaber, som tilhører regnskabsklasse B, har i henhold til Årsregnskabsloven § 135 mulighed 

for at fravælge revision, hvis selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 

overskrider to af følgende størrelser: 

- Balancesum på 4 mio. kr.  

- Nettoomsætning på 8 mio. kr. 

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 

 

Hvis en kapitalandel fravælger revision, kan det give visse udfordringer ved revision af holdingselskabets 

regnskab, hvor kapitalandelene indregnes. Vi synes derfor, det er relevant at inddrage de problemstillinger, 

som Årsregnskabsloven rejser i forhold til holdingselskaber.  

 

Som følge af bestemmelserne i Selskabsloven omkring bestemmende indflydelse har holdingselskabet 

således beføjelser til at pålægge et datterselskab revision, såfremt dette har fravalgt det. Alternativt har 

holdingselskabet – og dermed holdingselskabets revisor - mulighed for at få adgang til den dokumentation, 

der er nødvendig for revision og korrekt indregning af kapitalandelene. Da revisionen af holdingselskabet 
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omfatter de indregnede kapitalandele og revisor i den forbindelse er nødt til at foretage revision af disse i et 

vist omfang for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, vil man stort set altid vælge at lade 

datterselskabet revidere.  

 

Anderledes forholder det sig med kapitalandele i associerede selskaber, hvorfor disse kan give anledning til 

udfordringer ved revisionen af holdingselskabet. Der er i Selskabsloven ikke hjemmel til at påtvinge det 

associerede selskab revision, idet man kun har betydelig og ikke bestemmende indflydelse. Samtidig har man 

ikke nødvendigvis adgang til de samme informationer som ved datterselskaber. Her må man i stedet via 

holdingselskabs ledelse i dialog med ledelsen af det associerede selskab for at fremskaffe de nødvendige 

regnskabsmæssige oplysninger.  

 

Derfor betyder det alt andet lige, at revisionen af kapitalandele i associerede selskaber i forhold til 

datterselskaber kan være væsentlig mere kompliceret.  

 

Hvis man tager udgangspunkt i case-virksomheden betyder det i praksis, at de associerede selskaber kan 

have fravalgt revision, uden at man som medejer kan gøre noget ved det, idet man kun har betydelig og ikke 

bestemmende indflydelse. Man kan endda blive nægtet adgang til de nødvendige finansielle oplysninger, der 

er relevante for at kunne foretage en vurdering af de indregnede værdier.  

Hvad konsekvensen heraf vil være, vil blive gennemgået i det efterfølgende kapitel omkring selve revisionen. 

Vi synes, det er relevant at nævne, at selvom man har en betydelig indflydelse på et selskab, er det ikke 

ensbetydende med, at man har adgang til alle oplysninger i det pågældende selskab.  Problemstillingen 

omkring kapitalandele, som af den ene eller anden årsag ikke revideres, vil ligeledes blive medtaget i kapitel 

6, hvor de udførte interviews vil blive analyseret.  

 

3.3. Indregning af kapitalandele 

Efter ovenfor at have beskrevet Årsregnskabslovens og Selskabslovens definitioner af henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber, vil vi i dette afsnit beskrive, hvordan der skal ske indregning heraf i 

moders regnskab. 

 

De generelle krav om indregning gælder for kapitalandele, hvilket betyder, at der skal ske indregning, når det 

er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og endvidere at aktivets værdi kan 

måles pålideligt, jf. Årsregnskabslovens § 33, stk. 1. 
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Årsregnskabslovens § 36 angiver, at hovedreglen for værdien til indregning er kostprisen. Der er dog 

mulighed for alternativt at vælge indregning efter indre værdis metode eller efter dagsværdi jf. 

Årsregnskabslovens § 43a og § 41. 

 

Der skal anvendes samme metode for tilsvarende kapitalandele. Dvs. alle kapitalandele i datterselskaber skal 

indregnes efter eksempelvis indre værdis metode. Dermed kan man godt vælge kostpris for associerede 

selskaber.  

Der findes dog en undtagelse til denne regel om ens indregning. Såfremt de for indregningen nødvendige 

oplysninger ikke kan fremskaffes fra virksomheden inden for en rimelig tidshorisont eller uden 

uforholdsmæssige store omkostninger, kan man for én dattervirksomhed anvende anden indregningsmetode 

end på de øvrige.   

 

3.3.1. Kostpris 

Som nævnt ovenfor er hovedreglen, at kapitalandele indregnes til kostprisen. Det betyder, at der hverken kan 

eller skal foretages kontinuerlige værdiregulering af kapitalandele. Undtagelsen hertil er dog, såfremt der 

foreligger værditab. I disse tilfælde er der krav om nedskrivning til en lavere genindvindingsværdi, jævnfør 

Årsregnskabslovens § 42.  

 

Overvejelser og konsekvenser ved valg af kostpris 

Det antages, at kostprisen på købstidspunktet svarer til den reelle værdi af kapitalandelene. Men som følge af 

den manglende løbende værdiregulering, vil indregning til kostpris over tid ofte medføre, at store værdier ikke 

fremgår af balancen. 

 

Ved anvendelse af kostprisen, vil den indregnede værdi i holdingselskabet dermed ikke afspejle den reelle 

værdi af kapitalandelene, og vil derfor som udgangspunkt ikke være den mest retvisende indregningsmetode. 

Dette er i princippet modstridende med Årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger i § 13, herunder 

punkt 5 om neutralitet – ”Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og 

resultatopgørelse”. Krav om pålidelig værdiansættelse vurderes imidlertid for at vægte tungere end kravet om 

neutralitet. Såfremt en anden værdiansættelsesmetode ikke kan opgøres pålideligt, vil kostprisen vurderes for 

værende den indregningsmetode, der er behæftet med mindst risiko for væsentlige fejl og dermed den mest 

pålidelige indregningsmetode.  

 

Der vil ved indregning til kostpris ikke være samme usikkerheder forbundet med indregning som ved 

eksempelvis ved indre værdis metode, idet der efterfølgende kun sker indregning af de indtægter, som 

moderselskabet rent juridisk har krav på. 
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Udbytte indregnes i det regnskabsår, hvor holdingselskabet opnår endelige ret til udbyttet, hvilket er på det 

tidspunkt, hvor udbyttet besluttes på den ordinære generalforsamling. Alternativt på det tidspunkt, hvor 

beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte er truffet. Dette gælder for kapitalandele i associerede 

selskaber såvel som i datterselskaber.  

 

Der er derfor en tidsforskydning, idet udbyttet først indregnes i holdingselskabet året efter det år, som udbyttet 

reelt vedrører. Det kan derfor også først på dette tidspunkt videreudloddes fra holdingselskabet.  

 

Som hovedregel vil den regnskabsmæssige værdi kunne bruges til vurdering af, hvorvidt der foreligger en 

værdiforringelse i forhold til kostprisen, og der dermed er behov for nedskrivning til en lavere 

genindvindingsværdi. En udfordring i forhold til at foretage en sammenligning til den regnskabsmæssige 

værdi for en kapitalandel er, hvis denne har et andet regnskabsår i forhold til moderselskabet. Derfor er det 

ikke nok kun at se på regnskabet. Der er jo også en vis tidsforskydning fra et regnskabsår slutter til 

regnskabet aflægges. Man er derfor også nødt til at forholde sig til eventuelle forhold i denne periode, som 

bevirker en væsentlig ændring i den finansielle stilling.  

Vi vil dog ikke gå nærmere ind i nedskrivningsproblematikken her, men blot konstatere at den er væsentlig at 

have for øje. 

 

3.3.2. Indre værdi 

Et alternativ til indregning til kostpris er indregning efter indre værdis metode. Anvendes denne metode til 

indregning, skal den regnskabsmæssige værdi i moderselskabets regnskab forøges eller reduceres med 

dennes andel af kapitalandelens resultat. På den måde vil kapitalandelene i moderselskabet stå anført til 

samme værdi som moderselskabets procentvise andel af kapitalandelens egenkapital. 

 

En eventuel forøgelse af den regnskabsmæssige værdi bindes på en reserve i moderselskabets regnskab – 

Nettoreserve efter indre værdis metode. Dette er for at sikre, at der ikke sker videreudlodning af urealiserede 

indtægter fra kapitalandele.  

 

Der er tale om en nettoreserve, som betyder, at ejer moderselskabet kapitalandele i flere selskaber, er der 

mulighed for, at selskaber med negativ værdiregulering kan indgå. Der skal blot netto være tale om en 

forøgelse af den regnskabsmæssige værdi. 

 

Udbytte fra kapitalandele indregnes i holdingselskabet på det tidspunkt, hvor holdingselskabet erhverver 

endelig ret til udbyttet. Derfor vil udbyttet vedrørende et regnskabsår som hovedregel først blive indregnet i 
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holdingselskabets årsregnskab det efterfølgende år, og vil derfor først på dette tidspunkt blive flyttet fra 

nettoopskrivningen til de frie reserver. 

 

Ved kapitalandele i datterselskaber er der imidlertid to alternativer. Såfremt generalforsamlingen, hvor 

udbyttet i datterselskabet besluttes, afholdes før generalforsamlingen i holdingselskabet, er der mulighed for 

at holdingselskabet overfører beløbet svarende til udbyttet fra den bundne nettoopskrivning til de frie reserver. 

Dermed kan man videreudlodde til holdingselskabets anpartshavere eller aktionærer med det samme uden et 

års forskydning.  

Såfremt holdingselskabets anvender en regnskabspraksis, hvor foreslået udbytte opføres som gæld i 

balancen frem for en særskilt post i egenkapitalen, kan holdingselskabet i årsregnskabet afsætte udbyttet fra 

datterselskabet som et tilgodehavende og fratrække det i den indregnede værdi af kapitalandelene. Samtidig 

overføres et tilsvarende beløb fra de bundne midler til de frie reserver som i det første alternativ.  

Disse muligheder gælder kun udbytte fra datterselskaber og ikke associerede selskaber.  

 

I case-virksomheden er alle kapitalandele indregnet efter indre værdis metode. De fire associerede selskaber 

har kalenderåret som regnskabsår, mens holdingselskabet og de tre datterselskaber har forskudt 

regnskabsår. De fire associerede selskaber er i holdingselskabet indregnet til den indre værdi pr. 31.12 og 

dermed værdien et halvt år før holdingselskabets statustidspunkt.  

§ 43 a, stk. 6 i Årsregnskabsloven åbner op for at associerede selskaber ikke behøver have samme 

regnskabsår. Man skal i disse tilfælde blot foretage indregningen på baggrund af det seneste årsregnskab. 

Man skal i disse situationer som revisor sikre sig, at der ikke er sket efterfølgende begivenheder, som 

væsentlig rykker ved den finansielle stilling. I afsnit 4.4 i reguleringsdelen af afhandlingen belyser vi 

revisionstandardernes tilgang til overvejelser og handlinger for at afdække efterfølgende begivenheder. 

Samtidig vil problematikken blive inddraget i interviewspørgsmålene. 

 

3.3.3. Dagsværdi 

Efter Årsregnskabslovens § 41 kan et moderselskab vælge at regulere kapitalandelene til dagsværdi. 

 

Udfordringen ved denne metode er, at der - for så vidt angår den type moderselskaber, som denne afhandling 

omhandler – vil være tale om datterselskaber, som ikke er noteret på en fondsbørs. Det betyder, at der ikke 

foreligger et aktivt marked for kapitalandelene, hvorfor det ikke er muligt at observere handelssummer til brug 

for værdiansættelse af kapitalandele. 

 

I så fald der ikke eksisterer et aktivt marked for salg af kapitalandelene, skal andelene reguleres løbende efter 

Årsregnskabslovens § 37, stk. 1 jævnfør § 41, stk. 2. Moderselskabet skal i stedet forsøge at tilnærme sig en 
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salgspris på kapitalandelene ved hjælp af accepterede ansættelsesmodeller og teknikker. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen har i konkrete situationer udtalt, at en tilnærmet salgspris for kapitalandele kan fastsættes 

til indre værdi. Det kræves dog, at den indre værdi kan anses som den reelle salgspris. Dette vil sjældent 

være tilfældet, da den indre værdi alene er en regnskabsmæssig opgørelsesmetode og derfor ikke siger 

noget om salgsværdien af kapitalandelene. 

 

På grund af denne problemstilling omkring værdiansættelsen ses måling af kapitalandele til dagsværdi 

sjældent anvendt i praksis. Vi vil derfor heller ikke beskrive og bearbejde denne indregningsmetode dybere. 

 

3.4. Opsummering 

Kapitalandele i et andet selskab defineres som kapitalandele i et datterselskab, hvis man som holdingselskab 

har bestemmende indflydelse over for det pågældende selskab. Hvis man derimod udelukkende har betydelig 

indflydelse, vil der være tale om kapitalandele i et associeret selskab.  

Denne sondring har ikke alene betydning for holdingselskabets beføjelser over for det underliggende selskab, 

men også for revisor, idet det kan være vanskeligere at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for de 

indregnede værdier, når der blot er betydelig indflydelse.   

 

Der findes i Selskabsloven ikke bestemmelser, som giver hjemmel til adgang til associerede selskabers 

regnskabsoplysninger med videre. Som revisor for holdingselskabet er man derfor nødt til at rette 

henvendelse til det associerede selskabs ledelse for at indhente den nødvendige dokumentation til brug for 

revisionen – dette skal naturligvis ske gennem holdingselskabets ledelse. Som følge heraf vil revisionen af 

kapitalandele i associerede selskaber som udgangspunkt give anledning til flere problemstillinger end ved 

kapitalandele i datterselskaber.   

 

Ud over udfordringen med at skaffe sig adgang til de nødvendige oplysninger, skal revisor også forholde sig til 

den valgte indregningsmetode. Ifølge Årsregnskabsloven kan der vælges mellem tre metoder: Kostpris, indre 

værdi eller dagsværdi. Sidstnævnte anvendes i praksis stort set aldrig for den type selskaber, som denne 

afhandling omhandler. Indregningsmetoderne giver anledning til forskellige overvejelser hos revisor, når 

denne skal revidere og tage stilling til, om der er sket korrekt indregning i holdingselskabet.  

 

Anvendes kostpris som indregningsmetode, er revisors primære udfordring at vurdere, hvorvidt der er behov 

for nedskrivning. Som nævnt tidligere i dette afsnit, vil udfordringen især være relevant, hvis kapitalandelen og 

moderselskabet har forskellige regnskabsår. Vores fokus i afhandlingen er ikke nedskrivningsproblematikken, 

hvorfor vi ikke finder det relevant at belyse denne mere dybtgående her. Vi vil dog alligevel inddrage 
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problematikken i analyseafsnittet, idet der i den valgte case-virksomhed er indregnet associerede selskaber, 

som har et regnskabsår, som er forskelligt fra holdingselskabets. 

 

Har man derimod valgt at anvende den indre værdi, er det helt andre udfordringer revisor kan stå overfor. Et 

er at han bliver præsenteret for et revideret årsregnskab, men hvordan forholder revisor sig til de situationer, 

hvor associerede selskaber ikke revideres eller måske har et andet regnskabsår end holdingselskabet? 

Revisor kan endvidere komme ud for, at der er taget forbehold i det underliggende selskab, eller at der er 

anført supplerende oplysninger af forskellige karakter. Der kan i praksis være mange flere udfordringer.  

 

Da Årsregnskabsloven omhandler bestemmelser om udarbejdelsen af årsregnskabet, og selvfølgelig ikke 

hvordan man udfører revisionen, må man i stedet finde retningslinjer og vejledninger til disse problemstillinger 

andre steder. Som vi har beskrevet tidligere i afhandlingen, findes der ikke andetsteds klare og konkrete 

retningslinjer for, hvorledes man reviderer mindre holdingselskaber, men elementer i ISA 600 finder 

anvendelse. Vi ønsker dermed med næste kapitel omkring ISA 600 og ikke mindst kapitel 6 at belyse, 

hvordan man imødekommer disse problemstillinger i praksis.  
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4. ISA 600 
Koncernrevisioner menes at være de mest omfangsrige og komplekse revisioner, der findes. På trods heraf 

har der indtil 2010 ikke eksisteret en international revisionsstandard, som specifikt omhandler 

koncernrevisioner. Selv ikke i betydningsfulde lande som USA og England har der eksisteret 

revisionsstandarder om koncernrevisioner.  

Som følge heraf og på grund af bekymring fra myndigheders og andre regnskabsbrugeres side om kvaliteten 

og ensartetheden af internationale koncernrevisioner iværksatte IAASB i 2002 udarbejdelsen af ISA 600. Efter 

tre høringsudkast blev standarden færdiggjort i 2007 og trådte i kraft for regnskabsår, der startede 15. 

december 2009 eller senere.8 

 

Med indførelsen af ISA 600 blev kravene til koncernrevisorernes involvering i anden revisors arbejde øget. 

Dette medførte blandt andet strengere krav til koncernrevisors bestemmelse af omfanget af 

arbejdshandlinger, som skal udføres af anden revisor, større involveringsgrad fra koncernrevisor i anden 

revisors arbejde, øgede krav til koncernrevisors vurdering af egnetheden af anden revisors arbejde samt 

øgede krav om kommunikation med anden revisor. Herudover indeholdt standarden en skærpelse af 

koncernrevisors ansvar, således at koncernrevisor ikke kan dele ansvaret med anden revisor, men bærer det 

fulde ansvar for koncernregnskabets erklæring.9 

 

Som det fremgår af ISA 600’s titel ”Særlige overvejelser – revision af koncernregnskaber (herunder 

komponentrevisors arbejde)” omhandler revisionsstandarden særlige overvejelser, som revisor bør gøre sig 

ved koncernrevisioner.  

Men også i andre situationer end koncernrevisioner kan standarden findes nyttig. Eksempelvis hvis en revisor 

inddrager en anden revisor til at overvære anlægsaktiver eller en lageroptælling på afsidesliggende lokaliteter. 

Der kunne også blot være tale om revision af et holdingselskab, hvor kapitalandelene revideres af andre 

revisorer. Revisionsstandarden omtaler netop, hvordan man gør brug af anden revisors arbejde, og hvilke 

overvejelser man skal gøre sig i den forbindelse.10 Derfor mener vi også, at det er relevant at undersøge, om 

statsautoriserede revisorer er enige i ISA 600’s anvendelse ved revision af mindre holdingselskaber og lever 

op til revisionstandardens krav. 

 

Det er i denne sammenhæng, vi vil anvende ISA 600 i afhandlingen, da vores problemstilling omhandler 

revision af mindre holdingselskaber og ikke koncerner. Vi vil i nærværende kapitel gennemgå de områder i 
                                                           
8 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision &          

Regnskabsvæsen, s. 62-75. 
9 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision &         

Regnskabsvæsen, s. 62-75. 
10 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision &         

Regnskabsvæsen, s. 62-75. 
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ISA 600, som vi finder relevante og væsentlige for problemstillingen såvel som for den analyserende del af 

afhandlingen. 

 

Revision opdeles typisk i fire faser. Kunde- og opgaveaccept, revisionsplanlægning, udførelse af revisionen 

og afslutning af revisionen. Revision af holdingselskaber er ikke opbygget anderledes end revision af andre 

selskaber, der kan blot være forskellige handlinger eller overvejelser ved de enkelte faser. Det er på dette 

grundlag valgt at følge denne struktur ved gennemgangen af ISA 600. 

 

Når det vurderes relevant, vil vi løbende i de efterfølgende afsnit inddrage den i kapitel 2 beskrevne case-

virksomhed.  

 

Indledningsvis vil vi præcisere den definition af et holdingselskab, som vi anvender i denne afhandling. 

Endvidere vil vi anskueliggøre, hvornår der er tale om en koncernrevision i henhold til ISA 600 og dermed, 

hvornår revisionsstandarden finder anvendelse.  

 

Definition af et holdingselskab 

Der findes op til flere definitioner på et holdingselskab rundt omkring i lovgivningen – definitioner som er mere 

eller mindre ens. Der er således ikke én specifik definition, som er gældende på tværs af lovgivningen. I 

afhandlingen er det valgt at følge definitionen, som fremgår af regnskabslovgivningen. Denne definition er 

afledt af reglerne omkring revisionspligt for selskaber, herunder Årsregnskabslovens § 135, stk. 3, som 

omhandler selskaber, som ikke kan fravælge revision uanset størrelse: 

 

”… virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over 

en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse.” 

 

Koncernrevision i henhold til ISA 600 

I henhold til ISA 600 er der tale om en koncernrevision, når det regnskab, der revideres, indeholder finansiel 

information for mere end en komponent. Denne definition er bred, og gør, at virksomheder som juridisk og 

regnskabsmæssigt ikke kategoriseres som en koncern, alligevel omfattes af standarden.11  

 

En virksomhed, som har divisioner, filialer, afdelinger eller har opdelt sine forretningsaktiviteter i selvstændige 

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

                                                           
11 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 
(herunder komponentrevisors arbejde). Afsnit 9. 
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vil dermed også være omfattet af ISA 600. Omvendt hvis der efter de relevante regnskabsmæssige regler er 

tale om et koncernregnskab12, vil der altid være tale om en koncernrevision i henhold til ISA 600. 

 

Revisor er dermed ikke kun underlagt ISA 600, når der er tale om koncernregnskaber, men som vi også 

tidligere har nævnt, findes standarden også nyttigt for andre typer af revisioner. 

 

4.1. Kunde- og opgaveaccept 

Som ved alle øvrige revisionsopgaver skal revisoren for holdingselskabet først og fremmest vurdere, hvorvidt 

kunden og dermed opgaven kan accepteres. Når der er tale om et holdingselskab, er det i princippet ikke kun 

et selskab, men flere selskaber, som skal vurderes. Derfor er det vigtigt, at revisor har overblik over den 

samlede koncern inden opgaven accepteres. Som udgangspunkt vil det ikke kun være selve 

holdingselskabet, men de underliggende selskaber, som vil give anledning til overvejelser. Første overvejelse 

vil oftest være, hvorvidt man som revisor er uafhængig, hvilket er et ufravigeligt krav for at kunne påtage sig 

opgaven. Denne uafhængighed gælder naturligvis for alle de involverede selskaber.  

 

Med hensyn til de underliggende selskaber er det efter ISA 600 et krav, at koncernrevisoren involverer sig i 

planlægningen såvel som i udførelsen af revisionen af betydelige komponenter. Som følge heraf skal 

revisoren derfor ved accept af opgaven tage stilling til, om der er begrænsninger på adgangen til 

revisionsbevis i de enkelte komponenter. Dette er vigtigt, idet den revisor, som underskriver holdingselskabets 

regnskab, har ansvaret for udførelse af revisionen og kan ikke dele ansvaret med komponentrevisorer.  

 

I forbindelse med accept af opgaven som koncernrevisor skal revisor sikre sig, at denne sammen med 

eventuelle komponentrevisorer tilsammen har passende kompetencer og færdigheder. Der kan i en koncern 

forekomme forretningsområder, som kræver en specialviden hos revisor, for at revisionen kan udføres på 

tilfredsstillende vis. 

 

Revisoren for holdingselskabet bør sikre sig, at der kan opnås adgang til de nødvendige oplysninger, 

herunder: 

- Den nødvendige finansielle information for holdingselskabet og relevante komponenter. 

- Den nødvendige revisionsdokumentation fra komponentrevisor. 

 

I tilfælde, hvor koncernrevisor ikke kan få adgang til ovenstående oplysninger, eller der på anden måde er 

begrænsninger for koncernrevisor vedrørende opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, må opgaven 

afstås.  Derfor er det essentielt, at koncernrevisor – inden accept af opgaven – danner sig et overblik over 

                                                           
12 Årsregnskabsloven, kapitel 13 
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komponenterne, herunder hvilke der er betydelige, og om revisor kan få adgang til de førnævnte 

informationer. Hvordan man sondrer mellem betydelige og ikke betydelige komponenter vil bliver behandlet i 

afsnit 4.2.1. 

 

I de tilfælde hvor revisor for holdingselskabet udelukkende planlægger at udføre analytiske handlinger for 

visse komponenter, er det ikke nødvendigt at opnå en forståelse af den pågældende komponentrevisor. Der 

vil i disse tilfælde være tale om ikke betydelige komponenter.  

 

Når det er vurderet, at en opgave kan accepteres, skal der efter ISA 210 ”Aftale om revisionsopgavers vilkår” 

udarbejdes et aftalebrev, som sikrer, at der er en fælles forståelse mellem revisor og ledelsen omkring 

vilkårene for revisionsopgaven. I praksis vil revisionsaftalen ofte fremgå som en del af revisionsprotokollen.  

 

I forbindelse med kundeaccepten vil der naturligvis være forskel på, om der er tale om en ny eller en 

eksisterende kunde. Ved en eksisterende kunde har man jo et fornuftigt kendskab til kunden fra tidligere og 

skal derfor blot undersøge, om der er sket væsentlige ændringer. Ved nye kunder skal der altid tages kontakt 

til den tidligere revisor for at høre, om denne har bemærkninger til sin fratrædelse, der gør, at man ikke kan 

acceptere kunden. Man vil samtidig bede om relevante oplysninger, som den tidligere revisor ligger inde med 

fra tidligere revisioner. 

 

Vi vil nu inddrage case-virksomheden for at anskueliggøre processen omkring accept af kunde og opgave. 

 

Case-virksomheden er en ny kunde, hvor det er forudsat, at der allerede er indhentet oplysninger hos den 

tidligere revisor, og der i den forbindelse ikke har været bemærkninger, der gør, at kunden og opgaven ikke 

kan accepteres.  

 

For at få et helt overordnet overblik over koncernen vil man tage udgangspunkt i regnskabet13 for at derved at 

få en oversigt over de involverede selskaber. I kapitel 2 om beskrivelse af case-virksomheden er indsat et 

koncerndiagram, som viser de underliggende datterselskaber og associerede selskaber.  

 

Som ISA 600 foreskriver, skal der endvidere indhentes oplysninger om komponenterne og disses omgivelser. 

Dette vil i praksis ske på et møde med holdingselskabets ledelse, som har et indgående kendskab til hele 

koncernen. Hvis kapitalandelene er underlagt revision, bør man som supplement hertil indhente reviderede 

regnskaber samt informationer om, hvem der er revisorer i kapitalandelene. I beskrivelsen af case-

virksomheden er det bevidst fravalgt at oplyse, hvorvidt komponenterne revideres. Det er med det formål at 

                                                           
13 Se Bilag 1: Intern årsrapport case-virksomhed 
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undgå, at de personer, som interviewes omkring deres fortolkning og anvendelse af ISA 600, påvirkes, og de i 

stedet tvinges til selv at tage stilling til, hvordan de vil gribe revisionen af holdingselskabet an. 

Under disse drøftelser med virksomheden bør man endvidere spørge ind til mulighederne for adgang til 

finansielle oplysninger med videre om alle komponenterne, og om der er begrænsninger forbundet hermed. 

Det er i dette tilfælde oplyst, at der vil være fuld adgang til alle oplysninger. Det er en ret væsentlig faktor, idet 

man uden tilstrækkelig adgang til informationer kan være tvunget til at afstå fra opgaven. 

 

Til vurdering af blandt andet uafhængighed og om der er tale om datterselskaber eller associerede selskaber, 

er det nødvendigt at indhente oplysninger om ejerforholdene. Deriblandt hvem der er den ultimative ejer af 

holdingselskabet, og om de angivne ejerandele ved kapitalandelene er et reelt udtryk for den indflydelse, man 

har. Med andre ord at der ikke er indgået aftaler, som forskubber indflydelsen i forhold til ejerandelen. I 

Selskabsloven er der en formodningsregel, som siger, at ejer moderselskabet mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i et selskab, er der tale om bestemmende indflydelse, medmindre det klart kan bevises, 

at der ikke er bestemmende indflydelse.14 I afsnit 3.1 er oplyst, at selvom man ejer mere end 50 % af et 

selskab, kan der være indgået aftaler, som gør, at man ikke har den bestemmende indflydelse, og derfor ikke 

kan klassificere det pågældende selskab som et datterselskab. Det modsatte kan ligeledes gøre sig 

gældende – at man har en mindre ejerandel, men reelt har bestemmende indflydelse. Det er i beskrivelsen af 

case-virksomheden oplyst, at de oplyste ejerandele er udtryk for den reelle bestemmelse.  

Det er forudsat, at der ikke er problemer med uafhængighed til kunden, og at der er de nødvendige 

kompetencer til rådighed. Man skal sikre sig, at man ikke ender i en situation, hvor man laver selvrevision, 

som kan opstå på områder, hvor man har ydet assistance. Det vurderes ikke at være tilfældet her, hvorfor det 

kan konkluderes, at revisionsopgaven kan accepteres. 

 

Formålet med alle disse handlinger er udelukkende at nå en konklusion om, at der ikke er forhold, der gør, at 

kunden ikke kan accepteres. Herunder at det vurderes muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

komponenternes finansielle information. Disse er jo fundamentet for at kunne aflægge et retvisende 

årsregnskab for holdingselskabet.  

 

Af anvendt regnskabspraksis for det udvalgte holdingselskab fremgår, at der ikke udarbejdes 

koncernregnskab, idet selskabet er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i Årsregnskabslovens § 110 om 

regnskabsaflæggelse for mindre koncerner.  

Vi har i afhandlingen afgrænset os fra koncernregnskaber, herunder hvordan man afgør, om man er over eller 

under grænsen for, at der er krav om aflæggelse af koncernregnskab. Hvis dette ikke var tilfældet, burde man 

                                                           
14 Selskabsloven § 7, stk. 2 
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også i den indledende fase vurdere dette, da det vil have stor betydning for revisor, da der så skal ske 

konsolidering.  

 

Ovenstående skal ikke ses som en udtømmende vejledning til de handlinger og den information, der skal 

indhentes i forbindelse med en kundeaccept. Det skal understreges, at det er særdeles vigtigt, at revisor 

sætter sig grundigt ind i en potentiel ny kunde inden denne accepteres. Denne overordnede gennemgang er 

ikke et udtryk for, at vi underkender vigtigheden heraf. Vores fokus i denne afhandling er blot selve revisionen 

af holdingselskabet, og hvordan man forholder sig til de indregnede kapitalandele.  

 

Når kunden er accepteret, kan planlægningen af revisionen påbegyndes. I næste afsnit er omtalt de 

elementer, som specielt gør sig gældende for revision af holdingselskaber.  

 

4.2. Revisionsplanlægningen 

Som ved enhver anden revision skal en revision af et holdingselskab tilrettelægges i overensstemmelse med 

ISA 300 som uddybet i ISA 315, 320 og 330. Da afhandlingens fokusområde er selve revisionen af mindre 

holdingselskaber og ikke planlægningen, vil vi ikke foretage en detaljeret gennemgang af ISA 300 

”Planlægning af revision af regnskaber” med videre. Planlægningsfasen vil ligeledes heller ikke blive 

inddraget i dybden i de interviews, der foretages i den analyserende del af afhandlingen.  

Vi mener dog alligevel, det er nødvendigt med en kort behandling af visse elementer i planlægningsfasen, da 

man uden en grundig planlægning risikerer, at revisionen ikke tilrettelægges på behørig vis.  

 

En koncerns revisionsplanlægning er mere omfattende end planlægningen af en enkeltstående virksomhed, 

idet koncernrevisor ikke kun skal gøre sig overvejelser omkring revisionen af moderselskabet, men også 

hvordan der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra komponentrevisor. Revisionen af en koncern bør 

planlægges så tidligt som muligt, så man derved har mulighed for at inddrage og instruere 

komponentrevisorer rettidigt.  

 

Som beskrevet tidligere i afhandlingen er det ikke tilstrækkeligt, at der opnås kendskab til holdingselskabet. 

Der skal også opnås en forståelse af de underliggende komponenter. Uden et dybdegående kendskab til 

komponenterne har holdingselskabets revisor ikke mulighed for at foretage en vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation i komponenterne og dermed i holdingselskabets regnskab.  

I den forbindelse skal der ske en vurdering af, hvorvidt de enkelte komponenter er betydelige eller ikke 

betydelige.  
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4.2.1. Komponenter og identifikation af betydelige komponenter  

Dette afsnit vil primært dække de anbefalinger, som ISA 600 foreskriver for forståelsen af de enkelte 

komponenter - herunder identifikationen af betydelige og ikke betydelige komponenter.   

 

Før man kan klassificere komponenter som henholdsvis betydelige og ikke betydelige, skal alle komponenter 

først identificeres. Dette kan foretages ud fra nedenstående15: 

 

- Forretningssegmenter 

- Placering af regnskabsfunktioner 

- Juridiske datterselskaber 

- Geografisk opdeling eller produktopdeling 

- Konsolidering af rapporteringspakker  

 

Efter denne identifikation foretages en opdeling i betydelige og ikke betydelige komponenter, som vil have 

betydning for, hvilken undersøgelse der skal foretages af den enkelte komponent. ISA 600 foreskriver, 

hvordan betydelige og ikke betydelige komponenter identificeres. En betydelig komponent bliver ifølge ISA 

600 defineret således16: 

 

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

- Der som følge af sin særlige art eller omstændigheder sandsynligvis kan indeholde betydelige risici 

for væsentlig fejlinformation i regnskabet 

 

Betydelige komponenter identificeres ud fra kvantitative eller kvalitative omstændigheder. Kvantitative 

omstændigheder er primært finansielle oplysninger. Under normale forhold er tommelfingerreglen, at jo større 

finansiel betydning en komponent har, desto større bliver sandsynligheden for væsentlige fejl i årsregnskabet. 

Ud over størrelsen af den finansielle komponent, er det også opgaveteamets professionelle vurdering, der 

afgør, hvornår en finansiel komponent er betydelig. Standarden anbefaler, at der anvendes en procentsats af 

en eller flere nøglefaktorer for at vurdere, om en komponent er betydelig. Nøglefaktorerne vælges ud fra en 

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

regnskabspost valgt ud fra virksomhedens aktiviteter, forpligtelser, pengestrømme eller omsætning. 

                                                           
15 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen,  

s. 62-75. 
16 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 

(herunder komponentrevisors arbejde). Afsnit A5 & A6. 
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Procentsatsen fastlægger revisor ud fra virksomheden som helhed. Såfremt komponenten ligger over den 

givne procentsats, vurderes den at være betydelig.17  

 

Ud over de kvantitative omstændigheder, skal revisor vurdere, hvorvidt der er kvalitative forhold, der gør en 

komponent betydelig. Som det kan ses af det ovenstående, kan komponenter vurderes for værende 

betydelige ud fra dens særlige art, forretningsaktivitet eller omstændigheder omkring komponenten, hvor der 

er sandsynlighed for betydelige risici. I disse tilfælde skal koncernrevisor foretage særlige 

revisionsovervejelser. Betydelige komponenter med kvalitative omstændigheder kan eksempelvis være 

komponenter med handel i fremmed valuta, et investeringsselskab med investeringer i usikre aktiver eller en 

komponent udsat for søgsmål. På trods af at en komponent vurderes for værende ikke betydelig ud fra et 

kvantitativt synspunkt, kan en komponent vurderes for betydelig som følge af førnævnte forhold, hvor der er 

risiko for væsentlig fejlinformation.18 

 

Identifikation af betydelige og ikke betydelige komponenter, og herunder om komponenten er væsentlig, har 

indflydelse på den type handling, der planlægges udført for en komponent. Eksempler på handlinger, der kan 

udføres på en komponent er følgende19:  

 

- Fuld revision 

- Revision af udvalgte regnskabsposter eller – oplysninger 

- Specifikke revisionshandlinger  

- Review 

- Analytiske handlinger udført på koncernniveau 

 

Det kan her udledes, at ISA 600 i høj grad ligger op til den risikobaserede tilgang til revisionen, hvilket blandt 

andet kan ses ud fra den store fokus på de betydelige komponenter. Der skal allerede i ”accept og forståelse 

af opgaveforhold” opnås tilstrækkelig forståelse af komponenterne samt omgivelserne til, at det er muligt at 

identificere de betydelige komponenter. Jo mere betydelig en komponent er, jo flere handlinger skal der til for 

at opnå en overbevisning om, at den indregnede værdi er retvisende. Er der tale om en ikke betydelig 

komponent, kan koncernrevisor vurdere, at en analytisk gennemgang er tilstrækkelig. 

 

                                                           
17 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 
(herunder komponentrevisors arbejde). Afsnit A5 & A6. 
18 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 
(herunder komponentrevisors arbejde). Afsnit A5 & A6. 
19 Allan Madsen, D. (2010). ISA 600 R Revision af koncernregnskaber - ændrede krav til koncernrevisioner. Inspi, s. 7-13. 
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For at opnå en bedre forståelse for, hvordan enheder klassificeres som betydelige og ikke betydelige, vil der 

vises et eksempel med udgangspunkt i den nævnte case-virksomhed, som er beskrevet i kapitel 2.  

 

Vi har i dette afsnit beskrevet, at komponenter kan klassificeres som betydelig eller ikke betydelig ud fra enten 

kvalitative eller kvantitative omstændigheder. 

Case-virksomheden består af et holdingselskab med 7 underliggende selskaber. Af beskrivelsen fremgår det, 

at der i de pågældende selskaber ikke vurderes at være særlige risici eller omstændigheder der gør, at 

komponenter vurderes for værende betydelige ud fra et kvalitativt synspunkt.   

 

Vi vil derfor kun vurdere betydelige komponenter ud fra kvantitative omstændigheder. Standarden ligger op til 

at der anvendes et benchmark. Vi vurderer, at de komponenter, som overstiger 15 % af den proforma 

konsoliderede balancesum for værende betydelige. Der udarbejdes ikke et decideret koncernregnskab, hvor 

der foretages elimineringer af interne avancer m.v. Med proforma konsolideret balancesum, mener vi dermed 

balancesummen i holdingselskabet. Alle kapitalandelene er indregnet til indre værdi, hvorfor 

holdingselskabets balancesum kan bruges som benchmark.  

 

Havde der været tale om et konsolideret koncernregnskab, ville et naturligt benchmark have været 

omsætningen, men vi mener ikke det er anvendeligt i dette tilfælde, hvor der er handel mellem selskaberne. 

Der er ikke oplysninger til rådighed om, hvad den eksterne omsætning er. Det vil sige omsætningen efter, der 

er foretaget elimineringer af interne avancer. Man kunne også have valgt at anvende resultatet før skat. Men 

det mener vi heller ikke ville være retvisende på grund af den interne samhandel.  

 

I nedenstående figur har vi vist de relevante oplysninger for de enkelte komponenter til brug for vurdering af, 

hvilke der efter vores mening skal klassificeres som betydelige. 

 
Tabel 3 Vurdering af finansielt betydelige komponenter i case-virksomheden. Kilde: Egen tilvirkning 
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Vi har i ovenstående tabel taget udgangspunkt i, at komponenter er betydelige, når andel af egenkapitalen 

inklusiv udloddet udbytte i den enkelte komponent udgør 15 % eller derover af balancesummen i 

holdingselskabet. Vi har medtaget udbyttet, da det jo er medtaget i holdingselskabets balance som et 

tilgodehavende.  

 

Som vi også tidligere nævnte, er det revisors professionelle dømmekraft som i sidste ende afgør om en 

komponent er betydelig. Derfor vil en klassificering ud fra et benchmark kun være vejledende. Eksempelvis 

kunne årets resultat i en komponent være væsentligt påvirket af enkeltstående begivenheder, som gør, at et 

resultat er ekstraordinært højt eller lavt. Det er derfor vigtigt, at man ikke blindt foretager en beregning og 

tager beslutningen ud fra denne.  

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at følgende tre komponenter efter vores vurdering klassificeres som 

værende betydelige: DS 1 DK, DS 2 NO, og AS 1 PL. Hvad det har af betydning for revisionsstrategien, vil 

blive behandlet i afsnit 4.2.4. 

 

4.2.2. Komponentrevisor 

Forståelse af komponentrevisor 

I forlængelse af den forståelse som revisor skal opnå omkring virksomheden og dens komponenter, er der 

yderligere i ISA 600 opstillet krav til revisor omkring forståelse af komponentrevisorer.  

 

I de tidligere revisionsvejledninger 3 og 11 er det beskrevet, hvordan den primære revisor skal forholde sig til 

anden revisors arbejde. Der skal skabes kontakt til komponentrevisor for at bedømme resultatet af det udførte 

revisionsarbejde. Endvidere skal revisor sikre sig, at komponentrevisors arbejde er udført fagligt 

tilfredsstillende, hvilket kan gøres ved brug af spørgeskema. Afslutningsvist anbefales det, at den primære 

revisor aflægger komponentrevisor et besøg i forbindelse med kvalitetssikring af det udførte arbejde. I forhold 

til revisionsvejledningerne er kravene øget i ISA 600 til koncernrevisors involvering i anden revisors arbejde. 

Dette betyder blandt andet strengere krav til koncernrevisors bestemmelse af omfanget af arbejdshandlinger, 

som skal udføres af anden revisor, større involveringsgrad fra koncernrevisor i anden revisors arbejde, øgede 

krav til koncernrevisors vurdering af egnetheden af anden revisors arbejde samt øgede krav om 

kommunikation med anden revisor.  

 

Første skridt ved anvendelse af anden revisors arbejde er at opnå et kendskab til komponentrevisoren. Dette 

er for at sikre sig, at det er sandsynligt, at man som koncernrevisor kan have tillid til komponentrevisorens 

arbejde, og dermed kan planlægge at anvende dette til revisionen af holdingselskabet.  
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Nedenstående er 4 krav fra ISA 600 oplistet. Krav som bidrager til bedre kendskab til komponentrevisor samt 

krav om øgede personlige relationer20: 

- Om komponentrevisor forstår og vil overholde de etiske regler der er relevante for koncernrevision, 

og særdeleshed om komponentrevisor er uafhængighed 

- Komponentrevisors faglige kompetence 

- Om koncernopgaveteamet kan blive tilstrækkelig involveret i komponentrevisors arbejde  

- Om komponentrevisor er underlagt aktivt revisortilsyn   

 

Ud fra ovenstående gør ISA 600 det klart, hvad der kræves af koncernrevisor. koncernrevisor skal indhente 

bekræftelse på, at komponentrevisor vil følge de etiske krav og retningslinjer, som er tildelt af koncernrevisor. 

Koncernrevisor skal spørge ind til komponentrevisors kvalifikationer. Koncernrevisorskal undersøge, hvorvidt 

det er regulativ og kommunikationsmæssigt muligt at involvere sig i komponentrevisors arbejde. Til sidst skal 

koncernrevisor sikre sig, at der i komponentrevisors samfund er organer, der kontrollerer pågældende. Den 

mest optimale måde at dokumentere arbejdet på, er ved at sende en skriftlig forespørgsel. For at opnå et 

mere indgående kendskab til komponentrevisor, kan koncernrevisor sende et spørgeskema, hvor det kræves 

at komponentrevisor oplyser om sin baggrund, kvalifikationer og lignende. Udover disse specifikke forhold 

omkring revisionen, skal komponentrevisor erklære sig om sin uafhængighed vedrørende økonomiske forhold 

med kunden samt en række andre forhold, som kan påvirke revisors dømmekraft. Grundet disse øgede krav 

til forståelsen af komponentrevisor ligger ISA’en nu op til en mere personlig kontakt og kommunikation mellem 

koncernrevisor og komponentrevisor. For at opnå dette anbefaler ISA 600, at koncernrevisor aflægger 

komponentrevisor besøg. Yderligere gennemgang af anbefalingerne omkring kommunikation vil blive 

behandlet senere i dette kapitel.21 

 

Kravene, som er nævnt i ovenstående omkring forståelsen af komponentrevisor, gælder uanset, om 

komponentrevisor kommer fra samme firma som koncernrevisor, fra et medlemsfirma af det revisionsnetværk, 

som koncernrevisors firma er medlem af, eller om komponentrevisor kommer fra et helt andet revisionsfirma. 

Handlinger, som koncernrevisor skal foretage for at opnå tilstrækkelig kendskab af komponentrevisor, vil 

variere i forhold til kendskab til komponentrevisor eller komponentrevisors firma. I de fleste situationer kan 

koncernrevisor således udføre færre handlinger, hvis komponentrevisor er fra et revisionsfirma i samme 

netværk som koncernrevisor, end hvis komponentrevisor kommer fra et helt andet revisionsfirma. Dette skal 

ses i sammenhæng med, at revisionsfirmaer fra samme netværk ofte opererer med samme revisionsmetode, 

                                                           
20 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen,  

s. 62-75. 
21 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen,  

s. 62-75. 
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politikker fra kvalitetskontrol og overvågning m.m., og derfor behøver koncernrevisor ikke at udføre konkrete 

handlinger for at opnå forståelse heraf.22  

 

I situationer, hvor koncernrevisor har bekymringer omkring de forskellige aspekter, herunder også 

komponentrevisors uafhængighed, vil koncernrevisor enten være nødt til selv at udføre arbejdet på 

komponenten eller udføre yderligere procedurer, der skal afdække risikoen. 

 

Det vurderes ud fra ISA 600, at kravene er skærpede fra at være anbefalinger til deciderede krav, og samtidig 

er forholdene blevet mere specifikke. Det er derfor interessant at undersøge, om disse krav til forståelsen af 

komponentrevisor bliver udført i praksis, hvorfor dette område vil blive inddraget i interviewguiden og 

endvidere behandlet yderligere i analyseafsnittet.   

 

Nedenfor er vist et eksempel på, hvorledes et spørgeskema23 til en komponentrevisor kan se ud.  

 
Figur 4 Eksempel på spørgeskema til brug for opnåelse af forståelse for komponentrevisor. Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                           
22 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen,  

s. 62-75. 
23 Spørgeskemaet fra koncernrevisor til komponentrevisor er et virkeligt eksempel taget fra forfattergruppens egne kunder.  
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Ovenstående spørgeskema er et praktisk eksempel på, hvordan koncernrevisoren kan indhente de 

nødvendige oplysninger om komponentrevisor, herunder dennes uafhængighed og faglige kompetencer. Ved 

revision af case-virksomheden vil dette spørgeskema kunne anvendes ved de betydelige kapitalandele, som 

er identificeret i afsnit 4.2.1.  

 

Hele fundamentet for at man kan gøre brug af komponentrevisors arbejde er, at man som koncernrevisor har 

tillid til komponentrevisoren. Derfor er det vigtigt, at de svar, man efterfølgende får tilbage, vurderes for at 

afgøre, hvorvidt man som koncernrevisor har tillid til komponentrevisoren og dermed kan formode at have 

tillid til den revision, denne udfører. Er det ikke tilfældet, må koncernrevisor selv udføre revisionen af 

komponenten eller udføre yderligere handlinger for at afdække risikoen. Der skal indhentes oplysninger om 

komponentrevisoren uanset om det pågældende selskab er underlagt lokal revision, og man som 

koncernrevisor planlægger at tage udgangspunkt i denne, eller man som koncernrevisor udsender en 

revisionsinstruks.  

 

Spørgeskemaet skal tilpasses den pågældende situation. Hvis der er tale om en komponentrevisor fra samme 

netværk som koncernrevisor, vil spørgsmål 4 og 5 kunne udelades. Omvendt ville der måske i andre 

situationer være behov for yderligere uddybende spørgsmål. Der kunne eksempelvis være behov for at en 

komponentrevisor havde erfaringer med revision af en speciel type virksomhed eller andet.  

 

Er der tale om en revisor fra et andet land, vil man endvidere kunne rette henvendelse til et revisionskontor fra 

eget netværk i det pågældende land og forhøre sig om dennes kendskab til komponentrevisor. 

 

Kommunikation  

Forholdet omkring kommunikation mellem koncernrevisor og komponent revisor, er ikke et helt nyt forhold, 

som revisor skal være opmærksom på. Forholdet er blot kommet mere i fokus i ISA 600, end det tidligere har 

været i revisionsvejledningerne, da effektiv kommunikation vurderes som en essentiel del af en 

koncernrevision:   

    

”Hvis der ikke er en effektiv tovejskommunikation mellem koncernrevisoropgaveteamet og 

komponentrevisorerne, er der risiko for, at koncernopgaveteamet ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, der kan danne grundlag for koncernrevisionskonklusionen. Klar og rettidig kommunikation af 

koncernopgaveteamets krav er grundlaget for en effektiv tovejskommunikation mellem koncernopgaveteamet 

og komponentrevisor”24 

 
                                                           
24 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 

(herunder komponentrevisors arbejde). Afsnit A57 
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Det kræves af ISA 600, at koncernrevisor rettidigt kommunikerer sine krav til komponentrevisor for at opnå en 

effektiv kommunikation, som det også beskrives i ovenstående. For at have den mest effektive tilgang til 

området, skal koncernrevisor have kontakt til komponentrevisor helt fra planlægningsfasen til afslutning af 

revisionen. Ved planlægningsfasen skal komponentrevisors kommunikation blandt andet omhandle det 

arbejde, der ønskes udført samt formålet med det udførte arbejde. Desuden skal koncernrevisor oplyse hvilke 

krav, der er til komponentrevisor omkring kommunikation og rapportering. Formidling af disse informationer 

foregår typisk i planlægningsfasen ved udsendelse af revisionsinstruktioner, som kan omhandle fuld revision 

eller kun revision af visse poster.25  

 

Standarden anbefaler også, at der opretholdes en løbende og mere personlig dialog med komponentrevisor. 

Som vi tidligere har nævnt, anbefales det blandt andet at besøge komponentrevisor for at opnå et bedre 

indtryk. Da alle komponenterne ikke besøges, vil en løbende kommunikation foregå via telefon- og 

videokonferencer, da der på denne måde opretholdes en mere effektiv dialog end ved fremsendelse af mails. 

Mundtlig dialog er generelt at foretrække, da man derved undgår en stor del af de misforståelser, der opstår 

ved kommunikation via mails og lignende.  

 

Kommunikationen med betydelige komponenters revisorer vil afhænge af, om koncernrevisor udsender 

revisionsinstrukser til komponentrevisoren, eller om koncernrevisoren i stedet tager udgangspunkt i den 

udførte revision. Uanset situationen skal der være en god og kontinuerlig kommunikation mellem de 

involverede revisorer, således at koncernrevisor kan opnå tillid til komponentrevisorens arbejde. Der skal 

blandt andet kommunikeres omkring væsentlighedsniveauet. Dette er uanset om koncernrevisoren eller 

komponentrevisorens har fastsat det for den pågældende komponent – komponentrevisoren skal i begge 

tilfælde forholde sig hertil.26 

 

Næste afsnit vil omhandle de forskellige væsentlighedsniveauer, der findes ved revision af et holdingselskab. 

Men inden da vil vi præcisere, at det ikke kun er vigtigt med en god kommunikation mellem de involverede 

revisorer. Der skal også være en fornuftig kommunikation med den daglige og den øverste ledelse i 

koncernen. Koncernrevisoren skal i henhold til ISA 600 til ledelsen kommunikere: 

 

- En oversigt over arten af det arbejde der skal udføres på komponenternes finansielle information 

- En oversigt over koncernopgavetemaets planlagte involvering i det arbejde, der skal udføres af 

komponentrevisorerne på den finansielle information for betydelige komponenter 

                                                           
25 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen,  

s. 62-75. 
26 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen,  

s. 62-75. 
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- Hvor koncernopgaveteamets vurdering af komponentrevisors arbejde har givet anledning til 

betænkeligheder om kvaliteten af denne revisors arbejde 

- Eventuelle begrænsninger i koncernrevisionen – f.eks. hvor koncernopgaveteamets adgang til 

information kan være blevet begrænset 

- Besvigelser eller formodede besvigelser, der involvere den daglige koncernledelse, den daglige 

komponentledelse, medarbejdere der har betydelige roller i koncernkontroller, eller andre 

medarbejdere, hvor besvigelser har resulteret i en væsentlig fejl i koncernregnskabet27 

 

Som det fremgår af de ovenfor nævnte forhold, vil der også her være tale om en kontinuerlig kommunikation 

gennem hele revisionen. Nogle forhold til blive kommunikeret i den indledende fase af revisionen, mens andre 

vil være ved revisionens afslutning, eller når et specifikt forhold opstår. 

 

4.2.3. Væsentlighedsniveau 

Det giver sig selv, at revisor ikke er i stand til at kontrollere samtlige posteringer og oplysninger ved revision af 

et selskabs regnskab. Som følge heraf fastsætter revisor et væsentlighedsniveau. Der er på den måde ikke 

fuld sikkerhed for, at revisor afdækker enhver fejlinformation.  

 

I henhold til IFRS’s begrebsramme fremgår følgende omkring væsentlighed: ”Væsentlighed er relevant, når 

revisor fastlægger arten, den tidsmæssige placering og omfanget af bevisindsamling og ved vurdering af, 

hvorvidt emneindholdet indeholder væsentlig fejlinformation. Når revisor overvejer væsentlighed, må revisor 

forstå og vurdere, hvilke faktorer der kan påvirke de tiltænkte brugeres beslutninger.” 

 

Det er vigtigt, at revisor bruger tid på at fastlægge væsentlighedsniveauet, da det har stor betydning for, hvor 

detaljeret revisionen skal være. Ved forkert fastlæggelse af væsentlighedsniveauet risikerer revisor enten at 

overrevidere eller at en risiko ikke afdækkes. Sidstnævnte er klart mest kritisk for revisor.  

Der findes ikke en konkret model til beregning af et væsentlighedsniveau for en revision. ISA 320 

”Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision" giver en vejledning til de overvejelser revisor bør 

gøre sig i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet, men indeholder ikke en beregningsmodel. 

Revisor skal i den forbindelse bruge sin professionelle dømmekraft for at vurdere, om det beregnede 

væsentlighedsniveau er hensigtsmæssigt. Såfremt der er tale om et fortsættende kundeforhold, vil erfaringer 

fra tidligere revisioner af den pågældende koncern spille ind. Hvis revisor i tidligere år har fundet væsentlige 

ting under revisionen, vil det tale for at væsentlighedsniveauet sættes lavere end beregnet. 

 

                                                           
27 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 

(herunder komponentrevisors arbejde). Afsnit 49 
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Væsentlighedsniveauet har ikke kun betydning for selve planlægningsfasen, men for hele revisionsprocessen. 

Nedenstående figur illustrerer de funktioner, væsentlighedsniveauet har for planlægningen såvel som for 

udførelsen.  

 
Figur 5 Væsentlighed. Kilde: Revisions & Regnskabsvæsen, nr. 2, februar 2010 side 12. 

 

I ISA 600 afsnit 21 findes retningslinjer til, hvordan væsentlig fastsættes ved en koncernrevision. Der skal ikke 

kun fastlægges ét væsentlighedsniveau, men flere, jf. følgende: 

1. Væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet som helhed 

2. Væsentlighedsniveauet for eventuelle særlige regnskabsposter eller oplysninger i 

koncernregnskabet, hvor disse af kvalitative årsager skal være lavere end væsentlighedsniveauet for 

koncernregnskabet som helhed 

3. Komponentvæsentlighedsniveauet for de komponenter, hvor komponentrevisor udfører revision eller 

review til brug for koncernrevisionen 

4. Grænsen for, hvornår fejlinformation ikke kan betragtes som klart ubetydelig for koncernregnskabet28 

                                                           
28 Artiklen RS 600 – Revision af koncernregnskaber afsnit 3.3 
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Ud over det overordnede væsentlighedsniveau for selve koncernregnskabet skal koncernrevisoren også 

fastsætte eventuelle væsentlighedsniveau for særlige poster eller oplysninger, hvor fejlinformation under 

væsentligheden for regnskabet som helhed med rimelighed vil kunne forventes at påvirke brugeres 

økonomiske beslutninger truffet på grundlag af regnskabet.29  

 

Som det fremgår af punkt 3 ovenfor skal koncernrevisor endvidere fastlægge et væsentlighedsniveau for de 

komponenter, hvor revisionen udføres af anden revisor. Formålet hermed er at reducere sandsynligheden for, 

at summen af ikke-korrigerede og uopdagede fejlinformationer i komponentregnskabet overstiger 

væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet som helhed. Der er ikke noget til hinder for, at der kan 

fastsættes forskellige væsentlighedsniveauer for de enkelte komponenter eller at summen af 

væsentlighedsniveauerne kan overstige væsentlighedsniveauet for koncernen som helhed.  

 

I de tilfælde, hvor en komponent er underlagt lokal revision, og koncernrevisor beslutter sig for at anvende 

denne revision som revisionsbevis for koncernrevisionen, skal koncernrevisor fastlægge om: 

 

1. væsentlighed for komponentens regnskab som helhed, og 

2. væsentlighed ved udførelsen på komponentniveau opfylder kravene i ISA 600 

 

Årsagen, til at der fastsættes et væsentlighedsniveau for både koncernen som helhed og for komponenterne, 

er, at man derved undgår risikoen for at eventulle ikke korrigerede fejl i komponenternes regnskaber 

overstiger koncernregnskabets væsentlighedsniveau.  

 

Slutteligt skal der fastsættes en grænse for, hvornår fejlinformation ikke længere kan betragtes som klart 

ubetydeligt. Dette vil, såvel som væsentlighedsniveauet, afhænge af revisors professionelle dømmekraft. 

Ikke korrigerede fejlinformationer består af: 

 

- Konkrete fejlinformationer konstateret af revisor, inkl. nettoindvirkningen af fejl fra tidligere perioder.  

- Revisors bedste skøn over andre fejlinformationer, som ikke konkret kan konstateres.  

 

Ved afslutning af revisionen, vil revisor opsummere de fejlinformationer, som er fundet under revisionen. 

Såfremt revisoren støder på væsentlige fejlinformationer, skal revisoren enten øge revisionshandlingerne for 

derved at reducere revisionsrisikoen eller bede ledelsen om at korrigere regnskabet. I langt de fleste tilfælde 

                                                           
29 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 

(herunder   komponentrevisors arbejde), afsnit A42. 
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vil den pågældende virksomhed tage disse bemærkninger til efterretning og foretage efterposteringerne, som 

revisoren ønsker. Er det ikke tilfældet, skal revisor overveje om fejlinformationen er så væsentlig, så det 

vurderes, at det er nødvendigt, at erklæringen på regnskabet skal påvirkes. 

 

Hvis der ved afslutningen forefindes ikke korrigerede fejlinformation, skal disse anføres i revisionsprotokollen. 

Der skal dog være tale om forhold af en vis betydning. Klart ubetydelige forhold vil ikke blive nævnt i 

protokollen.  

 

Det kan være svært at vurdere konsekvensen af ikke korrigerede fejlinformationer, idet man naturligvis ikke 

kan vide omfanget af fejl, som ikke er opdaget. Derfor skal revisor altid opveje de fundne fejl og hvor meget 

”luft”, der er op til væsentlighedsniveauet.  

 

Som vi tidligere har nævnt findes der i revisionsstandarderne ikke en decideret beregningsmodel. 

Standarderne indeholder kun retningslinjer for de overvejelser, revisor bør foretage sig i forbindelse med 

fastsættelse af væsentlighedsniveauet. Der vil i de enkelte revisionsfirmaer findes en beregningsmodel. 

Væsentlighedsniveauet vil ofte blive fastsat ud fra en procentsats af en eller flere benchmarks.   

Det er vigtigt, at man ikke blindt anvender samme benchmark til alle typer virksomheder. Anvendelse af 

eksempelvis resultat før skat vil ikke være relevant at anvende ved virksomheder, som ikke har til formål at 

generere et overskud.  

 

Med udgangspunkt i case-virksomheden vil vi give vores bud på fastsættelse af relevante 

væsentlighedsniveauer.   

Som vi nævner tidligere skal der først besluttes et væsentlighedsniveau for holdingselskabet som helhed.  

 

Nedenstående har vi beregnet et væsentlighedsniveau ud fra tre forskellige benchmarks:  

Resultat før skat  x  10 %   (6.112 t.kr. x 10 %) = 611 t.kr.  

Egenkapital  x  5 %   (7.292 t.kr. x 5 %) = 365 t.kr. 

Balancesum  x  2 %  (16.687 t.kr. x 2%) = 334 t.kr.  

 

Disse illustrerer hvor forskellige udfald man kan få, og hvorfor man derfor er nødt til at bruge sin 

professionelle dømmekraft til at vælge og forholde sig til udfaldet heraf. Som følge af, at der er tale om et 

holdingselskab, hvis eneste aktivitet er investering i andre selskaber, mener vi, at balancesummen er det rette 

benchmark til udregning af væsentlighedsniveauet.  Vi vil dermed fastsætte væsentlighedsniveauet til 334 

t.kr. 
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Ud over et væsentlighedsniveau for holdingselskabet som helhed, skal der fastsættes et på 

regnskabspostniveau. Igen vil der være forskellige fremgangsmåder at finde ved de enkelte revisorer. Vi har 

valgt at sætte beløbet til værende 75 % af væsentlighedsniveauet som helhed. Det betyder at på 

regnskabspostniveau, ville vi operere med et væsentlighedsbeløb på 251 t.kr. 

 

Som nævnt tidligere er det i beskrivelsen af case-virksomhed bevidst fravalgt at oplyse, hvorvidt de enkelte 

komponenter revideres og i så fald af hvem. Dette ændrer imidlertid ikke på, at såfremt koncernrevisor 

vurderer en komponent for værende betydelig, og at der skal udføres revision af den pågældende, at der så 

skal fastsættes et væsentlighedsniveau for komponenten. Igen findes der ikke en konkret beregningsmodel, 

som anvendes af alle. Der vil være flere modeller, heriblandt eksempelvis 200 % af holdingselskabets 

væsentlighedsniveau som helhed fordelt ud fra omsætningen på de betydelige kapitalandele. Samtidig må 

den enkelte komponent dog ikke udgøre mere end 50 %. 

 

Med udgangspunkt i casen vil væsentlighedsniveauet for de betydelige komponenter dermed blive beregnet 

som vist i nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for den interne samhandel og 

dermed eventuelle interne avancer. I praksis burde man tage udgangspunkt i omsætningen efter interne 

avancer er elimineret.  

 
Tabel 4 Beregning af væsentlighedsniveauet for de betydelige komponenter. Kilde: Egen tilvirkning 

 

I case-virksomheden er kun DS 1 DK, DS 2 NO, og AS 1 PL vurderet som finansielt betydelige. Derfor er der 

kun for disse fastsat et væsentlighedsniveau. Det er for disse komponenter vurderet, at der skal foretages 

revision, mens man for de øvrige komponenter kan nøjes med analytiske handlinger. Det er derfor ikke 

relevant at beregne et væsentlighedsniveau for disse.  

 

Når væsentlighedsniveauet for betydelige komponenter skal fastsættes, skal sammenlægningsrisikoen 

vurderes. Sammenlægningsrisikoen udtrykker risikoen for, at uvæsentlig fejlinformation i de enkelte 
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komponenter sammenlagt bliver til væsentlig fejlinformation i holdingselskabet.30 Når 

sammenlægningsrisikoen stiger, vil væsentligheden i komponenterne alt andet lige falde.  

 

Eksempler på at sammenlægningsrisikoen stiger: 

- Antallet af komponenter er større 

- Komponenterne er ens i størrelse 

- Kompleksiteten og decentraliseringen af it-systemer, der indsamler regnskabsdata til koncernregnskabet, 

er større. 

 

Vi mener ikke, der i dette tilfælde er forhold, der gør at sammenlægningsrisikoen er høj. Der er ikke et højt 

antal komponenter, de er af varierende størrelse og it-systemer vurderes ikke at være komplekse. På denne 

baggrund mener vi, at væsentlighedsniveauet i de enkelte komponenter, kan fastsættes som i ovenstående 

tabel. 

 

Det er uhyre vigtigt, at have denne sammenlægningsrisiko for øje. Hvis væsentlighedsniveauet for en 

komponent er sat for højt, kan det bevirke, at komponentrevisor vurderer fundne forhold for uvæsentlige – 

forhold som sammenlagt med fundne forhold i de øvrige komponenter tilsammen ville udgøre et væsentligt 

forhold for koncernregnskabet som helhed. Omvendt vil et for lavt væsentlighedsniveau bevirke, at risikoen 

for overrevision indtræffer.  

 

Som nævnt tidligere i afsnittet skal der også sættes en grænse for, hvornår fejlinformation går fra at være 

ubetydelig til betydelig for koncernregnskabet. Det kan være vanskeligt med et enkeltstående selskabet, og 

det bliver kun mere kompliceret af, at der er flere selskaber involveret.  

 

Med de få oplysninger, der er givet om case-virksomheden, mener vi ikke, vi er i stand til at give et realistisk 

bud på grænsen for, hvornår fejlinformation ikke kan betragtes som klart ubetydelig. Det er dog indlysende, at 

det skal ligge under koncernregnskabets væsentlighedsniveau. Især taget i betragtning af at man som revisor 

naturligvis ikke kontrollerer alt, og der som følge heraf er risiko for, at fejl ikke opdages. Der skal derfor være 

tilpas meget spilrum op til væsentlighedsniveauet.  

 

Når væsentlighedsniveauet er fastsat, skal der herefter foretages en vurdering af, hvilken revisionsstrategi 

man vil anvende, hvilket næste afsnit vil omhandle. 

 

                                                           
30 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen, 
s. 62-75, afsnit 3.3 
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4.2.4. Revisionsstrategi og revisionsplan 

Vi har i afsnittene ovenfor beskrevet, hvordan koncernrevisors risikovurderingsproces skal forløbe, herunder 

koncernrevisors opnåelse af forståelse for koncernen og dens komponenter. Det næste skridt for revisor er at 

reagere på de identificerede risici og designe revisionshandlinger og revisionsstrategi.  

 

Ifølge ISA 600 skal revisor reagere mod de identificerede risici ved at udforme hensigtsmæssige 

revisionshandlinger, der behandler de risici, der kan medføre væsentlige fejl i den finansielle information. Det 

er koncernrevisors ansvar at fastlægge det arbejde, som skal udføres hos komponentrevisor, og yderligere 

skal koncernrevisor oplyse om den art, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionen.  

 

Man kan som koncernrevisor stå i den situation, at en komponent ikke revideres. Hvis komponenten er 

vurderet til at være betydelig, må koncernrevisoren enten få en lokal revisor til at udføre revisionen eller selv 

udføre den. At en komponent kan fravælge revision på grund af andre regler i det land, som komponenten er 

hjemmehørende i, ændrer ikke på, at vurderes komponenten for værende betydelig i holdingselskabets 

regnskab, skal der ske revision. Denne problemstilling vil blive behandlet yderligere i analysen i kapitel 6. 

 

I de tilfælde hvor en komponent er underlagt lokal revision, og koncernrevisoren vælger at basere sin revision 

af holdingselskabet på denne, vil fremgangsmåden være en anden. I disse situationer vil koncernrevisoren 

ikke sende samme revisionsinstruks, som er sendt til de komponenter, hvor koncernrevisoren styrer 

revisionen. I stedet vil koncernrevisoren i stedet vurdere, om revisionen er udført af komponentrevisoren på 

en tilfredsstillende måde.  

 

Arten af en revision vil sige hvilken type revision, der skal udføres. Med dette menes hvorvidt revisionen er 

substansbaseret eller kontrolbaseret, og om revisionshandlingerne foretages ved hjælp af observation, 

efterregning eller analytiske handlinger mv. Koncernrevisor skal i hans instrukser til komponentrevisor have 

overvejet om den valgte art er den mest hensigtsmæssige til at afdække de relevante revisionsmål i forhold til 

de identificerede risici.  Såfremt der ikke sendes en revisionsinstruks, idet komponenten er underlagt lokal 

revision, skal den primære revisor i stedet involvere sig i den risikovurdering og revisionsstrategi, som 

komponentrevisor har lagt.  

Den tidsmæssige placering vedrører den periode, som revisionsbeviset omfatter, og hvornår revisionen 

foretages. Med begrebet tidsmæssig placering menes, hvornår på året, revisionen bør udføres. Visse 

revisionshandlinger vil man med fordel kunne udføre på en løbende revision foretaget inden for det 

pågældende regnskabsår, mens andre handlinger bør foretages som en del af statusrevisionen. 
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Omfanget af revisionen afhænger i høj grad af kontrolmiljøet i virksomheden. Hvis der findes et godt 

kontrolmiljø vil man alt andet lige kunne basere en stor del af sin revision på dette og kun i mindre omfang 

foretage substanshandlinger.  

 

I situationer hvor arten, den tidsmæssige placering samt omfanget af den revision, der skal udføres i 

forbindelse med regnskabet, er bygget på en forventning om effektive kontroller, skal koncernrevisor enten 

selv foretage kontroltest eller bede komponentrevisor om det. I visse situationer vil substansrevision ikke 

være nok til at afdække de identificerede risici, hvorfor kontroltest er nødvendig.  

 

Nedenstående skema viser, hvordan revisionsstrategien vil blive opbygget afhængig af koncernens kontroller. 

 
Figur 6 Valg af revisionsstrategi ud fra koncernens kontrolmiljø. Kilde: Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, D. (Maj 

2010). RS 600, revision af koncernregnskaber. Revision & Regnskabsvæsen, s. 62-75 

 

Ovenstående figur illustrerer, hvordan revisionen skal tilrettelægges ud fra, hvor effektive kontroller, der findes 

i koncernen. Jo bedre kontroller der er, jo større andel af revisionen kan baseres på analytiske handlinger. 

Derved kan man begrænse omfanget af øvrige revisionshandlinger såsom substandshandlinger. Modsat vil 

mangelfulde koncernkontroller betyde, at revisionsstrategien alene skal baseres på revisionshandlinger og 

review af komponenternes finansielle information. Risikoen vil være for stor ved mangelfulde 

koncernkontroller, og dermed vil væsentlig fejlinformation ikke kunne identificeres via de analytiske handlinger 

på koncernniveau.  Det er naturligvis ikke tilstrækkeligt at indhente ledelsens vurdering og beskrivelse af de 

interne kontroller. Revisor er nødt til at teste dem for derved at sikre sig, at de fungerer effektivt efter 

hensigten og ikke kan omgås. I praksis vil man ofte danne sig et overblik over interne kontroller og teste disse 

på en løbende revision.  
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Fastlæggelsen af arten og omfanget af arbejdet, som komponentrevisor skal udføre, bliver påvirket af 

følgende forhold: 

- Komponentenes betydelighed (finansiel som ikke-finansiel). 

- De identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. 

- Koncernopgaveteamets vurdering af udformningen af koncernkontroller og fastlæggelse af, hvordan 

de er implementeret, og 

- Koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor. 

 

ISA 600 har opstillet et beslutningsdiagram, som viser hvorledes komponenternes betydelighed påvirker 

fastlæggelsen af arten af revisionsopgaven. Diagrammet vises nedenunder: 

 
Figur 7 Betydelige komponenter. Kilde: ISA 600 afsnit A47 
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Diagrammet viser processen for revision af koncernregnskaber. Det første, som koncernrevisor skal tage 

stilling til, er, hvorvidt komponenten har væsentlig finansiel betydning for koncernen. De finansielle 

oplysninger skal revideres ved brug af instruks fra koncernrevisor med anvendelse af 

komponentvæsentlighed, hvis komponenten er af individuel finansiel betydning. Alternativt kan man tage 

udgangspunkt i den udførte revision, hvis den pågældende komponent er underlagt lokal revision.  

 

Hvis komponenten ikke er af finansiel individuel betydning, skal koncernrevisor overveje om den pågældende 

komponent som følge af sin særlige art eller særlige omstændigheder indeholder risici for væsentlige 

fejlinformationer i koncernregnskabet. Er det tilfældet, vil det betyde, at der skal ske revision af det 

pågældende selskab – enten fuld revision eller blot revision rettet mod de poster og oplysninger, som knytter 

sig til de betydelige risici.  

 

Analytiske handlinger foretages, hvis en komponent ikke er betydelig som følge af finansielle eller af andre 

forhold.  

 

Som nævnt tidligere har koncernrevisoren det fulde ansvar for holdingselskabets regnskab. Det er derfor 

vigtigt, at revisionsstrategien gennemtænkes og der tidligst muligt i processen udsendes instrukser til 

revisorerne i de betydelige komponenter. Disse revisionsinstrukser skal sikre, at revisionen udføres på 

betryggende vis og at fokus ligges der, hvor koncernrevisoren vurderer, den bør være. 

 

Koncernrevisor skal ud fra ovenstående alternativer vurdere tilstrækkelighed og egnethed af det bevis der 

opnås, og om det kan danne grundlag for revisionskonklusion eller påtegning. I ISA 500 er begreberne 

tilstrækkelighed og egnethed forklaret. Tilstrækkelighed vedrører mængden af revisionsbevis, hvor egnethed 

vedrører revisionsbevisets kvalitet, herunder revisionsbevisets relevans og pålidelighed. Jo større risikoen for 

væsentlig fejlinformation er, jo større skal stikprøvestørrelsen være for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. 

Egnethed af revisionsbeviset vedrører revisionsbevisets kvalitet, hvilket betyder revisionsbevisets relevans og 

pålidelighed. 

 

I tilfælde hvor der ikke opnås tilstrækkelig samt egnet revisionsbevis ved hjælp af det planlagte omfang, skal 

der udvælges yderligere komponenter, hvor revisionen udføres på grundlag af komponentvæsentlighed. Der 

kan udføres andre revisionshandlinger end revision af finansiel information, eksempelvis aftalte 

arbejdshandlinger i forbindelse med en eller flere regnskabsposter eller review af komponentens finansielle 

information. Hvis der er opnået tilstrækkeligt samt egnet revisionsbevis ifølge det planlagte omfang, skal 

koncernrevisor kommunikere dette til komponentrevisor. Vi vil i forlængelse heraf i næste afsnit behandle 

overvejelser, om hvordan der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  
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4.3. Vurdering af tilstrækkeligheden og egnetheden af opnået 

revisionsbevis 

Efter endt revision skal der udformes en konklusion og afgivelse af erklæring på regnskabet. Ved afgivelse af 

konklusionen skal revisor konkludere, om der er opnået høj grad af sikkerhed for at regnskabet som helhed 

ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation.  

 

I den forbindelse skal der i henhold til ISA 700 afsnit 11 i konklusionen tages højde for: 

a) Revisors konklusion i overensstemmelse med ISA 330 om hvorvidt, der er opnået tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis. 

b) Revisors konklusion i overensstemmelse med ISA 450 om, hvorvidt ikke-korrigerede 

fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, og 

c) De ændringer, der kræves om der er anvendt den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, om 

krav om det retvisende billede er opfyldt, og endeligt om regnskabet indeholder fyldestgørende 

henvisning til og beskrivelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.  

 

Når der er tale om et holdingselskab, hvis eneste aktivitet er kapitalandele i andre selskaber, er det primært 

disse, det skal vurderes om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for. 

Her er problemstillingen naturligvis størst i de tilfælde, hvor kapitalandelene revideres af anden revisor. Det vil 

altid være lettere at foretage vurderingen, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvis man 

selv har foretaget revisionen og dermed har et indgående kendskab til den pågældende virksomhed. 

 

Ifølge ISA 600 skal koncernrevisor vurdere tilstrækkeligheden af revisionsbevis ved kommunikation med 

komponentrevisor. Koncernrevisor skal i denne forbindelse drøfte betydelige forhold med komponentrevisor. 

Hvis det her vurderes, at der ikke er opnået tilstrækkelig revisionsbevis, skal det drøftes med relevante 

personer såsom komponentens daglige ledelse eller den daglige koncernledelse. Herefter skal koncernrevisor 

afgøre, om det er nødvendigt at gennemgå andre relevante dele af komponentrevisors 

revisionsdokumentation. Hvis komponentrevisors udførte arbejde ikke er tilstrækkeligt, skal koncernrevisor 

beslutte, hvilke yderligere handlinger, der skal udføres, og om de skal udføres af komponentrevisor eller 

koncernrevisor. Herudover skal koncernrevisor også vurdere komponentrevisors arbejde vedrørende 

komponenternes finansielle information for at kunne afgive erklæring på koncernregnskabet. Til sidst skal 

koncernrevisor vurdere virkning af eventuelle ikke-korrigerede fejl og eventuelt manglende revisionsbevis på 

revisionskonklusionen, inden afgivelse af erklæringen.31  

 

                                                           
31 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 600, Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber 
(herunder   komponentrevisors arbejde), afsnit 42-45 
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Ved indhentning af bemærkningerne fra komponentrevisorerne samt de reviderede regnskaber skal 

koncernrevisor ligeledes tage stilling til, hvorvidt eventuelle supplerende oplysninger, forbehold eller, i værste 

tilfælde, manglende konklusion i komponenterne påvirker holdingselskabets erklæring.  

Det er ikke muligt at foretage en generalisering af problemstillingen med forbehold eller supplerende 

oplysninger i komponenternes regnskaber. Som følge heraf har vi opstillet nogle konkrete scenarier til brug i 

vores interviews, som vil blive behandlet i kapitel 6.  

Der vil hele tiden skulle tages en professionel vurdering af, om forholdet er så væsentligt, at det påvirker 

holdingselskabets erklæring eller på anden måde skal med i holdingselskabets regnskab. Da man på ingen 

måde kan sætte to streger under svaret på de opstillede scenarier har vi valgt ikke at inddrage disse her og vil 

i stedet henvise til afsnit 6.2.4. 

 

4.4. Efterfølgende begivenheder 

Ved afgivelse af en konklusion på et regnskab er det væsentlig at holde for øje, at der fra regnskabsårets 

udløb og til underskriftstidspunktet kan være indtruffet begivenheder, som påvirker regnskabet væsentligt. 

Derfor er det vigtigt, at de involverede revisorer forholder sig til denne problemstilling.  

 

Som vi har beskrevet i afsnit 3.3 er det tilladt at indregne associerede selskaber med en anden 

regnskabsskæring end holdingselskabet har. I disse tilfælde vil det derfor være en noget længere periode, 

man som koncernrevisor skal forholde sig til i forhold til datterselskaber, som har samme regnskabsår som 

moderselskabet. 

 

Hvis man tager udgangspunkt i case-virksomheden har alle de associerede selskaber kalenderåret som 

regnskabsår, mens holdingselskabet og datterselskaberne har regnskabsafslutning den 30.06. Dermed skal 

revisoren foretage handlinger for de associerede selskaber for perioden fra regnskabsårets udløb til 

regnskabet underskrives for at sikre sig, at der ikke er begivenheder i dette tidsrum, som påvirker den 

finansielle stilling væsentligt. 

 

ISA 560 angiver to typer begivenheder, som revisor skal være opmærksom på og udføre revisionshandlinger 

for at identificere og tage stilling til. Disse begivenheder kan opdeles i to kategorier: 

 

- Begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der eksisterede på balancedagen, og  

- Begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der er opstået efter balancedagen32 

 

                                                           
32 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 560, Efterfølgende begivenheder, pkt. 2 
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De enkelte komponenter aflægger - af indlysende årsager - deres regnskab før holdingselskabets regnskab 

aflægges. Derfor er det for disses vedkommende ikke kun perioden op til underskriftstidspunktet, der skal 

undersøges, men perioden op til den dato, hvor holdingselskabets regnskab aflægges. 

 

Revisors reaktion på konstaterede efterfølgende begivenheder afhænger dels af væsentligheden af forholdet 

og tidspunktet, det kommer revisor til kendskab. Konstatering af efterfølgende begivenheder kan opdeles i tre 

tidsintervaller: 

 

1. Begivenheder, der indtræffer mellem balancedatoen og datoen på revisors erklæring 

2. Forhold, som revisor får kendskab til efter datoen på revisors erklæring, men før datoen for 

regnskabets offentliggørelse 

3. Forhold, som revisor får kendskab til efter regnskabets offentliggørelse 

 

Revisor skal sikre sig, at alle begivenheder, der er indtruffet mellem balancedatoen og datoen på revisors 

erklæring bliver identificeret. Af handlinger som revisor bør udføre kan nævnes33: 

- Forespørgsler til ledelsen om der er sket efterfølgende begivenheder, som kunne påtænkes at påvirke 

regnskabet 

- Læse eventuelle mødereferater 

- Gennemlæse det seneste perioderegnskab 

 

Ovenstående handlinger skal udføres af revisor således, at de dækker perioden fra balancedagen til datoen 

på revisors erklæring eller til et tidspunkt, der ligger så tæt på denne dato som praktisk muligt. Disse 

handlinger skal gøres for alle de involverede selskaber. Såfremt en komponentrevisor har forestået 

revisionen, skal koncernrevisoren sikre sig, at komponentrevisoren har foretaget ovennævnte handlinger.  

 

Man vil samtidig anmode den daglige ledelse eller den øverste ledelse om at afgive en skriftlig udtalelse om, 

at alle begivenheder, der er indtruffet i den pågældende periode er blevet reguleret eller oplyst. Dette vil ofte 

indgå som en del af den regnskabserklæring, som ledelsen underskriver i forbindelse med aflæggelse af 

årsrapporten. 

 

Hvis revisor i tidsrummet fra datoen på revisors erklæring til regnskabet offentliggøres får kendskab til forhold, 

som, hvis de havde været kendt på datoen på revisors erklæring, kunne have givet anledning til, at revisor 

ville have ændret sin erklæring, skal revisor foretage en række handlinger. Revisor skal naturligvis drøfte 

forholdet med ledelsen og fastslå om regnskabet bør ændres. Vurderes det at være tilfældet, skal revisor med 

                                                           
33 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 560, Efterfølgende begivenheder, pkt. 7  
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ledelsen drøfte, hvordan denne vil behandle forholdet i regnskabet. Hvis ledelsen ændrer regnskabet, skal 

revisor foretage yderligere revisionshandlinger, som i den pågældende situation er nødvendige vedrørende 

ændringen og forsyne det ændrede regnskab med en ny revisorerklæring.  

 

Er man som revisor i stedet i den situation, at man får kendskab til væsentlige forhold efter, at regnskabet er 

offentliggjort, vil man stadig drøfte forholdet med ledelsen og vurdere, om regnskabet bør ændres. Er det 

tilfældet vil man foretage de revisionshandlinger, den pågældende situation kræver. Endvidere vil man 

gennemgå de tiltag, som ledelsen har taget for at sikre, at alle, som har modtaget det tidligere regnskab med 

revisorerklæringen på, bliver informeret om situationen.  

Revisor skal i den nye eller ændrede revisorerklæring medtage en supplerende oplysning vedrørende 

forståelsen af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen, hvor der 

henvises til note i regnskabet. I noten skal revisor grundigt redegøre for årsagen til ændring i det tidligere 

offentliggjorte regnskab samt den tidligere afgivne revisorerklæring.34  

 

I visse situationer vil det være tilladt at begrænse ændringen af regnskabet til kun at omfatte indvirkningen af 

de efterfølgende begivenheder, der har været årsag til ændringen. Dette vil imidlertid ikke blive behandlet 

yderligere i nærværende afhandling, da vi ikke finder det relevant i forhold til vores problemstilling.   

 

Ovenstående handlinger og reaktioner på efterfølgende begivenheder skal ikke ses som en udtømmende 

liste.  Vi mener ikke, det med denne afhandlings hovedfokus er nødvendigt med en dybdegående diskussion 

af problemstillingen om efterfølgende begivenheder. Denne problemstilling gør sig gældende for alle 

revisioner. Den eneste forskel er, at der ved koncernrevisioner er flere selskaber indblandet.  

Vi vil i stedet inddrage problemstillingen omkring efterfølgende begivenheder, og hvordan koncernrevisor 

forholder sig hertil i analyseafsnittet. 

 

4.5. Opsummering 

På trods af ISA 600’s titel finder standarden ikke kun anvendelse ved revision af koncerner, men også i andre 

tilfælde hvor mere end en revisor er involveret. Der kunne eksempelvis være tale om revision af 

holdingselskaber, hvor komponenter revideres af anden revisor.  

 

Revision af et holdingselskab indeholder de samme elementer som øvrige revisioner. Den eneste forskel er, 

at der her er flere selskaber involveret. De elementer af en revision, som er gældende for alle revisioner, og 

dermed ikke er specifikke for revision af holdingselskaber, er kun behandlet på et helt overordnet plan. 

Afsnittene er medtaget, da elementerne er så essentielle, at vi ikke mener, man kan se helt bort fra dem. Vi 

                                                           
34 International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). ISA 560, Efterfølgende begivenheder, pkt. 6-17 
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har i nærværende kapitel fokuseret på de elementer, som er særligt relevante ved revision af mindre 

holdingselskaber. 

 

Første udfordring for koncernrevisor er at opdele komponenterne i betydelige og ikke betydelige 

komponenter. Denne opdeling har betydning for, hvilken undersøgelse der skal kræves af den enkelte 

komponent. Betydelige komponenter vil skulle revideres fuldt ud, mens man ved ikke betydelige komponenter 

ofte vil kunne nøjes med en analytisk gennemgang. Koncernrevisor kan stå i den situation, at komponenter 

geografisk er spredt over flere lande. Det betyder, at der ofte vil være flere revisorer involveret. 

Koncernrevisoren har det fulde ansvar for holdingselskabets regnskab, selvom de komponenter der 

indregnes, er revideret af en anden revisor. Derfor er det fundamentalt, at for at man kan sætte sin lid til en 

anden revisors arbejde, er man nødt til at opnå en forståelse af komponentrevisorerne. I den forbindelse skal 

man sikre sig, at de grundlæggende krav om uafhængighed og kompetencer er opfyldt. ISA 600 foreskriver, 

at såvel koncernrevisor og komponentrevisor bør i så vid udstrækning som muligt opretholde en kontinuerlig, 

åben dialog. Dette medvirker til effektiv revision for komponentrevisorerne og effektiv styring hos 

koncernrevisor. Det vurderes, at både telefonsamtaler og møder medvirker til øget personlig interaktion 

revisorerne imellem og dermed øget kendskab til komponentrevisor og komponenten. 

 

Efter betydelige og ikke betydelige komponenter er identificeret og forståelsen af komponentrevisor er opnået, 

skal der fastlægges et væsentlighedsniveau. ISA 320 giver en vejledning til de overvejelser, revisor bør gøre 

sig i forbindelse med fastsættelse af væsentlighedsniveauet, men indeholder ikke en beregningsmodel. Det er 

derfor revisors professionelle dømmekraft, der er afgørende i forbindelse hermed. I koncernsammenhænge 

fastlægger koncernrevisor et væsentlighedsniveau for koncernen som helhed. Herudover skal koncernrevisor 

overveje, om der er regnskabsposter eller oplysninger, hvorpå der skal fastsættes et lavere 

væsentlighedsniveau som følge af risikoen for fejlinformation. Yderligere skal der også fastsættes et 

væsentlighedsniveau af koncernrevisor for de komponenter, hvorpå der skal foretages revisionshandlinger 

eller review.  

 

Når væsentlighedsniveaet er fastlagt, skal koncernrevisor regere på de identificerede risici og designe 

revisionshandlinger og fastlægge revisionsstrategien. Koncernrevisor skal foretage tilstrækkelige handlinger til 

at afdække de vurderede risici for væsentlige fejlinformation i regnskabet. Koncernrevisor fastsætter de 

handlinger, der skal udføres af koncernrevisor eller komponentrevisor på en given komponents finansielle 

information. Koncernrevisor beslutter også, i hvilket omfang der skal inddrages komponentrevisors arbejde.    

 

Afslutningsvis skal koncernrevisor evaluere den udførte revision og vurdere, om der er opnået tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis ved det arbejde, der er udført af komponentrevisor og koncernrevisor.  
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Alt i alt skal revisor gør sig en del flere overvejelser, når der er tale om holdingselskaber med kapitalandele, 

som anvender anden revisor. Vi vil i kapitel 6 foretage en analyse af, om de statsautoriserede revisorer 

handler ens og i overensstemmelse med ISA 600.  

Vi vil her inddrage de problemstillinger, som vi har påpeget i nærværende kapitel.   
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5. Opsummering samt oplæg til den empiriske undersøgelse 
I kapitel 4 har vi gennemgået de elementer af ISA 600, som vi mener, er relevante i forhold til revision af 

mindre holdingselskaber. Vi har samtidig inddraget andre relevante revisionsstandarder, som ligeledes er 

vurderet relevante i forhold til denne afhandlings problemstilling.   

 

Næreværende kapitel vil have en analytisk tilgang til de praktiske udfordringer. Vi har her valgt at foretage en 

række interviews med henholdsvis fageksperter og praktiker for at undersøge om ISA 600 anvendes, og 

hvordan den anvendes i forhold til revision af holdingselskaber. Vi har hertil opstillet en case, da alle hermed 

vil have samme forudsætninger til at besvare spørgsmålene. Dermed vil svarene vil også være mere 

sammenlignelige.  

 

I nedenstående afsnit vil interviewguiden først blive gennemgået, hvorefter vores resultater fra interviewene 

vil blive sammenholdt med reguleringen i næste kapitel.     

 

5.1. Problemstillinger ved revision af mindre holdingselskaber 

Revision af holdingselskaber er væsentlig mere komplicerede end revision af enkeltstående selskaber, idet 

holdingselskabers regnskaber indeholder finansielle informationer for flere komponenter.  

 

Revisionen kompliceres af flere forhold - Først og fremmest er det en væsentlig problemstilling, at der i 

reguleringen ikke findes konkrete regler for, hvordan revisionen af et mindre holdingselskab skal 

tilrettelægges. Det er derfor op til den enkelte revisor at tilrettelægge revisionen, således der opnås 

tilfredsstillende revisionsbevis. Som følge heraf er det interessant at undersøge, hvorvidt de statsautoriserede 

revisorer fortolker reguleringen ens og dermed griber revisionen af holdingselskaber an på samme måde. ISA 

600 omhandler koncernrevisioner, men på trods heraf vurderes det, at elementer i revisionsstandarden bør 

anvendes ved revision af mindre holdingselskaber, som er fritaget for at aflægge koncernregnskaber.  

 

Problemstillingerne ved revision af holdingselskaber opstår oftest, når komponenterne enten ikke revideres 

eller i de tilfælde, hvor de revideres af en anden revisor.  Selvom koncernrevisoren ikke har revideret 

komponenterne, som indregnes i holdingselskabets regnskab, er det stadig koncernrevisoren, som har det 

fulde ansvar. Derfor er det essentielt, at koncernrevisoren opnår et indgående kendskab til de involverede 

komponenter, som indledningsvis skal opdeles i betydelige og ikke betydelige. Denne klassifikation har 

konsekvens for hvilken undersøgelse, der skal foretages af de enkelte komponenter.  

 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Opsummering samt oplæg til den empiriske undersøgelse - Interviewguide Side 62 af 141 

Som følge af ansvaret for revisionen er det derfor også vigtigt, at koncernrevisoren opnår et grundigt 

kendskab af komponentrevisorerne. Dels for at sikre sig at disse opfylder de ufravigelige krav omkring 

uafhængighed, og at de besidder de fornødne kompetencer. Dels er det for at sikre sig, at man kan opnå tillid 

til det arbejde og dermed de konklusioner, som disse kommer frem til.  

Brug af andens revisors arbejde kan have to variationer. Dels kan man tage udgangspunkt i den revision, 

komponentrevisoren har planlagt og udført på egen hånd, dels kan man udstikke en decideret 

revisionsinstruks til komponentrevisor. Med sidstnævnte sikrer man sig derved at revisionen udføres nøjagtigt, 

som man som koncernrevisor ønsker.  

Uanset om man er i den ene eller anden situation skal koncernrevisor ligeledes tage stilling til 

væsentlighedsniveauet i koncernerne. Heller ikke på dette punkt findes der i reguleringen specifikke metoder, 

som skal anvendes. I praksis vil der findes flere forskellige beregningsmetoder alt efter hvilket revisionsfirma, 

man spørger.   

 

Samtidig kan Årsregnskabsloven give anledning til forskellige problemstillinger: Der findes forskellige 

indregningsmetoder, kapitalandele kan have forskellige regnskabsår i forhold til holdingselskabet, og endeligt 

kan man komme ud, for at kapitalandele ikke revideres.  

 

Slutteligt i en revisionsproces skal revisor naturligvis vurdere alle de indhentede revisionsbevis for derved ved 

at sætte en erklæring på regnskabet.  

 

Som nævnt ovenfor ønsker vi med baggrund i de afholdte interviews at konkludere, hvorvidt der er enighed 

blandt de statusautoriserede revisorer ved revision af et holdingselskab, som er fritaget for at aflægge 

koncernregnskab.  

 

5.2. Interviewguide  

I vores metodeafsnit er de metodiske refleksioner blevet behandlet, nærværende afsnit vil i stedet indeholde 

de reelle handlinger, der er foretaget. Interviewguiden vil bestå af tre afsnit. I det første afsnit vil vi forklare lidt 

om de bagvedliggende tanker og strukturen i interviewguiden, herefter vil spørgerammen og selve 

opbygningen af interviewguiden blive gennemgået. Endeligt vil de enkelte respondenter blive beskrevet for at 

vise, at de er relevante for opgaven og samtidig er på et komparativt niveau, så de kan anvendes til at udlede 

en konklusion på anvendelse af ISA 600 i forhold til revision af holdingselskaber.  
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5.2.1. Grundlag for interviewguiden 

For at få et illustrativt overblik over spørgeguiden, har vi opbygget nedenstående model. Modellen er 

opbygget efter revisionsprocessen med de afsnit fra ISA 600 og Årsregnskabsloven, som er vurderet 

relevante, hvorfor dette bidrager til konsistent i afhandlingen.  

Den indeholder de overordnede elementer i de faser, som en revisionsproces gennemgår. Der er udvalgt de 

elementer, som vi mener, er relevante for denne spørgeguide. Kommunikation kan ikke placeres et specifikt 

sted i revisionsprocessen, da kommunikation er et gennemgående element, som påvirker alle faser. Med 

kommunikation mener vi her både kommunikation mellem koncernrevisor og komponent revisor samt 

kommunikation mellem revisor og ledelsen.    

 
Figur 8 Interviewguide. Kilde: Egen tilvirkning  

 

5.2.2. Spørgerammen 

Spørgsmålene i interviewet er udarbejdet med udgangspunkt i ISA 600 og de problemstillinger, reguleringen 

stiller i forhold til revision af mindre holdingselskaber. Samtidig har vi inddraget relevante problemstillinger i 

Årsregnskabsloven. Ikke alle elementer i ovenstående model vil udgør lige store dele af afhandlingen, og 
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derfor vil kun de områder og processer, som vi vurderer relevante i forbindelse med løsningen af 

afhandlingens problemstilling blive inddraget. I hver af de tre revisionsfaser er der opstillet et antal forhold, 

som vurderes at være relevante i revision af holdingselskaber efter ISA 600. Vi har fokuseret på 

respondenternes synspunkter og erfaringer samt på, hvorvidt de tolker og mener, at ISA 600 finder 

anvendelse ved revision af mindre holdingselskaber, som ikke aflægger koncernregnskab.  

 

Samtlige spørgsmål kan ses i bilag 2, og de enkelte interviews vil blive behandlet senere i afhandlingen i 

forbindelse med gennemgangen af de enkelte revisionsprocesser.  

 

5.2.3. Målgruppe 

Målgruppen er teoretisk gennemgået i metodeafsnittet i 1.3.4, derfor vil nærværende afsnit indeholde en 

beskrivelse af de faktiske personer, der er interviewet.  Det er lykkedes for forfattergruppen at foretage i alt 

fem interviews: Fire respondenter fra de store revisionshuse og en fra et mellemstort revisionshus.  

Af de fem repræsentanter er to af dem fageksperter, som til dagligt sidder i den faglige afdeling, og derfor er 

opdateret med de seneste reguleringer. De er dog også praktikere, idet de begge sidder med enkelte 

revisionskunder. De tre resterende repræsentanter er rene ”praktikere”, som til dagligt har ansvaret for 

revision af store samt mindre selskaber.  

 

Det er lykkedes at opnå interviews med den søgte målgruppe, som er beskrevet i metodeafsnittet. Alle 

respondentaner har over 10 års erfaring og er statsautoriseret revisorer. Ud over dette er de enten en del af 

den faglige afdeling eller har ansvar for mindre selskaber, herunder også holdingselskaber. Alle respondenter 

har ønsket at være anonyme, hvilket vi har imødegået. Vi har derfor kun beskrevet, hvor mange års erfaring 

de har, og hvilke opgaver de sidder med til dagligt.    
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6. Gennemgang af interviews 
Nærværende kapitel vil indeholde en analyse af, hvorvidt de statsautoriserede revisorer i praksis udfører 

revisionen af mindre holdingselskaber i overensstemmelse med ISA 600. Samtidigt vil det blive analyseret, 

hvilke overvejelser revisor gør sig i forhold til de problemstillinger, som Årsregnskabsloven rejser.  Kapitlet vil 

følge samme struktur som kapitel 4. 

 

Revision af et holdingselskab er i princippet ikke anderledes end alle andre revisioner. Der skal stadig 

udarbejdes kundeaccept og en revisionsplanlægning. Vi vil derfor ikke fortage en dybdegående analyse af 

disse to forhold, som derfor også kun i begrænset omfang er inddraget i vores interviews. Vi har valgt kun at 

inddrage de elementer af planlægningsfasen, som er særegne for revision af holdingselskaber. Det samme 

gør sig gældende for de øvrige elementer af en revision – kun de elementer, vi i afsnit 4.5 har vurderet for 

signifikante eller særligt problemfyldte for revisioner af holdingselskaber vil blive inddraget.  

 

6.1. Indledende aktiviteter – forståelse af koncernvirksomhedernes 

betydelighed og deres revisorers kvalitet 

Det er vigtigt, at revisor bruger den nødvendige tid på de indledende elementer i revisionen, da det er hele 

fundamentet for en effektiv revision. Vi har i kapitel 4 vurderet, at de mest signifikante forhold er: 

 

- Overblik og forståelse af de involverede komponenter 

- Identifikation af betydelige og ikke betydelig komponenter 

- Forståelse af komponentrevisor 

 

Ovenstående områder er fremfundet i gennemgangen af reguleringsdelen og i forlængelse heraf ved en 

vurdering af, hvad der er specifikt for revision af holdingselskaber. I de kommende afsnit vil områderne blive 

behandlet i forbindelse med de udførte interviews.  

 

6.1.1. Identifikation af betydelige og ikke betydelige komponenter 

Overblik og forståelse af de involverede komponenter 

Inden revisionen påbegyndes, foreskriver ISA 600, at der skal skabes overblik over komponenterne ved at 

indhente oplysninger om komponenterne og disses omgivelser. I praksis opnår revisor denne forståelse ved 

at afholde et møde med holdingselskabets ledelse, idet den har et indgående kendskab til hele koncernen. 

Udover den overordnede forståelse af komponenterne, skal holdingselskabs revisor sikre sig adgang til de 

nødvendige oplysninger. Ved revision af et holdingselskab er de nødvendige oplysninger den finansielle 

information for holdingselskabet og relevante komponenter, samt den nødvendige revisionsdokumentation fra 
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komponentrevisor. Ved alle revisioner skal der hentes informationer om et selskab og dettes omgivelser, 

hvilket ISA 315 foreskriver.  

 

Respondenterne er enige i, at der altid skal opnås forståelse af det selskab, man reviderer, og indsamles så 

megen information som muligt med relevans for revisionen. Det er ikke anderledes ved revision af 

holdingselskaber - forskellen ved holdingselskaber er blot, at der er flere selskaber involveret. Der skal 

indhentes den relevante information om alle dattervirksomheder og de associerede selskaber.  

Det er i den forbindelse vigtigt, at der sondres mellem datterselskaber og associerede selskaber. Der kan 

være visse begrænsninger forbundet med associerede selskaber, hvor vil der kun være betydelig og ikke 

bestemmende indflydelse, hvilken kan rejse forskellige problemstillinger.  

For en sondring mellem de to typer af kapitalandele henvises til afsnit 3.1. Der er flere problemstillinger, som 

påvirker revisionen og revisors overvejelser i forbindelse hermed. Vi har derfor valgt at inddrage et par af 

disse i vores interviews og dermed i vores analyse i afsnit 6.2.3. 

 

Respondenterne er i høj grad enige om, at man opnår forståelse for holdingselskabet og dets underliggende 

komponenter ved at tage et møde med ledelsen og forespørge om de nødvendige oplysninger. Her vil man 

gennemgå koncerndiagrammet og spørge ind til deres aktiviteter. Såfremt der sendes en revisionsinstruks til 

komponentrevisor, kan man heri anmode om en kort beskrivelse af komponenterne – herunder aktiviteterne. 

Samtidig vil man typisk indhente sidste års regnskab.  

 

Respondent nr. 2 uddyber, at Internettet anvendes til informationsindsamlingen. Hvis der er tale om 

udenlandske komponenter vil respondent nr. 2 ligeledes benytte sig af eventuelle tilsvarende registre, som 

CVR-registret i Danmark. Endeligt vil en revisor fra eget netværk i det pågældende land måske kunne være 

behjælpelig med informationer.  

 

Respondent nr. 1 nævner, at forståelsen af komponenterne afhænger meget af det forudgående kendskab til 

kunden, altså om det er en ny kunde eller en kunde, man har haft gennem flere år. Hvis det er en ny kunde, 

kan det kun lade sig gøre at skabe en forståelse af moderselskabet og dets komponenter ved et tæt 

samarbejde med ledelsen for derved for at få indblik i hele koncernen. Herudover skal der ved en ny kunde 

også foretages revision af primobalancen. Denne revision vil også hjælpe til, at der opnås et kendskab til 

kunden. Ved en kunde, man har haft gennem flere år, har man allerede et bedre kendskab til kunden og kan 

dermed mere selvstændigt foretage forskellige vurderinger.  

 

Respondent nr. 3 understreger, at revisor skal huske, at det er ledelsens ansvar at dokumentere regnskabet, 

og at det derfor er vigtigt, at der afholdes møder med dem og der bedes om de nødvendige oplysninger.  
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Overblikket kan også opnås ved konsolidering, mener respondent nr. 5. Herudfra kan revisor danne sig et 

overblik over tallene, og hvad de bidrager til i koncernregnskabet. Dette er dog ikke relevant i forhold til 

nærværende afhandlings problemstilling, idet vi har afgrænset os fra aflæggelse af konsoliderede 

koncernregnskaber.  

Selve forståelsen af de involverede komponenter opnår respondenten ved hjælp af den rapportering, der 

modtages fra komponentrevisorerne og yderligere ved at snakke med ledelsen. I nogle tilfælde vil 

respondenten også besøge komponentrevisoren.      

 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at holdingselskabets revisor skal opnå overblik samt forståelse af 

samtlige komponenter ved inddragelse af ledelsen samt komponenternes revisorer. Dette er ret væsentligt, 

idet holdingselskabets revisor skal opnå en forståelse, der er tilstrækkelig til at vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation i holdingregnskabet. Herudover skal holdingselskabets revisor opnå forståelse af 

komponenterne i et sådant omfang, at det er muligt at identificere komponenter, der må anses for at være 

betydelige for holdingselskabet.   Hvordan dette foretages vil blive analyseret i næste afsnit. 

 

Det kan ud fra ovenstående gennemgang konkluderes, at alle respondenterne handler ens og i 

overensstemmelse med ISA med hensyn til at skabe sig et overblik over de involverede komponenter. 

 

Identifikation af betydelige og ikke betydelig komponenter 

Vi har i afsnit 4.2.1 gennemgået, hvordan revisor skal fastlægge, hvilke komponenter der er betydelige og 

ikke betydelige efter ISA 600. Denne opdeling har betydning for hvilken undersøgelse der skal til – med andre 

ord om der skal foretages revision, eller man kan nøjes med analytiske handlinger eller noget helt tredje. At 

en komponent er finansiel betydelig, er det bærende kriterium ved vurdering af, om en komponent er 

betydelig, risici er det understøttende kriterium. Det vil sige, at det en komponent kan blive klassificeret som 

værende betydelig ud fra begge disse kriterier.  

 

Respondenterne er enige i, at når de skal foretage revision af et holdingselskab, skal der foretages opdeling 

af betydelige og ikke betydelige komponenter. De er dog ikke enige i fremgangsmåden for denne opdeling.  

 

Respondent nr. 1 og 3 svarer indledningsvist, at ISA 600 ikke nødvendigvis skal anvendes til at identificere 

betydelige og ikke betydelige komponenter, idet de ikke mener, at ISA 600 er tiltænkt mindre 

holdingselskaber. Respondent nr. 1 og 3 sondrer derfor heller ikke mellem betydelige og ikke betydelige ud 

fra de kriterier, som revisionsstandarden ligger op til. Respondenten mener i stedet, at væsentlighedsniveauet 

er afgørende for sondringen mellem betydelige og ikke betydelige komponenter.  
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Ud fra vores case vil respondent nr. 3 fastsætte væsentlighedsniveauet ud fra holdingselskabets balancesum. 

Det resulterer i, at DS 1 DK, DS 2 NO, DS 3 SE og AS 2 PL bliver klassificeret som betydelige komponenter.  

Ved anvendelse af væsentlighedsniveau til opdeling af betydelige komponenter, mener vi klart, at der er en 

risiko at for mange komponenter vurderes for værende betydelige. Med udgangspunkt i vores case-

virksomhed, forholder det sig også sådan, at vi ikke er kommet frem til samme betydelige komponenter, idet 

respondenten anvender væsentlighedsniveau, og ikke et benchmark som ISA 600 anbefaler.      

 

Respondent nr. 2 vil ligeledes bruge en væsentlighedsbetragtning ved opdeling af komponenterne i 

betydelige og ikke betydelige. Respondenten kommer frem til samme betydelige og ikke betydelige 

komponenter i vores case-virksomhed som respondent nr. 1 og 3 gjorde.  

 

Som det kan ses af ovenstående, har respondenterne nr. 1, 2 og 3’s overvejelser udelukkende baseret sig på 

en væsentlighedsbetragtning ved identifikation af betydelige og ikke betydelige komponenter. De opdeler 

således ikke komponenterne i betydelige komponenter ud fra finansiel størrelse eller forøgede risici i 

komponenternes aktiviteter. De ser således helt bort fra de risikovurderingshandlinger, vi har vurderet for 

værende fundamentale i ISA 600. Dette skal ses i sammenhæng med, at respondenterne er af den opfattelse, 

at ISA 600 ikke nødvendigvis skal anvendes, når der skal skelnes mellem betydelige og ikke betydelige 

komponenter.  

 

Respondenten nr. 4 og 5 har svaret, at der ved identifikation af betydelige og ikke betydelige komponenter 

skelnes mellem finansiel betydelige og øvrige betydelige komponenter. Sidstnævnte kan være betydelige ud 

fra komponenternes risici i deres aktiviteter.  

Jo større en komponent er, desto større er risikoen for alt andet lige for, at væsentlig fejinformation i 

komponentens regnskab kan resultere i væsentlig fejlinformation i moderselskabsregnskab.  

Ifølge ISA 600, er det op til moderselskabs revisors professionelle vurdering at fastlægge, hvorvidt en 

komponent er finansiel betydelig. Det anbefales, at der anvendes et benchmark, som for eksempel 15 % af 

moderselskabs omsætning. Procentsatsen kan også være højere eller lavere, dette skal ses i sammenhæng 

med samlede moderselskabsbeløb, ligesom der kan vælges andre nøglefaktorer end omsætning, dette kunne 

være egenkapitalen eller balancesummen. Der skal blot vælges et benchmark, som er relevant i den 

pågældende situation. 

 

Med hensyn til valg af benchmark udtaler respondent nr. 5, at valget afhænger af aktiviteten. I forhold til vores 

case-virksomhed, hvor der dels er produktion og dels salg, vil respondenten anvende omsætning som 

benchmark. Respondenten vil fastsætte et benchmark til 10 % af omsætningen, hvor det yderligere pointeres 

fra respondenten, at selvom ISA 600 ligger op til 15 %, er det ikke nødvendigvis denne procentsats, der skal 
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anvendes. Ligesom mange andre elementer af revisionen afhænger dette ligeledes af en professionel 

vurdering.   

I forhold til vores case-virksomhed resulterer respondentens fremgangsmåde i, at det er DS 1 DK, DS 2 NO, 

DS 3 SE og AS A PL som vurderes for værende betydelige komponenter.   

   

Vi har i afsnit 4.2.1 illustreret, hvilke komponenter vi vil vurdere som værende betydelige. Vi har fastlagt et 

benchmark til 15 % af den proforma konsoliderede balancesum. Vi har vurderet, at der ikke kan anvendes 

hverken omsætningen eller resultat før skat. Begrundelsen er den interne samhandel mellem selskaberne, og 

at der ikke er foretaget elimineringer af interne avancer mv.  

 

Som nævnt vil komponenter ikke kun blive vurderet for værende betydelige ud fra et finansielt synspunkt, 

revisor skal ligeledes vurdere, hvorvidt en komponent er betydelig som følge af særlige risici. I vores case-

virksomhed er der ikke ud fra beskrivelsen indikationer på særlige risici eller omstændigheder, der gør at 

komponenterne er betydelige ud fra et ikke finansielt synspunkt.  

Eksempler på forhold kunne være komponenter med underskud gennem flere år, manglende kompetencer 

hos ledelsen, risikofaktorer for besvigelser m.v. 

  

Af de adspurgte respondenter svarer respondent nr. 4 og 5 som nævnt, at udover at kigge på de finansielt 

betydelige komponenter, er de også inde og se på om der er betydelige komponenter ud fra en 

risikobetragtning. Respondent nr. 5, forklarer i forlængelse heraf, at det kan vurderes ud fra det kendskab, 

man har til selskabet. Hvis der er fundet nogle problemområder, så er respondenten inde og vurdere, om der 

skal foretages besøg hos komponenten, eller komponentrevisor skal bedes om at udføre nogle handlinger. 

Som vi tidligere har nævnt, vurderer respondenterne nr. 1, 2 og 3 betydelige og ikke betydelige komponenter 

ud fra deres væsentlighedsniveau. Risikoen ved denne fremgangsmåde er at de ikke får identificeret de 

komponenter, som er betydelige på grund af risikoen for væsentlig fejlinformation. Det skyldes, at de ved 

anvendelse af væsentlighedsniveauet, får de kun klassificeret betydelige komponenter ud fra de kvantitative 

forhold og ikke de kvalitative.   

 

Når der er taget stilling til, hvilke komponenter der er betydelige, skal revisor overveje, hvilken undersøgelse 

der skal foretages af de ikke betydelige komponenter. Revisor skal overveje hvilke handlinger, der kan give 

tiltrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

ISA 600 foreskriver, at ved ikke betydelige komponenter kan revisor nøjes med at udføre analytiske 

handlinger. Hvis revisor vurderer, at analytiske handlinger ikke er tilstrækkelige til at opnå revisionsbevis, kan 

revisor enten selv udføre eller anmode komponentrevisor om at udføre revision af en eller flere 

regnskabsposter, udføre review m.m.  
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Respondenterne er enige i, hvilke handlinger der skal foretages ved ikke betydelige komponenter, samt hvilke 

yderligere handlinger der skal foretages ved de komponenter, der ikke bliver revideret.  

 

Ifølge respondent nr. 1 og 3, skal revisor for holdingselskabet ved ikke betydelige komponenter som i vores 

case er AS 2 PL, AS 3 UA og AS 4 UA vurdere, om man kan nøjes med et review eller nogle aftalte 

arbejdshandlinger, som revisionsbevis for at vi kan afgive en revisionspåtegning på holdingselskabet. 

 

Øvrige respondenter svarer, at de vil bede om en gennemgang fra datterselskabsrevisor og eventuelt med 

tilvalg af revisionshandlinger på risikofyldte områder.  Ellers vil de foretage analytiske handlinger på de 

komponenter, som ikke er vurderet til at indeholde væsentlige risici.   

 

Afslutningsvis kan vi konkludere at ikke alle respondenterne anvender ISA 600’s retningslinjer for vurdering af 

betydelige og ikke betydelige komponenter. Efter revisionsstandarden kan komponenter både vurderes for 

værende betydelige ud fra den finansielle betydning, men også som følge af at komponenten indeholder risici 

for væsentlig fejlinformation. De respondenter, som ikke følger ISA 600, vurderer komponenterne 

udelukkende ud fra en væsentlighedsbetragtning. De anvender dermed ikke en risikovurdering.  

Det ser vi som en stor risiko, idet man derved måske ikke får klassificeret de risikobehæftede komponenter 

som værende betydelige. Det kunne i yderste konsekvens betyde, at man ikke får foretaget de nødvendige 

undersøgelser og dermed ikke får identificeret væsentlig fejlinformation.  

 

6.1.2. Forståelse af komponentrevisor 

Tidligere i den dybdegående gennemgang af ISA 600 i kapitel 4, er det blevet slået fast, at holdingselskabs 

revisor skal opnå en forståelse af komponentrevisor, når koncernrevisor til brug for holdingselskabets 

regnskab planlægger at benytte komponentrevisor til at udføre handlinger.  

 

Ifølge respondent nr. 1, afhænger valgte handlinger af det historiske kendskab til komponentrevisor. I yderste 

konsekvens vil respondenten aflægge et besøg hos komponentrevisor, hvis vi for moderselskabet er blevet ny 

revisor og vi ikke kender komponentrevisoren i datterselskabet eller det associerede selskab.  Det vil 

respondenten gøre for at sikre sig, at komponentrevisoren opfylder kravene, men samtidig også for at opnå et 

kendskab til vedkommendes kvalifikationer. Respondenten udtaler endvidere, at er der tale om en 

komponentrevisor, som ligger i et land, hvor korruption er udbredt, og vi som moderselskabsrevisor er i tvivl 

om noget, så er vi nødsaget til at besøge den pågældende. I denne sammenhæng mener respondenten ikke, 

at det gør nogen forskel, om det er en revisor fra eget netværk eller et andet. Som moderselskabsrevisor har 
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man et ansvar, når man skriver under regnskabet. Yderligere påpeger respondenten, at når de udvælger 

komponenter, der skal besøges, så udvælges de typiske ud fra hvor væsentlige, de er.  

 

Respondent nr. 2 starter med at sætte nogle forskellige scenarier op, og forklare hvad respondenten vil 

foretage i de forskellige situationer.  Hvis komponentrevisoren er i et andet land, vil respondenten bruge sit 

eget netværk til at indhente informationer omkring komponentrevisor, og herved danne sig en forståelse. Når 

man har et netværk, der er globalt, så er det nemt at indhente de nødvendige informationer derigennem ved 

forespørgsler. I respondentens revisionsfirma har man en afdeling, som styrer deres kommunikation ud til alle 

afdelinger i verden. Her kan de henvende sig til, for eksempel hvis man har fået en ny kunde, og man gerne 

vil have en revisor i det pågældende land til at hjælpe en. I de tilfælde hvor selskabet har haft den sammen 

revisor i længere tid, vil respondenten snakke med ledelsen og høre deres vurdering. Ellers kan man anvende 

sin egen erfaring, hvis det er en komponentrevisor man tidligere har samarbejdet med.   

 

I forbindelse med undersøgelsen af komponentrevisors kompetencer, foretager respondent nr. 2 dette ved slå 

op i forskellige registre, som findes forskellige lande. Her kan man se hvilke krav, der stilles til de 

statsautoriserede revisorer. Hvis der ikke findes en lignende forening som i Danmark, benytter respondenten 

sig igen af sit eget netværk, hvor respondenten forhører sig om, hvorvidt der er et aktivt revisionsorgan, som 

varetager den professionelle revisorstand i komponentrevisors land.  

 

Respondent nr. 2 mener yderligere, at der ikke er den store forskel på, hvordan der vil blive opnået en 

forståelse af komponentrevisor, alt efter om det er en fra eget netværk eller en revisor fra de store 

revisionsfirmer. I de tilfælde hvor komponentrevisor er fra eget netværk, kan koncernrevisor udføre færre 

handlinger i relation til forståelse af revisionsmetoden, kvalitetskontroller, overvågningspolitikker m.m. 

Derimod vil respondent nr. 2 bruge noget mere tid på de komponenter, som har en lille lokal revisor, da der 

her ikke kendes til det regulerende miljø, hvori komponentrevisor opererer.  

Respondenten fremhæver dog, at undersøgelsen af de enkelte komponenter igen skal vælges ud fra 

væsentligheden i forhold til hele koncernen. Respondenten fremhæver også, at uanset hvilke 

revisionshandlinger koncernrevisor har valgt der skal udføres på de enkelte komponenter, skal der opnås 

samme forståelse af komponentrevisor. 

 

Respondent nr. 3 er enig med respondent nr. 2 i, at der kan indhentes informationer omkring 

komponentrevisor, ved at kigge i foreninger for statsautoriserede revisorer, eller lignende foreninger i andre 

lande for at opnå kendskab til de krav, der stilles til revisorer i det pågældende land. Ligeledes er respondent 

nr. 3 enig i, at der skal opnås samme forståelse af komponentrevisor, uanset om denne er fra eget 

netværksfirma eller et andet. 
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Respondenten mener, at den mest optimale måde at opnå forståelse af komponentrevisor er ved et besøg, 

hvor man møder pågældende, og får en snak om revisionen. Aflæggelse af sådan et besøg hos 

komponentrevisoren vil respondenten dog kun gøre ved de væsentlige komponenter.  

 

Respondent nr. 4 er enig i de tre ovenstående respondenters fremgangsmåde, med hensyn til hvordan der 

kan indhentes de nødvendige informationer om komponentrevisor. Herunder mener respondent nr. 4 også, at 

der laves mere arbejde på komponentrevisorer, som ikke kommer fra eget netværk, da man her på forhånd 

ikke kender til komponentrevisionsvirksomhedens revisionsmetode, kvalitetskontrol samt øvrige relevante 

politikker. Yderligere mener respondenten, at det er nødvendigt at opnå overbevisning om komponentrevisors 

uafhængighed, kompetencer mv., uanset om der foretages fuld revision eller delvis revision. 

 

Respondent nr. 5 bygger meget af sin forståelse ud fra den rapportering, der er modtaget fra 

komponentrevisor. Respondenten mener, at man ud fra den modtagene instruks hurtigt kan fornemmes om 

komponentrevisor har fået forståelsen af selskabet samt hvordan risiciene er fastlagt. Herudover kan man 

også vurdere om komponentrevisor er engageret. Yderligere mener respondenten, at man kan opnå 

forståelsen af komponentrevisor ved samtaler over telefon eller afholdte møder. Omkring formelle ting som 

etik er der nogle gode interne systemer i respondentens revisionsfirma, som gør det lettere at vurdere, om en 

komponentrevisor er uafhængig mv.    

 

Som det kan ses af ovenstående, er alle respondenter enige i fremgangsmåden om forståelse af 

komponentrevisor, og de handlinger der kan foretages i forbindelse hermed. Ligeledes er respondenter enige 

i, at der vil skulle udføres mere arbejde for opnåelse af et kendskab til de komponentrevisorer, som ikke 

kommer fra eget netværk. De nævner også, at omfanget af revisionen ingen betydning har for hvor meget 

information, der skal indhentes omkring komponentrevisor. 

 

Aflæggelse af besøg hos komponentrevisor er også noget respondenterne vil benytte sig af. Hvornår det er 

relevant, vurderer de ud fra hvor væsentlig komponenterne er i forhold til koncernen. I den forbindelse vil vi 

gerne igen pointere at flere af respondenterne anvender en væsentlighedsbetragtning ved vurdering af hvilke 

komponenter, der er betydelige og dermed skal revideres fuldt ud. De sondrer dermed ikke mellem betydelige 

og ikke betydelige på den måde, som ISA 600 ligger op til. Det kan derfor hænde, at de på grund af denne 

forskel, vil komme frem til vidt forskellige komponenter ved vurdering af hvilke komponenter, det vil være 

relevant at besøge.  

 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at respondenterne følger ISA 600’s anbefalinger med hensyn til 

overvejelser omkring forståelse af komponentrevisor. ISA 600 forskriver, at det er koncernrevisors 
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professionelle vurdering at fastsætte arten og omfanget af de procedurer, der er nødvendige for at opnå 

forståelse af komponentrevisor. Der kan overvejes følgende faktorer: erfaring med komponentrevisor fra 

tidligere engagementer, kendskab til komponentrevisor via netværksfirma, kendskab til regulerende miljø, 

hvori komponentrevisor opererer, branche, m.m. Yderligere forskriver ISA 600, at koncernrevisor skal opnå 

samme forståelse for komponentrevisor, uanset om denne er fra et netværksfirma. I mange tilfælde kan 

koncernrevisor udføre færre procedurer, hvis komponentrevisor er fra et netværksfirma.  

 

Standarden anbefaler også, at der foretages en løbende og personlig dialog med komponentrevisor. Der bør 

foretrækkes fysiske møder eller en videokonference. Et fysisk møde må alt andet lige være at foretrække, da 

man kan få et personligt indtryk af vedkommende. Udover dette kan koncernrevisor samtidig observere og 

undersøge, hvilke overvågende organer der er i det pågældende samfund som komponentrevisor opererer i. 

 

6.2. Risikovurdering, væsentlighedsniveau samt udførelsen 

Udførelsen af revisionen bygger på den planlægning, der er foretaget. Derfor er det indlysende, at det er 

vigtigt, at der anvendes den nødvendige tid på at lave en fornuftig planlægning, og revisor i den forbindelse 

får et grundigt kendskab til den samlede koncern.  

 

I ovenstående afsnit 6.1 er analyseret de efter vores mening to vigtigste overordnede forhold i 

planlægningsfasen af en revision af et holdingselskab: Identifikation af betydelige komponenter samt 

opnåelse af kendskab til komponentrevisorer. Disse to elementer har betydning for den videre revision, og vil 

derfor påvirke analysen i nærværende afsnit. 

 

Når ovennævnte forhold er på plads, kan revisor påbegynde revisionen, som jo indeholder væsentlig flere 

elementer, end vi har medtaget i denne afhandling, hvor fokus er på udfordringer ved revision af mindre 

holdingselskaber. Risikovurderingsprocessen er en del af planlægningen, da man ud fra denne skal 

fastlægge sine revisionsplaner.  

 

I dette afsnit ønsker vi at analysere, hvordan revisorer i praksis forholder sig til risikovurderingsprocessen, når 

der er andre revisorer involveret i revisionen. I den forbindelse vil vi ligeledes undersøge, om de 

statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med ISA 600 anvender en revisionsinstruks til de 

komponenter, som vurderes for at være betydelige og dermed skal revideres.  

 

Vi har tidligere konkluderet at fastsættelsen af væsentlighedsbeløbet er en vigtig del, da det er styrende for 

hvor detaljeret undersøgelsen skal foretages. Vi vil ligeledes analysere, hvordan revisor vil beregne det. 

Endvidere vil vi analysere, hvorvidt de statsautoriserede revisorer handler ens i forhold til forskellige 
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problemstillinger i Årsregnskabsloven. Sluttelig vil sammenligne hvordan revisorerne forholder sig til brug af 

anden revisors arbejde. 

 

6.2.1. Detaljeret risikovurderingsproces og anvendelse af revisionsinstruks 

Når revisor har opnået forståelsen for koncernen og identificeret betydelige og ikke betydelige komponenter, 

skal der herefter laves risikovurdering, som er grundlaget for revisionsstrategien og revisionsplanen.  

 

Udfordringen ved revision af holdingselskaber i forhold til revision af enkeltstående selskaber er som nævnt 

flere gange, at der er flere selskaber involveret. Selskaber som måske geografisk er hjemmehørende i 

forskellige lande og som følge heraf med forskellige revisorer, hvis man da ikke står i den situation at 

komponenterne slet ikke revideres.  

 

Ud fra ovennævnte problemstillinger vil vi nu forsøge at afklare, hvorvidt de adspurgte respondenter handler 

ens og i overensstemmelse med ISA 600 med hensyn til den detaljerede risikovurderingsproces og 

anvendelse af revisionsinstrukser.  

 

Den detaljerede risikovurderingsproces 

Respondent nr. 1 udtaler, at idet man som koncernrevisor skriver under på holdingselskabets regnskab, 

skriver man også indirekte under på, at komponenternes regnskaber er i orden. Derfor er det også 

nødvendigt, at man som koncernrevisor er involveret i risikovurderingen. I den forbindelse vil respondent 1 

give den pågældende komponentrevisor visse rapporteringskrav, som denne skal rapportere videre. Af den 

revisionsinstruks der sendes til komponentrevisor, vil det fremgå hvilke afvejninger, denne skal foretage i 

forhold til den rapportering, som skal sendes til koncernrevisor. Respondent nr. 4 og 5 støtter ligeledes op om 

denne holdning.  

 

Respondent nr. 2 er enig i, at det er et krav, at man som koncernrevisor er involveret i 

risikovurderingsprocessen, og vil i den forbindelse bede komponentrevisoren tilbagemelde med et planmemo 

og risikovurderingen. Når komponentrevisor herefter melder tilbage med sine betragtninger, vil man ud fra 

disse drøfte, om man som koncernrevisor er enig med komponentrevisoren. Det er respondentens holdning, 

at man er nødt til at være enig fra starten i risikovurderingen såvel som i fastlæggelse af 

væsentlighedsniveauet. Respondenten påpeger ligeledes, at man som koncernrevisor står inde for, at hele 

billedet er rigtigt, og dermed skal man også være enig i den risiko, som der revideres ud fra. Derfor skal 

koncernrevisor være inde over risikovurderingen, uanset om man anvender en revisionsinstruks eller ej.  
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Respondent nr. 3 vil involvere sig i risikovurderingsprocessen, men udtaler samtidig, at han ikke vil gå så 

meget i dybden, når der er tale om indregning af kapitalandele til indre værdi. I det tilfælde vil fokus ligge på, 

hvorvidt komponentrevisoren er bekendt med den regnskabspraksis, som skal anvendes.  

 

Alle respondenter er enige i, at de vil involvere sig i risikovurderingsprocessen, hvilket er i overensstemmelse 

med ISA 600. Måden og dybden er dog ikke ens hos de adspurgte respondenter. Respondent nr. 1 vil tage 

styringen og sende instrukser til komponentrevisor. Respondent nr. 2 vil derimod lade komponentrevisor 

komme med sin vurdering og herefter drøfte de angivne forhold. Respondent nr. 3 vil ikke involvere sig så 

meget, hvis der er tale om indregning til indre værdi, men vil blot sikre sig, at komponentrevisoren er bekendt 

med den anvendte regnskabspraksis.  

 

Anvendelse af revisionsinstruks 

Alle respondenter svarer entydigt, at de altid vil sende en instruks til de komponenter, som i den indledende 

fase er vurderet som værende betydelige. Man er altid nødt til at sikre sig, at de grundlæggende 

forudsætninger er opfyldt, såsom at komponentrevisoren er uafhængig og har de nødvendige kompetencer. 

Der sendes således en instruks, uanset om komponentrevisor er fra eget netværk eller ej.  

 

Respondent nr. 1 udtaler, at der ikke er forskel på, hvem komponentrevisor er – det er de samme oplysninger, 

som skal indhentes. Men samtidig mener den pågældende respondent, at samarbejdet med en 

komponentrevisor fra eget netværk ofte vil være lettere, idet man kender revisionsmetodikkerne m.v. 

Respondent nr. 2 deler denne betragtning, for som respondenten siger, så kender man derved de 

revisionsværktøjer, som komponentrevisoren anvender. Det samme udtaler respondent nr. 3 indirekte, idet 

denne vurderer, at er der tale om en revisor fra samme netværk, vil man kunne sætte nogle forudsætninger 

op, som den pågældende komponentrevisor således blot skal bekræfte. Eksempelvis forudsætninger om, at 

de anvender specifikke systemer m.v. 

 

Ifølge respondent nr. 1 kan der være tilfælde, hvor der ikke sendes en instruks, eksempelvis hvis det 

pågældende selskab har fravalgt revision eller ikke er underlagt revisionspligt i det land, selskabet er 

hjemmehørende i. På trods heraf kan koncernrevisoren vurdere, at det pågældende selskab har en sådan 

størrelse og betydning for holdingselskabet, at det er nødvendigt med revision i et eller andet omfang. Det 

betyder, at koncernrevisor selv må indhente materiale til brug for revision af de væsentligste poster, 

eksempelvis kontrol af efterfølgende betalinger fra debitorer, bankmellemværender og kort og lang gæld.  

Hvis det er muligt, ville man vælge at få en lokal revisor til at foretage revisionen. Der vil dog være visse 

situationer, hvor man som koncernrevisor selv udfører revisionen af den pågældende komponent. Det kan 
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eksempelvis være i tilfælde, hvor der er så store omkostninger forbundet med at anvende en lokal revisor, at 

det vil være billigere at foretage revisionen selv.  

 

Såfremt man er i en situation, hvor der ikke bliver udsendt en revisionsinstruks til komponentrevisoren, er man 

ifølge respondent nr. 2 stadig nødt til at have en dialog med komponentrevisoren. Når der er en anden revisor 

involveret, er man altid nødt til at vide noget om den risikoprofil og det væsentlighedsniveau, som de arbejder 

ud fra. Der er altså visse centrale ting, man er nødt til at se på for at kunne vurdere det revisionsbevis, som de 

kommer med i form af regnskabet. Normalt vil et regnskab ikke være et revisionsbevis. I det her tilfælde vil vi 

tolke respondentens svar til at betyde, at idet komponentregnskabet er revideret, vil det kunne anvendes som 

revisionsbevis i holdingselskabet for den indregnede værdi. Respondent nr. 2 vil dog altid instrukser, så 

situationen, hvor der ikke sendes en instruks, er blot et tænkt eksempel.  

 

Ud fra de afholdte interviews kan det konkluderes, at de adspurgte respondenter alle anvender en 

revisionsinstruks ved betydelige komponenter, som har en anden revisor. Hvorvidt komponentrevisoren er fra 

eget netværk eller ej, ændrer ikke på, at der skal sendes en instruks. I disse situationer kan man dog med 

hensyn til visse forhold få komponentrevisor til blot at bekræfte, at denne anvender specifikke 

revisionsværktøjer og metoder. Dermed vil samarbejdet med en komponentrevisor fra eget netværk som 

udgangspunkt altid forløbe lettere end med øvrige revisorer.  

 

Vi synes dog, at respondenternes svar er lidt modstridende. De svarer alle, at de vil sende en instruks til 

komponentrevisor. Men i foregående afsnit kunne vi konkludere, at 2 af respondenterne ikke ville tage 

styringen ved risikovurderingen. Vi vil umiddelbart vurdere, at der kan være to forklaringer herpå. Enten så 

svarer respondenterne ja til at der sendes instruks, fordi de ved, at det er det ISA 600 ligger op til. Ellers er 

forklaringen, at de mener, at det er to forskellige ting. Med andre ord at instruksen kun indeholder specifikke 

handlinger, som komponentrevisor skal udføre og melde tilbage på, og at instruksen ikke indeholder 

risikovurderingshandlinger. I så fald passer respondent nr. 3’s svar også sammen. Respondenten vil ikke 

involvere sig i risikovurderingsprocessen, men udtaler samtidig, at han vil sikre sig, at koncernens 

regnskabspraksis følges. Vi mener, at det var et punkt, der ville høre hjemme i en revisionsinstruks.  

 

6.2.2. Væsentlighedsniveau ved undersøgelsen 

Uanset hvilken undersøgelse med sikkerhed der er tale om – eksempelvis koncernrevision, review, revision af 

et enkeltståede selskab eller revision af regnskabskomponenter – skal der beregnes et væsentlighedsniveau.  

Der findes i reguleringen ikke en konkret beregningsmodel hertil. Der er kun vejledning om de overvejelser, 

revisor bør foretage sig. Samtidig skal det understreges, at man ikke blindt kan anvende et beregnet 
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væsentlighedsniveau. Revisor skal altid bruge sin professionelle dømmekraft til at vurdere, hvad 

væsentlighedsniveauet skal fastsættes til. Beregningsmetoderne er derfor blot et udgangspunkt for revisor.  

Det er vigtigt, at revisor nøje overvejer det beregnede væsentlighedsniveau, idet det har betydning for, hvor 

detaljeret undersøgelsen skal være. Sættes væsentlighedsniveauet for højt, risikere revisor, at væsentlig 

fejlinformation ikke identificeres. Omvendt vil et for lavt væsentlighedsniveau kunne betyde, at der 

overrevideres.  

 

Som følge heraf er det interessant at høre forskellige revisorers holdning hertil.  Ikke mindst når der er tale om 

koncerner, hvor flere selskaber er involveret, og der dermed skal fastsættes væsentlighedsniveauer for alle 

de involverede selskaber og ikke kun for et selskab.  

 

De enkelte revisionsfirmaer har hver deres beregningsmodel, som de tager udgangspunkt i. De adspurgte 

respondenter var generelt ikke interesserede i at beregne væsentlighedsniveauet ud fra case-virksomheden. 

Deres holdning var, at det ville vi ikke få noget ud af, idet beregningen jo alligevel ikke kan stå alene. Det 

synspunkt kan vi godt tilslutte os, og derfor vil vi i dette afsnit i stedet fokusere på de overvejelser, 

respondenterne gør sig ved fastlæggelse af væsentlighedsniveauer. Samtidig vil vi undersøge, om de har 

samme holdning til involveringen i fastlæggelse af væsentlighedsniveauet for komponenterne.  

 

Respondent nr. 3 vil ikke foretage en beregning af væsentlighedsniveauet for de enkelte komponenter, men 

alligevel sikre sig, at det væsentlighedsniveau, komponentrevisor reviderer og rapporterer efter, er lavere end 

væsentlighedsniveauet for holdingselskabet. Væsentlighedsniveauerne for komponenterne skal være tilpas 

lave til, at eventuelle fejlinformationer identificeret af komponentrevisor kan indeholdes i holdingselskabets 

væsentlighedsniveau. Respondenten vil derfor kun indirekte involvere sig i fastlæggelsen af 

væsentlighedsniveauet og kun fastsætte et for moderselskabet, idet det er det selskab, respondenten 

reviderer. Beregningsmetoden til brug for væsentlighedsberegningen i et holdingselskab vil være den samme 

som i et hvilket som helst andet selskab. Forskellen vil blot være hvilket benchmark, der beregnes ud fra. Ved 

revision af holdingselskaber vil respondenten tage udgangspunkt i balancesummen.  

 

Respondent nr. 1 vil også anvende et benchmark til at beregne væsentlighedsniveauet og præciserer 

herefter, at den endelige fastlæggelse af væsentlighedsniveauet vil afhænge af en professionel vurdering. 

Vurderingen omfatter en afvejning af, hvorvidt der er tillid til komponentrevisorens arbejde m.v. Respondenten 

er af den overbevisning, at revisionsstandarderne som udgangspunkt ikke er møntet på danske selskaber, 

kun de helt store selskaber. Derfor mener respondenten heller ikke, at ISA 600 er tiltænkt holdingselskaber, 

men kun koncerner.  
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Respondent nr. 4 vil på samme måde foretage en beregning ud fra et benchmark. Respondenten vil anvende 

balancesummen og herefter allokere det ud på komponenterne. Væsentlighedsbeløbet for den enkelte 

komponent må ikke overstige væsentlighedsniveauet for koncernen. Derimod må summen af 

komponenternes væsentlighedsniveau gerne overstige det samlede koncernvæsentlighedsniveau.  

 

Respondent nr. 5 vil ligeledes anvende et benchmark til fastsættelse af væsentlighedsniveauet. Det valgte 

benchmark vil efter respondentens mening skulle være resultat før skat. Respondenten uddyber, at det skal 

være det konsoliderede resultat før skat. I case-virksomheden er der intern samhandel. Der er ikke oplyst, 

hvor meget denne og eventuelle interne avancer udgør. Det er derfor ikke muligt at foretage en beregning ud 

fra de givne oplysninger.  

Det fastsatte væsentlighedsniveau skal herefter fordeles ud på de respektive komponenter. Respondenten 

bruger ikke begrebet sammenlægningsrisikoen direkte, men forklarer, at der skal tages højde for størrelsen af 

komponenterne og hvor mange komponenter, der er.  

 

Respondent nr. 2 vil derimod foretage en beregning for hvert selskab. Det vil blive anvendt samme beregning 

til holdingselskabet såvel som til komponenterne. Lægger man de beregnede væsentlighedsniveauer for 

komponenterne sammen, kan man godt risikere, at summen overstiger væsentlighedsniveauet beregnet for 

holdingselskabet. Respondenten anvender en anden beregningsmodel end de øvrige respondenter, og 

anvender således ikke et benchmark. I stedet anvendes et gennemsnit af forskellige nøgletal ganget med 

forskellige procentsatser – nøgletal som årets resultat, egenkapital og balancesum. Igen præciseres det af 

respondenten, at beregningen ikke må stå alene. Eksempelvis vil situationer, hvor resultatet er omkring nul 

eller egenkapitalen omkring nul påvirke væsentlighedsniveauet. Der anvendes samme beregningsmodel for 

holdingselskabet og komponenterne.  

Respondenten udtaler ligeledes, at nogle koncernrevisorer fastsætter væsentlighedsniveauet for 

komponenterne, mens respondenten i stedet lader de involverede komponentrevisorer foretage vurderingen 

og melde deres konklusion tilbage. Ud fra dette vil respondenten indgå i en dialog omkring planlægningen og 

risikovurderingen – herunder væsentlighedsniveauet.  

 

Som det fremgår af ovenstående, anvender respondenterne forskellige beregningsmetoder. Alle 

respondenterne undtagen nr. 2 anvender et benchmark ganget med en valgt procentsats. Respondent nr. 2 

vil i stedet anvende en gennemsnitsmetode. Men som de alle understreger, så må en beregning ikke stå 

alene. Den skal suppleres med en konkret vurdering.  Vi vil derfor nedenfor vise, de metoder, som 

respondenterne har nævnt. Dog har vi ikke foretaget en beregning ud fra respondent nr. 5’s metode. Det er 

som nævnt ikke muligt ud fra de oplysninger, vi har til rådighed.   
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Tabel 5 Beregning af væsentlighed ved brug af forskellige metoder. Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra ovenstående tabel fremgår det, at ikke kun det valgte benchmark, men især også den valgte 

procentsats har stor betydning for det beregnede væsentlighedsniveau.  Vi synes, at ovenstående eksempler 

på en god og overskuelig måde illustrerer, hvorfor en væsentlighedsberegning bør give anledning til 

overvejelser hos revisor og ikke kan stå alene. 

 

At respondenterne anvender forskellige beregningsmetoder, er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med 

at de derved sætter væsentlighedsniveauerne markant forskellige. Dels afhænger beregningen af hvilken 

procentsats, man anvender og - vigtigst af alt - må beregningen jo ikke stå alene. Ovennævnte procentsatser 

er ikke faste og kan således ændres alt efter virksomhedstype. Som det fremgår af ISA 320 afsnit A7 skal der 

udøves faglig vurdering ved fastsættelse af procentsatsen.  

 

Efter ISA 600 skal koncernrevisor fastlægge et væsentlighedsniveau for de komponenter, hvor en 

komponentrevisor udfører revision eller review. Hvis den pågældende komponent er underlagt lokal revision, 

skal koncernrevisor stadig tage stilling til, hvorvidt det af komponentrevisoren fastlagte væsentlighedsniveau 

opfylder kravene i ISA 600. Det vil sige, at koncernrevisor efter ISA 600 er nødt til at involvere sig i 

fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet for betydelige komponenter. Det gælder, uanset om disse er 

underlagt lokal revision eller koncernrevisoren så at sige styrer revisionen ved hjælp af revisionsinstrukser.  

Respondenterne svarer, at de vil lade komponentrevisorerne fastsætte væsentlighedsniveauet og blot sikre 

sig, at det ikke sættes for højt i forhold til, hvad man kan acceptere i holdingselskabet.  

 

Respondent nr. 2 uddyber endvidere, at man naturligvis som koncernrevisor, skal drøfte 

væsentlighedsniveauet før revisionen påbegyndes. Det vil ikke være meget bevendt at tage diskussionen 

efter revisionen er udført, og så erfare at der er anvendt et for høj væsentlighedsniveau, i forhold til hvad man 

som koncernrevisor kan acceptere.  
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6.2.3. Andre problemstillinger 

Som vi har nævnt gentagne gange i løbet af nærværende afhandling, er udfordringen ved revision af 

holdingselskaber, at der er flere selskaber involveret. Ofte vil selskaberne geografisk være spredt over flere 

lande, som har forskellige regler for revision mv. Der kan derfor være selskaber, som ikke er underlagt lokal 

revisionspligt, men hvis selskabet var hjemmehørende i Danmark, havde det været underlagt revision. Det 

kan også blot være, at selskabet ville blive klassificeret som værende betydelig for holdingselskabets 

regnskab, og koncernrevisor dermed vurderer, at der bør foretages revision i et eller andet omfang. 

 

Med dette afsnit ønsker vi at analysere, hvorledes en revisor ved revision af et holdingselskab forholder sig til 

situationer, hvor kapitalandele ikke revideres. At et selskab ikke revideres, er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at det giver problemer. Alternativt kan koncernrevisor fremskaffe al den dokumentation, 

denne skal bruge for selv at udføre de revisionshandlinger, der skal til for at opnå en overbevisning om, at 

den indregnede værdi er korrekt. Derfor er spørgsmålet om revisor kan få adgang til regnskabsmaterialet mv. 

og dermed selv kan udføre revisionshandlinger på de væsentligste poster.   

 

Samtidig kan revisor komme ud for at betydelige komponenter har en anden regnskabsperiode end 

holdingselskabet, hvilket også kan give udfordringer for revisor.  

Ud fra disse problemstillinger har vi konstrueret interviewspørgsmål for derved at kunne konkludere, hvorvidt 

de statsautoriserede revisorer handler ens i disse situationer.  

 

Ud over de udfordringer, vi har nævnt ovenfor omkring selve revisionsprocessen, er der i helhold til 

Årsregnskabsloven og dermed ved regnskabsaflæggelsen en nedskrivningsproblematik, som beskrevet i 

afsnit 3.3. Vi har valgt at inddrage denne problemstilling i vores analyse, da vi mener, det er relevante at 

overveje ved revision af holdingselskaber.  

 

Udfordringer ved manglende adgang til kapitalandeles regnskabsmateriale mv.  

En hel grundlæggende ting som revisoren af et holdingselskab skal være opmærksom på, er hvorvidt der 

bliver foretaget korrekt klassificering af kapitalandele i henholdsvis datterselskaber og associerede selskaber. 

Af i afsnit 3.3 fremgår det, at ejerandelen ikke nødvendigvis er et udtryk for den indflydelse, man har på 

selskabet. Der kan være indgået aktionæraftaler, som gør at man har den bestemmende indflydelse, selvom 

man måske kun har 40 % af selskabets aktier.  Det omvendte kan naturligvis også være tilfældet.  

 

Alle respondenterne er enige i, at de både ser på ejerandelene, men samtidig også undersøger, om der 

foreligger ejeraftaler eller lignende, som gør at den bestemmende indflydelse rykker, og dermed ikke er hos 

den, som reelt ejer størstedelen af aktierne.  
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Sondringen mellem datterselskaber og associerede selskaber er medtaget, da den har betydning for om der 

er lovhjemmel til at få adgang til de relevante oplysninger. I henhold til Selskabsloven er der kun lovhjemmel 

til adgang til datterselskaberne, hvor der er bestemmende indflydelse. Udfordringen med manglende adgang 

til regnskabsmateriale knytter sig derfor til de associerede selskaber.  

 

De adspurgte respondenter er alle enige i, at står de som revisor over for den situation, at man for en 

betydelig komponent ikke kan få adgang til tilstrækkelige regnskabsoplysninger mv., er den eneste løsning at 

tage forbehold for indregningen af den pågældende kapitalandel. Flere respondenter påpeger dog også, at de 

ikke bare uden videre tager forbeholdet. De vil naturligvis forsøge at fremskaffe den dokumentation, der skal 

til for at de kan foretage revision i et sådant omfang, at de kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Den pågældende kapitalandel indregnes i holdingselskabets regnskab, og vurderes kapitalandelen for 

værende betydelig, vil en forkert indregnet værdi alt andet lige betyde, at holdingselskabets regnskab ikke er 

retvisende.  

 

Udfordringer ved kapitalandele, som ikke revideres 

En anden udfordring for revisor er holdingselskaber, som ejer kapitalandele i selskaber, som ikke revideres. 

Årsagerne hertil kan være flere, respondent nr. 2 havde et eksempel fra sin dagligdag. Respondenten er 

revisor for et holdingselskab, som har et betydeligt datterselskab, som er beliggende i USA. Det pågældende 

selskab er ikke underlagt revisionspligt, og i tilfælde af at selskabet valgte at lade sig revidere af en 

amerikansk revisor, ville det koste et voldsomt højt beløb. Det pågældende selskab foretager en årsafslutning 

som normalt og udleverer herefter regnskabsmaterialet til respondenten, som vil foretage revisionshandlinger 

på de væsentligste poster for at opnå revisionsbevis og dermed en overbevisning om, at der er sket korrekt 

indregning. I tilfælde af at lageret havde en væsentlig værdi, ville det betyde, at respondenten var nødsaget til 

at tage til USA og foretage en lagerkontrol. De væsentligste poster skal således revideres som ved enhver 

anden revision. At selskabet og revisor befinder sig i to forskellige lande, ændrer derfor ikke på hvilke 

revisionshandlinger, der skal foretages.  

 

I tilfælde hvor man som koncernrevisor står over for den udfordring, at en betydelig komponent ikke revideres, 

er alle respondenterne enige i, at man som koncernrevisor dermed er nødsaget til at indhente revisionsbevis 

selv, for derved at kan opnå en høj grad af sikkerhed for at den indregnede værdi er korrekt. Er det ikke 

muligt, er konsekvensen den samme som i førnævnte situation, hvor der slet ikke adgang til 

regnskabsmaterialet. Der er ifølge respondenterne kun den løsning, at man så må tage forbehold som følge 

af manglende revisionsbevis. 
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Dette er i overensstemmelse med artikel35 publiceret på FSR’s hjemmeside. I artiklen står anført at revisor 

ikke kan tage forbehold for værdiansættelsen af kapitalandele blot på grund af, at de har fravalgt revision. 

Revisor skal således gøre en reel indsat for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Kapitalandel med andet regnskabsår end holdingselskabet 

Som nævnt indledningsvist ovenfor så kan revisor stå over for en tredje udfordring: At en væsentlig 

komponent har et andet regnskabsår end holdingselskabet. Det betyder, at revisor skal være ekstra 

opmærksom på eventuelle efterfølgende begivenheder, som rykker væsentligt ved den finansielle stilling.  

Man skal i alle revisioner overveje, om der er indtruffet efterfølgende begivenheder, som ændrer væsentligt 

på den finansielle stilling. De kan have konsekvens for det aflagte regnskab. Vi har i afsnit 4.4 beskrevet, 

hvordan revisor skal reagere alt efter hvornår, revisor får kendskab til forholdet. Forskellen ved revision af 

holdingselskaber er blot, at det ikke kun er for et selskab, man skal forholde sig til efterfølgende begivenheder 

for.  

 

Respondenterne er alle enige i, at man er nødt til at være opmærksom på efterfølgende begivenheder ved 

vurdering af de indregnede kapitalandele. Problemstillingen knytter sig primært til de associerede selskaber, 

hvor der i henhold til Årsregnskabsloven, ikke er krav om, at de skal have samme regnskabsår som 

holdingselskabet. Associerede selskaber skal blot indregnes efter det sidst aflagte regnskab, som beskrevet i 

afsnit 3.3.2.  

 

Flere af respondenterne udtaler, at indregningsmetoden betyder en del for, hvordan revisor vil håndtere 

problemstillingen. Det er primært indregning til indre værdi, der giver anledning til flest overvejelser hos 

revisor, hvilket, vi mener, er logisk. For en gennemgang af revisors overvejelser ved de to anvendte 

indregningsmetoder – kostpris og indre værdi – henvises til afsnit 3.3. Ved indregning til kostpris skal revisor 

primært fokusere på, hvorvidt den faktiske værdi er lavere end kostprisen, og at der dermed skal ske 

nedskrivning. Når man anvender indre værdi, vil den indregnede værdi i holdingselskabet være mere 

retvisende for den reelle værdi. Derfor bør revisor også sikre sig, at der ikke er sket efterfølgende 

begivenheder, der væsentlig rykker ved den finansielle stilling.  

 

Alle respondenterne nævner, at de vil i et eller andet omfang se på den mellemliggende periode.   

                                                           
35 Artikel: Revision af holdingvirksomheder, hvor dattervirksomheder har fravalgt revision: 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Faglige%20notater%20og%20artikler/Rev
ision%20af%20holdingvirksomheder  
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Respondent nr. 1 vil bede om en ajourført bogføringsbalance for den mellemliggende periode, og tage 

udgangspunkt i den. Samtidig vil respondenten forespørge ledelsen, om der er indtruffet begivenheder, som 

ændrer væsentligt på den finansielle stilling.  

 

Respondent nr. 2 uddyber endvidere, at eventuelle efterfølgende begivenheder bør nævnes i 

moderselskabets regnskab og blive behørigt beskrevet.  

 

Se endvidere i næste afsnit hvilke overvejelser, revisor gør sig alt efter om der sker indregning til kostpris eller 

indre værdi.  

 

Overvejelser om de indregnede værdier 

Efter Årsregnskabsloven er der krav om, at der skal ske nedskrivning, hvis genindvindingsværdien er lavere. 

 

Vi har spurgt respondenterne, hvordan de forholder sig til den indregnede værdi af kapitalandelene og hvilke 

overvejelser de gør sig, alt efter om der sker indregning efter kostpris eller indre værdi. Af respondenternes 

svar er det helt klart, at det er meget forskellige overvejelser, de gør sig.  

 

Hvis der sker indregning til kostpris, vil respondent nr. 1 starte med at se på regnskabet, herunder om 

selskabet har lidt kapitaltab, hvilket vil være en ret klar indikator på, at der er behov for nedskrivning. 

Derudover vil respondenten indhente en balance for den efterfølgende periode og spørge virksomhedens 

ledelse, om hvordan udviklingen er. Respondenten vil dog ikke gå ret meget i dybden, hvis der er tale om klart 

ubetydelige kapitalandele. Respondent nr. 4 og 5 vil stort set foretage de samme handlinger.  

 

Respondent nr. 2 vil ligeledes tage udgangspunkt i regnskabet og supplerer med, at der skal laves en årlig 

nedskrivningstest for at afgøre, om kostprisen overstiger genindvindingsværdien, og der dermed skal ske 

nedskrivning.  

 

Respondent nr. 3 inddrager en væsentlighedsbetragtning ved vurdering af, hvor meget man skal gå i dybden 

for at vurdere om der skal ske nedskrivning. Med det menes at er egenkapitalen i regnskabet markant højere 

end kostprisen, vil respondenten ikke gøre ret meget i praksis. Hvis kostprisen og egenkapitalen i regnskabet 

er tæt på hinanden, vil respondenten i stedet kræve at der bliver foretaget en nedskrivningstest, så man 

derved kan vurdere, om der skal ske nedskrivning. Indikationerne på at der er behov for nedskrivning kan 

eksempelvis være en verserende retssag eller ringe fremtidsudsigter.  

Samtidig vil respondenten skelne til hvor betydelig en kapitalandel, der er tale om. Er det en klar ubetydelig 

kapitalandel, er det efter respondentens mening ikke nødvendigt at foretage sig en hel masse.  
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Respondenterne er således enige i, at udgangspunktet for vurdering af om der skal ske nedskrivning af 

kapitalandele indregnet til kostpris, er en sammenligning af egenkapitalen i regnskabet og kostprisen. Denne 

handling skal suppleres med en vurdering af fremtidsudsigterne for virksomheden samt eventuelle drøftelser 

med ledelsen.  

 

Hvis der i stedet er sket indregning af kapitalandele til indre værdi, er det andre overvejelser, revisor gør sig.  

Respondent nr. 1 vil gøre mere ud af det, hvis der er sket indregning til indre værdi i forhold til indregning til 

kostpris. Begrundelsen herfor er at det ofte vil være tale om væsentlig større tal ved anvendelse af indre 

værdis metode. Respondenten vil i høj grad overveje, om man kan stole på det arbejde, komponentrevisoren 

laver – er han omhyggelig nok og den slags. Samtidig vil respondenten se på, hvordan det går virksomheden, 

og hvordan fremtidsudsigterne ser ud.  

Respondenten udtaler, at erklæringen på komponentregnskabet naturligvis også spiller in i overvejelserne. 

Eventuelle forbehold kan påvirke vurderingen af den indregnede værdi.  

 

Respondent nr. 2 vil først og fremmest se, om der er indregnet goodwill. Er det tilfældet skal der altid laves en 

nedskrivningstest. Derudover vil respondenten som nr. 1 tage udgangspunkt i regnskabet og egenkapitalen 

for at vurdere, om der er indikatorer på et nedskrivningsbehov. 

 

Respondent nr. 3 og 4 har den holdning, at der sker automatisk nedskrivning ved brug af indre værdis 

metode. Den pågældende kapitalandel er jo blevet revideret, og på den måde har man jo opnået et 

revisionsbevis for den indre værdi.  

Respondent nr. 4 supplerer endvidere med, at der ikke kan ske indregning til en værdi lavere end nul. Er det 

tilfældet skal man i stedet overveje, om der eksisterer en forpligtelse, som skal indarbejdes i holdingselskabet.  

 

Respondent nr. 5 vil se om der er indikationer på værdiforringelser ud fra regnskabet og drøfte spørgsmålet 

med ledelsen. Såfremt der vurderes at være indikationer på en værdiforringelse skal der foretages en 

nedskrivningstest.  

 

Som det fremgår, er respondenterne opdelt i to. Nogle vil uanset indregningsmetoden vurdere, om der skal 

ske nedskrivning. Andre vil ikke overveje, om der skal ske nedskrivning, hvis der er anvendt indre værdis 

metode. Sidstnævnte begrunder, at der i disse tilfælde ligger et revideret regnskab, der støtter op om den 

indregnede værdi.  

Vi er af den overbevisning, at der må være sket en misforståelse mellem os og respondenterne. Det fremgår 

klart af Årsregnskabsloven, at der skal foretages nedskrivning, hvis genindvindingsværdien er lavere end den 
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indregnede værdi – det er uanset, om der er anvendt indre værdi eller kostpris. Vores hensigt med 

spørgsmålene var at klarlægge, hvilke overvejelser revisor gør sig ved brug af den enkelte 

indregningsmetode. Men vi har nok ikke været klare nok i spørgsmålet med hensyn til i hvilken situation, vi 

havde i tankerne.  

 

Ud fra respondent nr. 3 og 4’s svar vil vi mene, at de svarer ud fra at der er tale om kapitalandele, som har 

samme regnskabsår som moderselskabet. Er det tilfældet er vi som udgangspunkt enige i, at regnskabet for 

kapitalandelen er nok. Der skal selvfølgelig suppleres med handlinger for at afdække, om der er sket 

efterfølgende begivenheder, som rykker ved den finansielle stilling.  

Er der i stedet tale om kapitalandele, som har et andet regnskabsår, ville vi gøre som de øvrige respondenter 

og indhente en revideret mellembalance for de relevante komponenter for derved at kunne forholde sig til den 

indregnede værdi og om der er behov for nedskrivning.  

 

6.2.4. Vurdering af anden revisors arbejde 

Afslutningsvis skal koncernrevisoren forholde sig til det af komponentrevisoren udførte arbejde samt 

erklæringen i komponentens regnskab.  

 

Alle respondenter har svaret, at de vil anvende en revisionsinstruks. Den indeholder de handlinger og 

fokusområder, som koncernrevisoren har vurderet for relevante. På den måde vil koncernrevisoren være 

involveret i den undersøgelse, komponentrevisoren foretager af komponenten. Koncernrevisoren skal 

forholde sig til den rapportering, der efterfølgende modtages fra komponentrevisorerne. Den bør indeholde 

konklusionerne på de væsentligste områder samt oplysninger om de forhold, de måtte have identificeret.  

 

Respondent nr. 3 udtaler at der kun er en måde at sikre sig, at komponentrevisors arbejde er foretaget 

tilfredsstillende og det er besøge komponentrevisor og gennemgå dennes arbejdspapirer.  

 

Respondent nr. 5 uddyber, at der er stor forskel på, hvor detaljeret en rapportering er. Rapporteringen vil ofte 

blive stillet op i set skema, hvor man kan krydse af. Eksempelvis i forhold til risici med retssager mv. På den 

måde kan komponentrevisoren lettere få et overblik i forhold til, hvis rapporteringen havde foregået i ren tekst. 

Er rapporteringen mangelfuld vil koncernrevisoren være nødt til at stille uddybende spørgsmål. Respondenten 

vil således kun gennemgå rapporteringen og vil ikke gennemgå komponentrevisorens arbejdspapirer fra en 

ende af.  

 

Koncernrevisor skal også tage stilling til den erklæring, komponentrevisoren har afgivet i 

komponentregnskabet. I den forbindelse skal overvejes om der er supplerende oplysninger eller forbehold, 
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som også påvirker erklæringen i holdingselskabet. Der kan jo afgives supplerende oplysninger og tages 

forbehold for alt. Man kan derfor ikke sige noget generelt om hvordan disse forhold vil påvirke 

koncernrevisorens erklæring. Derfor har vi valgt at præsentere respondenterne for nogle konkrete eksempler 

og bedt dem tage stilling ud fra den i kapitel 2 beskrevne case-virksomhed.  

 

Alle respondenterne holder scenarierne op med om det er væsentligt for holdingselskabet. Er det ikke det, vil 

det ikke blive medtaget i holdingselskabets erklæring. Vurderes forholdet i stedet som væsentligt, vil 

forbeholdet komme med i holdingselskabets erklæring – dog logisk nok med en anden formulering. Er der i en 

komponent taget forbehold for varelagerets værdiansættelse, vil man i erklæringen på holdingselskabet tage 

forbehold for værdiansættelsen af komponenten. Her har man jo kun en nettoværdi indregnet og dermed ikke 

lageret for sig, som man har i komponenten.  

 

Endeligt præsenterede vi respondenterne for et scenarie hvor komponentrevisoren har afgivet en erklæring 

uden konklusion, idet det ikke har været muligt at opnå revisionsbevis. Vi syntes, det ville være interessant at 

høre deres holdning hertil – og om det havde nogen konsekvens alt efter om den manglende konklusion var i 

en betydelige eller i en ikke betydelig komponent.  

De var alle enige i, at var den manglende konklusion i en betydelig komponent, ville det have konsekvens for 

erklæringen i holdingselskabet. 

 

6.3. Opsummering 

Efter interviews med de forskellige revisorer er der fremkommet ens men også forskellige overvejelser samt 

fremgangsmåder til revision af holdingselskaber. Dette har været interessent at høre grundet vores egen 

begrænsede erfaring på området og den viden der er opnået gennem afhandlingens forløb.  

 

Respondenterne efterlever i overvejende grad retningslinjerne i ISA 600. Efter vores mening er et af de 

væsentligste elementer i en revision af et holdingselskab at komponenter skal klassificeres som betydelige og 

ikke betydelige. Denne opdeling har betydning for hvilken undersøgelse, der skal foretages af den enkelte 

komponent.  

Respondenterne sondrer mellem de to begreber, men ikke alle gør det efter ISA 600’s definitioner. Enkelte 

sondrer i stedet ud fra en væsentlighedsbetragtning. 

 

Dette er et overraskende udfald, idet de adspurgte respondenter alle kommer fra revisionsfirmaer, som 

tilhører internationale netværk, og burde derfor have et indgående kendskab til ISA 600.  
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Enkelte respondenter mener ikke, at ISA 600 er tiltænkt revision af holdingselskaber, men at standarden 

udelukkende er tiltænkt koncernrevisioner. Det er vores vurdering, at det er årsagen til at respondenterne ikke 

efterlever alle ISA 600’s anbefalinger.  

 

Et andet interessant område har været hele diskussionen omkring fastsættelse af væsentlighedsniveauet. Vi 

ved fra vores egen hverdag, at det er et område, som kræver en grundig overvejelse. Selvom udgangspunktet 

er et beregnet tal, er væsentlighedsniveauet ikke noget, man kan sætte to streger under. En beregning kan 

aldrig stå alene og skal altid overvejes nøje, ikke mindst fordi væsentlighedsniveauet har betydning for, hvor 

detaljeret en revision skal udføres. 

 

Ved en revision af holdingselskaber er der flere komponenter involveret og dermed er fastsættelsen mere 

kompliceret. Dette har også afspejlet sig i respondenternes svar. Af de fem adspurgte respondenter har vi fået 

fire forskellige fremgangsmåder til fastsættelsen af væsentlighedsniveauet.  

 

Ud over de førnævnte uoverensstemmelser er det overordnede udfald af de gennemførte interviews, at de 

adspurgte revisorer udfører revisionen af mindre holdingselskaber på en ensartet måde. Samtidig har de 

samme fremgangsmåde til de udfordringer, som Årsregnskabsloven og Selskabsloven rejser. 
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7. Konklusion 
Holdingselskabers regnskaber indeholder finansiel information om andre selskaber. Selvom koncernrevisoren 

ikke foretager revisionen af de indregnede kapitalandele, har han stadig det fulde ansvar for 

koncernregnskabet. Vi har kunnet konstatere, at der ikke findes klare retningslinjer for, hvorledes revisionen 

af mindre holdingselskaber skal foretages. På den baggrund synes vi, det ville være interessant at 

undersøge, hvordan revisionen foretages i praksis.  

 

Nærværende afhandling har derfor haft til formål at belyse nedenstående problemstilling: 

 

Hvilke udfordringer foreligger ved revision af mindre holdingselskaber, og formår de 

statsautoriserede revisorer at efterleve ISA 600? 

 

I henhold til ovenstående er Årsregnskabsloven og Selskabsloven gennemgået med henblik på at identificere 

de elementer, som vurderes at kunne give anledning til problemstillinger ved revision af kapitalandele. Vi har 

vurderet, at der er følgende udfordringer: 

- Indregning af kapitalandele  

- Fravalg af revision  

- Manglende adgang til dokumentation 

 

I henhold til indregningen af kapitalandele opstår udfordringen, når holdingselskabet og kapitalandelen har 

forskellige regnskabsår. I henhold til Årsregnskabsloven kan kapitalandele indregnes efter kostpris eller indre 

værdi. Uanset hvilken metode der anvendes, skal det vurderes, om der skal ske nedskrivning til en lavere 

genindvindingsværdi. Når der er tale om selskaber, som ikke bliver handlet på et aktivt marked, vil det ikke 

være muligt at opgøre en decideret markedsværdi, man kan sammenligne med.  

Hvis den pågældende kapitalandel vurderes betydelig, vil respondenterne indhente et revideret 

perioderegnskab til brug for vurdering af værdien. Det er ikke tilstrækkeligt at anvende det sidst aflagte 

regnskab, da der i den mellemliggende periode kan være indtruffet begivenheder, som rykker væsentligt ved 

den finansielle stilling. Ved brug af et revideret perioderegnskabet, vil man få afdækket de forhold, der er sket 

fra kapitalandelens statustidspunkt og til holdingselskabets regnskab aflægges.  

Vi er enige i respondenternes betragtninger og vurderer, at det primært er i relation til de associerede 

selskaber, udfordringerne opstår.  Idet der efter Årsregnskabslovens bestemmelser ikke er krav om, at de skal 

have samme regnskabsår som holdingselskabet.  

 

Mindre selskaber i Danmark har mulighed for at fravælge revision efter Årsregnskabslovens § 135. Lignende 

regler findes også i udlandet. Det kan give anledning til udfordringer for revisor, når han skal revidere 
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holdingselskabets regnskab, hvor der er indregnet ikke reviderede kapitalandele. I den pågældende situation 

vil respondenterne kun indhente revisionsbevis, hvis der er tale om betydelige kapitalandele. Respondenterne 

vil så vidt det er muligt, få en lokal revisor til at foretage revisionen eller alternativt selv udføre den.  Det kan 

konkluderes, at respondenterne handler i overensstemmelse med beslutningsdiagrammet i ISA 600 afsnit 

A47. Der fremgår heraf at betydelige komponenter skal revideres, mens man kan nøjes med analytiske 

handlinger på ikke betydelige komponenter. 

 

Den sidste udfordring vi har identificeret knytter sig til Selskabsloven. Efter loven er der kun hjemmel til 

adgang til oplysninger omkring de kapitalandele, som man har bestemmende indflydelse over. Det betyder, at 

ledelsen i holdingselskabet, som kun har betydelig indflydelse i det pågældende selskab, kan blive nægtet 

adgang til de relevante oplysninger. Det betyder dermed også, at revisor heller ikke vil være i stand til at opnå 

revisionsbevis. Vi er enige med respondenterne i, at konsekvensen af manglende revisionsbevis er et 

forbehold, såfremt forholdet vurderes væsentligt. 

 

I henhold til ovennævnte problemstilling er ISA 600 herefter gennemgået med henblik på at identificere de 

elementer, som er relevante for mindre holdingselskaber, og som vurderes at kunne give anledning til 

problemstillinger ved revision af kapitalandele. Vi har vurderet, at der er følgende udfordringer: 

- Sondringen mellem betydelige og ikke betydelige komponenter 

- Komponentrevisor 

- Væsentlighedsniveau 

 

Efter ISA 600 afsnit A5 skal der sondres mellem betydelige og ikke betydelige komponenter. Denne opdeling 

er vigtig, da den har betydning for, hvilken undersøgelse der skal foretages af den enkelte komponent. 

Betydelige komponenter vil skulle revideres fuldt ud, mens man ved ikke betydelige komponenter ofte vil 

kunne nøjes med en analytisk gennemgang. 

Vi har kunnet konstatere, at nogle respondenters fremgangsmåde i forhold til opdelingen af komponenterne i 

betydelige og ikke betydelige, ikke er i overensstemmelse med ISA 600.  

De pågældende respondenter anvender udelukkende en væsentlighedsbetragtning ved klassificering. ISA 

600 foreskriver, at der anvendes et benchmark ved identifikation af betydelige komponenter. Samtidig skal 

man vurdere, om der er komponenter, som indeholder risiko for væsentlig fejlinformation og dermed også skal 

klassificeres som værende betydelig.  

Vi vurderer, at der er to risici forbundet med at anvende en væsentlighedsbetragtning i stedet for de kriterier, 

som ISA 600 foreskriver. Ved en væsentlighedsbetragtning er der dels risiko for at vurdere for mange 

komponenter som værende betydelige, dels er der risiko for, at komponenter indeholdende risicis ikke bliver 

opfanget.  
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Den store forskel på revision af et enkeltstående selskab og et koncernregnskab er, at der ofte vil være flere 

revisorer involveret. I den forbindelse er ISA 600 relevant at anvende, da den indeholder klare retningslinjer 

for, hvordan man som koncernrevisor skal forholde sig. Det er koncernrevisoren, der har det fulde ansvar for 

koncernregnskabet, selvom komponenter revideres af andre revisorer. Derfor er det vigtigt, som ISA 600 også 

foreskriver, at koncernrevisoren involverer sig i revisionsprocessen helt fra planlægningsfasen til vurdering af 

de opnåede revisionsbevis.  

Inden anvendelse af anden revisors arbejde skal koncernrevisor efter ISA 600 afsnit 19 vurdere, hvorvidt 

komponentrevisorerne lever op til de etiske krav og har de fornødne kompetencer. Omfanget af 

undersøgelsen afhænger af, om det er en revisor fra eget netværk eller ej. Respondenternes svar afspejler 

dette, da deres holdning er, at samarbejdet med en revisor fra eget netværk alt andet lige vil glide lettere. Her 

anvender man samme revisionsmetodik, politikker mv. Ved anvendelse af revisorer uden for eget netværk er 

man nødsaget til at indhente flere oplysninger. Når man har opnået tilstrækkeligt kendskab og har vurderet, at 

man har tillid til den pågældende komponentrevisor, kan man påbegynde risikovurderingen.  

Ud fra de gennemførte interviews har vi kunne konkludere, at der er forskel på, hvordan respondenterne 

involverer sig i risikovurderingsprocessen i betydelige komponenter. Nogle mener risikovurderingen skal 

foretages af koncernrevisoren, mens andre vil lade komponentrevisoren komme med et forslag. Uanset 

fremgangsmåden involverer respondenterne sig, hvilket er i overensstemmelse med ISA 600 afsnit 30.  

Eftersom koncernrevisoren er involveret i risikovurderingen, vil denne have en formodning om, at revisionen 

udføres på betryggende vis og der afdækkes de risici, der er identificeret. Afslutningsvis skal 

koncernrevisoren forholde sig til den udførte revision og de konklusioner, som komponentrevisoren 

rapporterer tilbage 

 

Med hensyn til fastsættelse af væsentlighedsniveauet har vi kunne konstatere, at de enkelte revisionsfirmaer 

anvender forskellige beregningsmetoder. Der findes i reguleringen ikke klare retningslinjer for fastsættelsen af 

væsentlighedsniveauet, hvilket kan forklare de forskellige metoder i praksis. Hovedparten af respondenterne 

anvender et benchmark, som revisionsstandarderne ligger op til. På trods af de forskellige fremgangsmåder 

er der risiko for forskellige væsentlighedsniveauer, og dermed kan den udførte revision være forskellig fra 

revisor til revisor. Det skal pointeres at væsentlighedsniveauet ikke fastsættes ud fra en beregning alene, man 

skal som revisor altid bruge sin professionelle dømmekraft til at vurdere, om det er sat på et niveau, hvor 

væsentlig fejlinformation identificeres.  

 

Efter de gennemførte interviews har vi kunne konstatere, at udfordringen ved revision af mindre 

holdingselskaber ikke kun knytter sig til brug af anden revisors arbejde, som vi indledningsvis formodede. 
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Vi mener, at sondringen mellem betydelige og ikke betydelige komponenter samt fastsættelse af 

væsentlighedsniveauet for holdingselskabet såvel som for komponenterne ligeledes er udfordringer for 

koncernrevisor. Disse forhold er helt essentielle og har betydning for hele revisionen og i sidste ende 

erklæringen på regnskabet. 

 

Vi har kunnet konkludere, at de statsautoriserede revisorer i overvejende grad efterlever ISA 600. Vi mener 

dog, at det kan være en væsentlig problemstilling ved gennemførelsen af en revision, at der ikke sondres 

mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ud fra ISA 600’s anbefalinger.  Udfaldet er overraskende 

idet respondenterne alle kommer fra revisionsfirmaer, som tilhører internationale netværk, og burde derfor 

have et indgående kendskab til ISA 600.  

Enkelte respondenter mener ikke, at ISA 600 er tiltænkt revision af holdingselskaber, men at standarden 

udelukkende er tiltænkt koncernrevisioner. Det er vores vurdering, at det er årsagen til at respondenterne ikke 

efterlever alle ISA 600’s krav.  

 
  



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Perspektivering Side 92 af 141 

8. Perspektivering 
I 2010 den 1. juni vedtog Folketinget yderligere en lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder. 

Baggrunden for at lempe revisionspligten var på grund af et ønske fra regeringens side om at fritage små 

virksomheder fra de samme krav til revision af årsregnskabet, som store virksomheder var underlagt. I 

forbindelse med den vedtagelse var der ingen ændringer for virksomheder, der besidder kapitalandele i 

associerede virksomheder og dattervirksomheder. Det har dermed ikke været muligt for disse virksomheder, 

at fravælge revision. 

 

Regeringen har nu igen fremsat et lovforslag, der skal gælde selskaber i øvre del af regnskabsklasse B, og 

som kan erstatte revisionspligten med en erklæringsstandard. Denne erklæring dækker over en 

revisionsgennemgang af regnskabet, som er særligt tilpasset behovene for mindre virksomheder, en såkaldt 

udvidet gennemgang. Som noget helt nyt foreslår regeringen, at holdingselskaber kan fravælge revision, hvis 

holdingvirksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, 

ikke tilsammen på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende 

størrelser: 

 

1. En balancesum på 4 mio. kr., 

2. en nettoomsætning på 8 mio., og 

3. et gennemsnitligt antal beskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

 

Alternativt kan i stedet vælges erklæringstandarden, som nævens ovenfor. Den kan benyttes af 

holdingvirksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver indflydelse over, som ikke 

tilsammen på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende størrelser: 

 

1. En balancesum på 36 mio. kr., 

2. en nettoomsætning på 72 mio. kr., og 

3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 

 

Omkring lempelsen af revision for holdingselskaber, mener Morten Speitzner, som er formand for FSR: 

”Politikerne skal dog gøre sig klart, at de med beslutningen om at fjerne revisionspligt for de mindre 

holdingselskaber, får mindre kontrol ved revision. Det betyder mindre transparens om, hvad der sker i de 

mange virksomheder, der nu kan slippe for revision eller en gennemgang efter erklæringsstandarden”.36   

 

                                                           
36 www.fsr.dk: ”Alternativ til revision for mindre virksomheder ser dagens lys”. 
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Revisionens omfang er blevet udvidet yderligere i forbindelse med indførsel af de nye clarity standarder. Dette 

skal ses i sammenhæng med de store internationale erhvervsskandaler, som påkalder sig betydelig offentlig 

interesse, og derfor er standarderne et svar på et øget kontrol med forretningsgange i store koncerner.  

Standarderne skelner ikke mellem revision af store koncerner og revision af mindre selskaber, de skal 

anvendes så længe, der er pålagt lovpligtig revision. En afskaffelse af revisionspligten kan antages at spille 

en vis rolle for årsregnskabets kvalitet og troværdighed. Typisk køber selskaberne hele pakken hos revisor, 

med ydelser som regnskabsmæssig assistance, regnskabsopstilling, revision og skattemæssig assistance. 

Det vil derfor være vanskeligt at vurdere, hvad det vil betyde for kvaliteten af årsregnskaberne, hvis ydelsen 

revision bliver trukket ud af denne pakke. Undervejs vil revisor formentlig finde fejl, men nødvendigvis ikke 

kun fordi der foretages revision.  
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. juli 2010 - 30. juni 2011 for 
Holding ApS. 

 
Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med rsregnskabsloven. 

 
Det er min opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
2010 - 30. juni 2011. 

 
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

 
 

By, den 17. oktober 2011 
 
 

Direktion: 
 
 
 

Navn 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING  

Til anpartshaveren i Holding ApS 

Vi har revideret det interne årsregnskab for Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Det 
interne årsregnskab og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et internt 
årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab og ledelsesberetningen på grundlag 
af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at 
opnå høj grad af sikkerhed for, at det interne årsregnskab og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. 

 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i det 
interne årsregnskab og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab og ledelsesberetningen, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et internt årsregnskab, der 
giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede 
præsentation af det interne årsregnskab og ledelsesberetningen. 

 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 
- 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en 
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 
By, den 17. oktober 2011 
 
 
Navn 
Statsautoriseret revisor 
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HOVED- OG NØGLETAL 
 
 

 2010/11 
(tkr.) 

2009/10 
(tkr.) 

2008/09 
(tkr.) 

2007/08 
(tkr.) 

2006/07 
(tkr.)

 

Resultatopgørelse     

Driftsresultat..................................................... 6.038 9.028 5.239 9.605 -776
Finansielle poster, netto.................................... 74 62 -1.206 -1.031 -809
Årets resultat..................................................... 6.117 9.094 4.277 8.847 4.695

 

Balance     

Anlægsaktiver................................................... 6.981 10.261 11.541 11.456 9.877
Omsætningsaktiver............................................ 9.707 8.526 7.089 10.495 7.766
Aktiver................................................................... 16.688 18.787 18.630 21.951 17.643
Egenkapital....................................................... 7.292 6.688 4.433 299 410
Langfristede gældsforpligtelser........................... 0 0 1.602 4.360 5.450
Kortfristede gældsforpligtelser ........................... 9.395 12.099 12.677 17.291 11.783
Gældsforpligtelser............................................... 9.395 12.099 14.279 21.651 17.233

 

Nøgletal i % 
Egenkapitalens forrentning.................................. 

 
 

87,4 

 
 

164,7 

 
 

169,9 

 
 

2.418,9 2.181,0
(resultat før skat i % af gns. egenkapital) 

Soliditetsgrad .................................................... 
 

43,7 
 

36,6 
 

23,4 
 

1,4 2,3
(egenkapital i % af aktiver ultimo) 

Indre værdi........................................................... 
 

5.833,6 
 

5.350,2 
 

3.480,5 
 

239,3 327,9
(egenkapital i % af anpartskapital)      
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LEDELSESBERETNING 
 
 

Hovedaktiviteter 
Selskabets hovedaktivitet er at eje aktier i andre selskaber. 

 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Selskabets aktivitet er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

I årets resultat er indeholdt datterselskabets resultat. 
 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets 
finansielle stilling. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Årsrapporten for Holding ApS for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
 
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
Generelt om indregning eller måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi- reguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris 
og nominelt beløb. 
 
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, 
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er 
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
 
Koncernregnskab 
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i 
Årsregnskabslovens §110 om regnskabsaflæggelse for mindre koncerner. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

 
Resultat af kapitalandel i dattervirksomhed 
I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens og 
associerede virksomheders resultat efter skat efter fradrag af afskrivning på goodwill. 

 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv. 

 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 
Skat af årets resultat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 
Holding ApS er sambeskattet med en helejet dansk dattervirksomhed. Den aktuelle danske selskabsskat 
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med 
fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i 
acontoskatteordningen. 

 
 

BALANCEN 
 

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandel i associerede- og dattervirksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis 
metode. 

 
Kapitalandel i associerede- og dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af 
virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med 
fradrag eller tillæg  af  urealiserede  koncerninterne  avancer  og  tab  med  tillæg  eller  fradrag  af 
resterende værdi af positiv eller negativ goodwill efter overtagelsesmetoden. 

 
Nettoopskrivning af kapitalandel i associerede- og dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til 
reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi 
overstiger anskaffelsesværdien. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 

Finansielle anlægsaktiver (fortsat) 
Associerede- og dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr. og et 
eventuelt tilgodehavende hos denne virksomhed nedskrives med moderselskabets andel af den negative 
indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre 
værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, 
modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække associerede- og dattervirksomheders 
underbalance. 

 
Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter. 

 
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser, dog bortset fra udskudt skat af kapitalandele i datterselskaber ejet under 3 år. 

 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles 
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt 
en skattesats på 25 %. 

 
Udbytte 
Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en gældsforpligtelse. 

 
Gældsforpligtelser 
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 
Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.  Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes 
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. 

 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på 
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på 
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
indtægter og omkostninger. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI 
 
 

 Note 2010/11 
kr. 

2009/10 
tkr. 

 

Resultat af tilknyttede virksomheder ............................................................  
 

3.086.143 
 

6.061 
Resultat af associerede virksomheder.........................................................  3.047.644 3.083 

 

RESULTAT AF KAPITALANDELE............................................................. 
 

1 
 

6.133.787 
 

9.144 
 

Andre eksterne omkostninger ..................................................................... 
 

2 
 

-96.004 
 

-118 
 

DRIFTSRESULTAT .................................................................................   

6.037.783 
 

9.026 
 

Finansielle indtægter................................................................................... 
 

3 
 

107.247 
 

202 
Finansielle omkostninger............................................................................. 4 -33.030 -139 

 

RESULTAT FØR SKAT..............................................................................  
 

6.112.000 
 

9.089 
 

Skat af årets resultat ................................................................................... 
 

5 
 

5.446 
 

5 
 

ÅRETS RESULTAT...................................................................................   

6.117.446 
 

9.094 

 
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

   

 

Udbytte for regnskabsåret............................................................................ 
  

5.500.000 
 

7.000 
Overført overskud ........................................................................................  617.446 2.094 

 

I ALT............................................................................................................  
 

6.117.446 
 

9.094 
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BALANCE 1. JULI - 30. JUNI 
 
 

AKTIVER Note 2011 
kr. 

2010
tkr.

 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder..................................................... 

  
6.576.770 9.839

Kapitalandele i associerede virksomheder...................................................  403.949 422
Finansielle anlægsaktiver.......................................................................... 6 6.980.719 10.261

 

ANLÆGSAKTIVER...................................................................................... 
 

6.980.719 10.261
 

Tilgodehavende udbytte............................................................................... 
 

7 
 

9.400.958 7.212
Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber.................................................... 8 0 504
Tilgodehavender hos associerede selskaber............................................... 9 133.055 132
Andre tilgodehavender ................................................................................  85.610 0
Tilgodehavender........................................................................................  9.619.623 7.848

 

Indestående i pengeinstitutter......................................................................
  

87.157 677
Likvide beholdninger ...............................................................................  87.157 677

 

OMSÆTNINGSAKTIVER ............................................................................ 
 

9.706.780 8.525
 

AKTIVER ..................................................................................................... 
 

16.687.499 18.786
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BALANCE 1. JULI - 30. JUNI 
 
 

PASSIVER Note 2011 
kr. 

2010 
tkr. 

 

Anpartskapital .............................................................................................  
 

125.000 
 

125 
Overført overskud........................................................................................  7.167.060 6.562 

 

EGENKAPITAL............................................................................................
 

 

10 
 

7.292.060 
 

6.687 
 

Gæld til tilknyttede selskaber........................................................................
 

11 
 

3.261.050 
 

4.073 
Anden gæld.................................................................................................. 12 45.000 45 
Selskabsskat................................................................................................ 589.389 981 
Foreslået udbytte for regnskabsåret ............................................................  5.500.000 7.000 
Kortfristede gældsforpligtelser...............................................................  9.395.439 12.099 

 

GÆLDSFORPLIGTELSER.........................................................................
 

  

9.395.439 
 

12.099 
 

PASSIVER....................................................................................................
 

  

16.687.499 
 

18.786 
 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
 

13   
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NOTER 
 
 

 2010/11 
kr. 

2009/10
tkr.

Note 

Resultat af kapitalandele  1 
 

Resultat af tilknyttede virksomheder:   

Resultat DS 3 SE.......................................................................................... 194.955 698 
Resultat DS 2 NO......................................................................................... 2.541.508 2.831 
Resultat DS 1 DK......................................................................................... 923.466 3.137 
Andel af resultat DS 4 CZ............................................................................. 0 -32 
Afskrivning af koncerngoodwill..................................................................... -573.786 

3.086.143 
-574

6.060
 

 

Resultat af associerede selskaber:   

Andel af resultat AS 1 PL............................................................................. 3.006.458 3.005 
Andel af resultat AS 2 PL............................................................................. 5.268 38 
Andel af resultat AS 3 UA............................................................................. 16.514 -2 
Andel af resultat AS 4 UA............................................................................. 19.404 41 
 3.047.644 3.082 
 

Resultat af kapitalandele i alt................................................................... 
 

6.133.787 9.142 

 
Andre eksterne omkostninger 

  
2 

Revision....................................................................................................... 45.000 45 
Bogføringsmæssig assistance ..................................................................... 45.625 70 
Advokat......................................................................................................... 4.328 0 
Bankomkostninger........................................................................................ 1.051 3 
Kontorhold....................................................................................................

 
0 0 

  

96.004 118 

 
Finansielle indtægter 

  
3 

Pengeinstitutter............................................................................................. 4.135 43 
Renteindtægter fra associerede virksomheder............................................ 1.925 2 
Valutakursreguleringer..................................................................................

 
101.187 157 

  

107.247 202 

 
Finansielle omkostninger 

  
4 

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder........................................... 33.030 129 
Valutakursreguleringer..................................................................................

 
0 10 

  

33.030 139 
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NOTER 
 
 

 2010/11 
kr. 

2009/10 
tkr. 

Note 

 

Skat af årets resultat 
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst............................................... 

 
 

128.073 

 
 

1.184 

 

5 

Refunderet fra datterselskaber, netto............................................................ 
Regulering skat tidligere år........................................................................... 

-133.519 
0 

-1.198 
9 

 

  

-5.446 
 

-5  

 
Finansielle anlægsaktiver 

   
6 

 
Tilknytte

de  

virksomh

eder 

 
Kostpris 1. juli 2010 ..................................................................................................................  19.080.482 
Tilgang......................................................................................................................................    0 
Kostpris 30. juni 2011 ............................................................................................................  19.080.482 

 
Nedskrivninger 1. juli 2010 .......................................................................................................   -3.784.419 
Årets resultat efter skat ............................................................................................................    3.659.930 
Valutakursreguleringerr.............................................................................................................    45.792 
Udbytte til moderselskab ..........................................................................................................    -6.394.500 
Nedskrivninger 30. juni 2011 .................................................................................................   -6.473.197 

 

 
Akkumulerede afskrivninger 1. juli 2010 ..................................................................................    -5.456.727 
Årets afskrivninger, goodwill ....................................................................................................    -573.788 
Saldo ultimo  ...........................................................................................................................   6.576.770 

 
 
 

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2011 ................................................................................   6.576.770 
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NOTER 
 
 

 

 
 
Finansielle anlægsaktiver (fortsat) 

   Note 
 

6 
 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder     

   
Andel af 

 
Andel af  

Virksomhed Egenkapital Ejerandel årets resultat egenkapital  
 

DS 1 DK ............................. 4.223.969 
 

100 % 
 

923.466 
 

4.223.96
 

DS 2 NO............................. 809.727 100 % 2.541.508 809.72  
DS 3 SE.............................. 969.291 100 % 194.955 969.291  

 
Koncerngoodwill 30. juni 2011 ........................................  573.783 

Koncerngoodwill, årets afskrivning................................... -573.786 
 
 

3.086.143 

 
 
 

6.576.770 
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NOTER 
 
 

Note 
 
 

Finansielle anlægsaktiver 6 
 

 
Associerede 

virksomheder 

 
Kostpris 1. juli 2010  .........................................................................................................    3.486.987 
Kostpris 30. juni 2011 ....................................................................................................    3.486.987 

 
Nedskrivninger 1. juli 2010 ...............................................................................................    -3.065.274 
Årets resultat efter skat ....................................................................................................   3.047.644 
Valutakursreguleringerr.....................................................................................................    -58.950 
Udbytte til moderselskab ..................................................................................................    -3.006.458 
Nedskrivninger 30. juni 2011 .........................................................................................     -3.083.038 

 

 
Saldo ultimo  ...................................................................................................................     403.949 

 
 
 

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2011 ........................................................................    403.949 
 
 
 
 
 

Kapitalandele i associerede virksomheder 
 

Årets Bogført 

Virksomhed 
 

 
AS 1 Pl .............................. 

Egenkapital 
 

 
98.770 

Ejerandel 
 

 
45% 

resultat 
 

 
3.006.458 

værdi

44.447
AS 2 PL.............................. 49.102 20% 5.268 9.820
AS 3 UA.............................. 580.063 20% 16.514 116.012
AS 4 UA.............................. 1.168.382 20% 19.404 233.670

    

3.047.644 403.949
 
 
 

Associerede virksomheder er indregnet efter indre værdi pr. 31. december 2010. 
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NOTER 
 

 2010/11 
kr. 

2009/10 
tkr. 

Note 

 

Tilgodehavende udbytte   7
DS 1 DK.................................................................... 4.000.000 3.000 
DS 2 NO.................................................................... 2.394.500 2.709 
AS 1 PL .................................................................... 3.006.458 1.503 

  

  9.400.958 
 

7.212 

 
Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber 

   
8 

DS 3 SE..................................................................... 0 504  

  

0 
 

504  

 
Tilgodehavender hos associerede selskaber 

   
9 

AS 2 PL .................................................................... 133.055 132  

  

133.055 
 

132 

 
Egenkapital 

 
10

Anpartskapital  

Overført 
overskud 

 
I alt 

Egenkapital 1. juli 2010 ……………………………………………. 125.000 
 

6.562.772 
 

6.687.772  

Forslag til årets resultatfordeling....................................... 617.446 617.446  
Valutakursregulering......................................................... -13.158 -13.158  

 

Egenkapital 30. juni 2011............................................         125.000 
 

7.167.060 
 

  7.292.060 
 

 

Anpartskapital 
Anpartskapital er fordelt således: 

   

Anparter 125 stk. á nominelt 1.000 kr. ............................. 125.000 125  
 

Anpartskapitalen har ikke været ændret de seneste 5 år.    
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NOTER 
 
 

 2011 
kr. 

2010 
tkr. 

Note 

 

Gæld til tilknyttede selskaber 
Mellemregning, DS 1 DK ..............................................................................

 
 

2.768.200 

 
 

2.685 

 

11 

Mellemregning, skattemellemværende sambeskattet selskab ..................... 264.831 0  
Mellemregning moderselskab....................................................................... 228.019 1.388  

  

3.261.050 
 

4.073  

 
Anden gæld 
Skyldig revision ........................................................................................... 

 
 

45.000 

 
 

45 

 
12 

  

45.000 
 

45  

 

 
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 
Selskabet har, til sikkerhed for bankens mellemværende med datterselskabet DS 1 DK, stillet 
selvskyldnerkaution. Kautionen er begrænset til kr. 2.250.000. 
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Bilag 2: Interviewspørgsmål 
 
1. Hvordan opnår man overblik over og forståelse for de involverede komponenter? 

 
2. Sondrer man mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ved revision af holdingselskaber? 

a) Såfremt det er tilfældet, hvordan foretager man opdelingen? 
b) Hvad har denne opdeling af konsekvens for undersøgelsen af holdingselskabet? 
 

3. Såfremt der anvendes anden revisor i datterselskabet/det associerede selskab, sendes der da en 
instruks til denne? 
a) Er der forskel på instruksens indhold, der sendes til en revisor fra eget netværk og til øvrige 

revisorer? 
b) Hvis der ikke anvendes en instruks, hvordan sikrer man sig så, at revisionen foretages på 

betryggende vis? 
 

4. Hvordan opnår man en forståelse for anden revisor og opnår tillid til det arbejde, denne udfører? 
a) Er der forskel på, om der er tale om en revisor fra eget netværk, en af de store 

revisionsvirksomheder eller de mindre? 
b) Er der forskel på, hvilken undersøgelse af komponenten, du mener, er nødvendig (fuld revision, 

delvis revision, review) 
 

5. Hvordan er involveringen i anden revisors risikovurderingsproces i en betydelig komponent? 
 

6. Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for såvel holdingselskabet som kapitalandelene? 
 
7. Såfremt man som revisor for holdingselskabet ikke fastsætter væsentlighedsniveauet for kapitalandelene, 

foretages da en vurdering af det af anden revisor anvendte væsentlighedsniveau? 
  
8. Hvordan sikrer man sig, at der sker korrekt klassificering af kapitalandele som henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber? 
 

9. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til kostpris? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 
 

10. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til indre 
værdi? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 

 
11. Hvis der er tale om et betydeligt associeret selskab, hvor man ikke har adgang til tilstrækkelige 

regnskabsoplysninger mv., hvordan vurderer man så den indregnede værdi? 
 
12. Hvordan kontrolleres værdien og indregningen af betydelige kapitalandele, som ikke revideres?  

 
13. I tilfælde af, at en betydelig kapitalandel anvender en anden regnskabsperiode, hvordan sikrer man sig 

så, at værdien og indregningen er korrekt? 
 

14. Følgende note 10 fremgår af DS 2 NO’s regnskab: 
”Selskabet er part i en verserende retssag med en tidligere handelspartner, som kræver en 
erstatningssum på t.kr. 200. Der er usikkerhed forbundet med udfaldet af sagen. Dommen forventes 
afsagt i løbet af 2011/12.” 
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”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 
10, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af en 
tidligere handelspartner i DS 2 NO.” 

   
Hvordan vil denne supplerende oplysning påvirke moderselskabets regnskab? 
 

15. ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Lageret 
er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig 
nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen 
angivet 1,05 mio. kr. for højt.”  
Med udgangspunkt i dette forbehold, hvordan vil det påvirke moderselskabets regnskab, hvis: 
a) Forbeholdet er taget i DS 1 DK? 

 
16. Ved manglende konklusion i den uafhængige revisors erklæring som følge af, at revisor ikke har kunnet 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvordan vil det påvirke erklæringen i holdingselskabets 
erklæring, hvis: 
a) Den manglende konklusion er i AS 1 PL? 
b) Den manglende konklusion er i AS 2 PL? 
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Bilag 3: Interview 1 
 
Respondenten har 14 års erfaring og blev statsautoriseret revisor i 2010. Respondenten har ansvaret for den 
faglige afdeling og dermed at den interne revisionsmetodik i virksomheden lever op til både de internationale 
netværkskrav, men naturligvis også ISA-standarderne. Dermed er respondentens hverdag også præget af 
spørgsmål fra kollegaer fra de øvrige kontorer rundt i landet.  
 
1. Hvordan opnår man overblik over og forståelse for de involverede komponenter? 

 
Det er på en eller anden måde så det er vores, hvis du tænker på os som koncernrevisor så har man det i 
kraft af virksomheds forståelse så det er interview og hvis det er en ny kunde så er det revisions af primo 
balance og hvilke komponenter har det osv. Det tænker jeg som almindelig kendskab og 
informationsindsamling af en kunde.   
 
2. Sondrer man mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ved revision af holdingselskaber? 

a) Såfremt det er tilfældet, hvordan foretager man opdelingen? 
b) Hvad har denne opdeling af konsekvens for undersøgelsen af holdingselskabet? 
 

Ja, ja det gør man da. Altså de typiske virksomheder som vi har her, der er det ikke store koncerner, men hvis 
man forestiller sig, at man har som jeres case virksomhed, så sondrer man da mellem store og små 
datterselskaber og associerede selskaber. Det gør man da, og hvilken indvirkning det har, hvis du tænker 
holdingselskab eller koncernregnskab - der er det forskelligt, hvordan de indgår, hvis man kan sige det sådan. 
Så selvfølgelig sondrer man det imellem, om det er en betydelig eller en ikke betydelig komponent. 

  
Hvad har det så en betydning for eller hvad man kræver, altså skal der så fuld revision hvis det er betydelige 
eller hvor meget kan man nøjes med at lave eller hvor lidt man kan lave? 
 
Det afhænger jo af mange ting. Hvis vi forestiller os en stor koncern, hvor der på den danske - hvis du tænker, 
at du har en et dansk datterselskab, der er fritaget for revisionspligt, er det sådan et scenarier I er i? Eller I 
tænker op? Det er sådan lidt svært i generelle termer, hvis man her i Danmark har et holdingselskab med en 
datter, der ikke er revisionspligt på og som ikke bliver revideret. Så kan man jo godt lave nogle alternative 
handlinger, når man reviderer moderselskabet, der gør dig sikker på værdien i datter. Selvom datter kan være 
fritaget for revision, så kunne man godt tage nogle stikprøver på debitorer eller på de væsentligste 
balanceposter for at nå ud over, at man så også kan påtegne et holdingselskabs regnskab, selvom datter ikke 
er revideret. Det er jo noget væsentlighedsvurdering og aktivitetsvurdering i de enkelte komponenter - hvor 
stor en indflydelse de har på koncernregnskabet som en enhed. Eller hvis det er et holdingselskab uden 
koncernregnskab, hvor man bare har, hvis man kan sige det sådan, bare har kapitalandele som balancepost. 
Det er sådan en konkret afvejning af situationen.  
 
3. Såfremt der anvendes anden revisor i datterselskabet/det associerede selskab, sendes der da en 

instruks til denne? 
a) Er der forskel på instruksens indhold, der sendes til en revisor fra eget netværk og til øvrige 

revisorer? 
b) Hvis der ikke anvendes en instruks, hvordan sikrer man sig så, at revisionen foretages på 

betryggende vis? 
 
Ja, er det korte svar, ja det gør der. Ja det gør der jo altid. Det kommer af de regler, at man skal være sikker 
på, at sådan en datters revisor er uafhængig og sådan nogle ting. Så sådan nogen grundlæggende 
spørgsmål vil man altid stille. Afhængigt af hvad det er for et datterselskab, så vil man tilpasse sådan en 
instruks til de konkrete forhold. Alle de her indledende øvelser om uafhængighed og kompetencer, ligesom 
når vi laver en almindelig revisionsplan selv. Det skal man også selv være sikker på, at datters revisor også 
overholder de krav, og man beregner jo også et væsentlighedsniveau for et koncernregnskab, hvis vi er ude i 
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et koncernregnskab. Altså et moderselskab har en væsentlighedsvurdering, et datterselskab har sin eget 
væsentlighedsvurdering og koncernregnskab som en helhed har også en væsentlighedsvurdering. Og ud fra 
de her ting vil man udforme sådan et spørgeskema til datters revisor.  
Og det er så dit spørgsmål b, det er sådan set uanset, om det er eget netværk eller en helt anden revisor. Jeg 
tænker, i en international netværk ligesom vores eget, er det nemmere, man henviser jo til typisk til sin egen. 
XXX henviser til en revisor i Tyskland, og XXX gør det samme til Tyskland, og der har man måske et 
nemmere samarbejde, fordi man kender hinanden. Men, man skal væres sikker på de andre ting uanset. Og 
så dit b spørgsmål ikke aktuelt, det bliver man nødt til at gøre.  
 
Men det er kun, hvis det datterselskab har sådan en betydning, at man skal have revision? 
 
Jeg har jo nogle gange været med til hvor vi i praksis, så har man en datter - der har været nogle 
datterselskaber i Tyskland, hvor der ikke har været revisionspligt på i Tyskland, men hvor i Danmark var de i 
den størrelse, hvor vi måske kunne have tænkt os revision, men det gør man ikke i Tyskland. Der har vi så 
indhentet noget materiale, sådan at vi har kontrolleret efterfølgende betalinger af debitorer, set saldi på bank 
og lån osv., så vi kan opfylde de krav, vi nu skal, nu når vi laver et dansk koncernregnskab, der konsolidere 
udenlandske døtre ind. Kort og lang gæld, der er nogle ting, som vi bliver nødt til at vide, selvom der er nogle 
ting der ikke bliver gjort under tyske regler. Så sådan nogle ting gør vi jo noget selvstændigt, fordi vi synes, at 
den datter er så betydelig, at vi bliver nødt til at have… Det overstiger vores væsentlighedsniveau for at man 
kan lade være med at gøre, så laver vi en mini revision selv, for at være sikker. 
 
4. Hvordan opnår man en forståelse for anden revisor og opnår tillid til det arbejde, denne udfører? 

a) Er der forskel på, om der er tale om en revisor fra eget netværk, en af de store 
revisionsvirksomheder eller de mindre? 

b) Er der forskel på, hvilken undersøgelse af komponenten, du mener, er nødvendig (fuld revision, 
delvis revision, review) 

 
I yderste konsekvens, hvis man er blevet en ny revisor og man ikke kender en udenlandsk komponent eller 
dennes revisor, så vil man, eller i yderst konsekvens tage ned og besøge dem… Alle undervisningsscenarier 
det er en eller anden italiensk revisor, fordi Italien er fuld af korruption. Det er jo sådan, at hvis man er 
overhovedet er i tvivl, så kan man jo som revisor ikke skrive under på noget. Og man sidder og ryster på 
hånden, fordi man sidder og er bange for at den revisor, der har kigget på eller revideret det underliggende 
regnskab, at han er korrupt eller ikke kan finde ud af det, så er man jo nede og kigge på virksomheden og 
kigger på revisionen og gennemgår det, så er man jo ude i nogle større sammenhænge, men… ja det kunne 
man godt gøre, hvis man er helt ny revisor på sagen. Og det er såmænd uanset, om det er ens eget netværk 
eller anden revisor, man har jo et ansvar, når man skriver under, selvom det er en dansk koncern.  
 
4b.)  
Hvis nu at du forestiller dig, at vi nu selv skal sende en assistanceerklæring på et regnskab, der ikke er 
revisionspligt på. Hvis nu den er datter til en udenlandsk moder, og den har en betydning op i den 
udenlandske moder, så kunne det jo godt være, at vi blev bedt om at lave nogle enkelte revisionshandlinger 
og rapportere dem. Eller de selv vil gøre det, hvis de kunne få materialet… Det er jo en afvejning i forhold til 
hvor væsentlig og betydelig den her komponent er.  

 
5. Hvordan er involveringen i anden revisors risikovurderingsproces i en betydelig komponent? 

 
Ja, hvis vi nu har scenariet igen: At en anden revisor, der påtegner et regnskab i et helt andet land - eller i 
Danmark for dens sags skyld. Han reviderer jo det her regnskab. Vi har jo en - hvis vi så selv ikke er revisor 
for den, men kun er for koncernen regnskabet - så har vi jo en koncerninstruks til ham. Den indeholder hvilke 
afvejninger, han skal foretage sig i forhold til den rapportering – koncern-rapportering og revisionsrapportering 
-han laver til os som koncernrevisor. Så på den måde er vi jo stærkt involveret i koncernrevisionen og på den 
måde, bliver man implicit involveret i hans revision af datter. Det er ham, der skriver under på den, men vi 
skriver implicit under på, i form af at vi skriver under på koncernregnskabet. Så på en eller anden måde er vi 
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involveret i det, og vi giver ham nogen rapporteringskrav til fejl af en eller anden størrelse skal han rapportere 
videre. 
 
6. Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for såvel holdingselskabet som kapitalandelene? 
 
Ja, det her er svært. Vi har jo en… Ligesom BDO har en måde at beregne væsentlighedsniveau på, har vi 
også her i XXX. Og som jeg var lidt inde på før, så har man jo et væsentlighedsniveau, altså et talmæssigt 
væsentlighedsniveau på hver enkelt selskab, men der findes også et på koncernen som helhed. Det får I ikke 
noget ud af, at jeg fortæller, hvordan den skal sådan rent teknisk skal regnes ud… men det jo et… et 
talmæssigt væsentlighedsniveau, det er altid en professionel vurdering. Der er en ISA - kan ikke huske hvad 
nummer den har, men den har noget med nogen benchmarks og procenter, afhængigt af virksomheds 
aktivitet. Men den vi ligger op til, det er vores internationale netværk, der fortæller os - også ISA standarder - 
det er der jo over hele verden efterhånden, det er så den vi kører efter, og der er andre tal og andre størrelser, 
når vi snakker koncernregnskaber. Hvis I forestiller jer selve koncernbalancen i selve koncernregnskabet 
fremfor en moder balance, der er jo andre tal, der måske vil give nogle udslag, som skurer i øjnene på en 
regnskabslæser… det er en professionel vurdering i allersidste ende …  
 
Altså, jeg vil være ærlig og sige, at jeg ikke tror ISA 600 er oprindelig tænkt i den situation (med 
holdingselskaber). Jeg ved godt, at i Danmark - for de mindre revisionsvirksomheder - der er det jo sådan 
men…. På et eller andet tidspunkt når man har datterselskaber nok, så når man over i det scenarie, hvor man 
så skal lave koncernregnskab. Men overvejelserne om din datter og inddragelse af - du skal jo have 
kapitalandelene ind på en eller anden måde, så om du skal eliminere den ind eller om man ikke skal, kommer 
måske ud på et fedt… Og så ISA standarderne er ikke møntet på Danmark. Det er kun på de helt store 
virksomheder i Danmark, især for sådan nogen som os i XXX og delvist i BDO, der er – generelt for de små 
virksomheder - ISA kravene voldsom store i forhold til virksomhedens størrelse. Derfor tror jeg, at ved ISA 600 
sådan grundlæggende er tænkt på koncerner, sådan har jeg hvert fald selv opfattet den. 
 
Hvad påvirker fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet? 
 
Det kommer så jo af den der afvejning af, om tillid til komponenten revisors arbejde og man kan stole på 
værdierne og alle de der ting… det er jo lidt to sider af samme sag. 
 
7. Såfremt man som revisor for holdingselskabet ikke fastsætter væsentlighedsniveauet for kapitalandelene, 

foretages da en vurdering af det af anden revisor anvendte væsentlighedsniveau? 
 
 Når vi ikke laver koncernregnskab, og vi ikke hjælper dem med at beregne det, så kigger vi da på det, og om 
vi synes, det er for højt. Det er jo det, der typisk vil være problemet… om det anvendte væsentlighedsniveau 
er for højt, om det er for lavt er ikke så farligt, så ja det gør vi da…  
 
8. Hvordan sikrer man sig, at der sker korrekt klassificering af kapitalandele som henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber? 
 

Det vil jo typisk være købsdokumenter hvor man kan se hvor stor en ejerandel de har, og en ejeraftale hvis 
der er bestemmende indflydelse osv. Det vil være og have dokumentationen i form af de dokumenter. 
Gammeldags aktiebog eller ejerbog. Men der er de der bestemmelser om ejeraftaler, hvis nu der nogen, der 
skal sættes ind i bestyrelsen, så har man lige pludselig en bestemmende indflydelse, så kan man godt blive et 
datterselskab, selvom man kun ejer 45 %. Så det vil jo være nogle af de ting man kigger i.  

 
9. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til kostpris? 

a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 
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Hvis vi nu antager, at den her revisor for det associerede, han er dygtig og alt muligt, så er det at kigge på, 
hvordan revisionen er udfaldet, og hvordan regnskabet ser ud - forventninger til fremtiden osv. Har de tabt 
hele egenkapitalen og går det helt dårligt, så skal der nok nedskrives. Men det er jo og kigge på den slags 
ting, og håbe på, at vi kan få en efter følgende balance… Hvis vi er blevet enige med os selv om, at vi kan 
stole på komponentrevisor, og han kan finde ud af sit arbejde, er uafhængig og alle de der formalier er på 
plads, så er det sådan nogen ting, vi går hen og kigger på. Og hører virksomheden selv hvordan det går i 
virksomheden osv. - det er en afvejning af mange ting… 
 
Er der forskel på betydelige og ikke betydelige 
Hvis man ejer 25 % af et selskab med 80.000 i selskabskapital, og der står 20.000 i balancen, så er det ikke 
sikkert, at jeg vil gøre voldsomt meget ud af det, man har det ikke inde til en højere værdi. Så det er en 
afvejning. 

 
10. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til indre 

værdi? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 

 
Her vil jeg gøre mere ud af det, da det ikke er låst på et lavt niveau nødvendigvis. Så der går jeg mere til den, 
og undersøger nogle ting. Selvom det i regnskabslovgivningen er en undtagelse i dag, at man har til indre 
værdi, så er der nok mange i praksis, der har dem stående inde stadigvæk, og der er det i høj grad afgørende 
om det regnskab, der er aflagt til indre værdi, at det er rigtigt. Især når man ikke selv er revisor - der har man 
ikke samme føling, som man vil have ellers. Så det er akkurat de samme ting: En afvejning af om den 
pågældende revisor kan finde ud af sit arbejde, og hvordan det går med virksomheden og efterfølgende. Men 
det har den revisor formentlig også taget højde for.. så hvis der står indre værdi og der er taget forbehold for 
den fortsatte drift, så kan det godt være, man lige bliver lidt nervøs. 

 
11. Hvis der er tale om et betydeligt associeret selskab, hvor man ikke har adgang til tilstrækkelige 

regnskabsoplysninger mv., hvordan vurderer man så den indregnede værdi? 
 
Hvis nu det er væsentligt, så mangler man jo revisionsbevis. Det kommer an på tallene osv., man kan jo 
komme ud i den grelle situation, så må man tage forbehold for manglende dokumentation. Der må man gøre, 
hvad man kan i den konkrete situation for at få noget dokumentation, der kan forsvare den værdi, man vil 
indregne, og hvis man ikke kan få den dokumentation, og det er væsentligt, så må man jo tage forbehold.  
 
12. Hvordan kontrolleres værdien og indregningen af betydelige kapitalandele, som ikke revideres?  

 
Hvis nu det er væsentligt, eller den kapitalandel er væsentlig i holdingregnskabet, så må man gøre sig et eller 
andet. Forestil dig en entreprenørvirksomhed, der ikke bliver revideret, det jo noget forfærdeligt noget. Så må 
man selv gå ind og kigge på de igangværende arbejder, før man så skriver under. Ja så må man kontrollere 
de væsentligste balanceposter selv.  
 
13. I tilfælde af, at en betydelig kapitalandel anvender en anden regnskabsperiode, hvordan sikrer man sig 

så, at værdien og indregningen er korrekt? 
 

Jeg tror der er en tre måneders regel den ene vej for, hvornår man må indregne til indre værdi. Til kostpris - 
den er lidt nemmere, da det som udgangspunkt er kostpris, man skal gå ind og kigge på mellemperioden. Nu 
kan jeg ikke huske reglerne for hvor lang periodeforskellen må være, det kan i sikkert huske på 
fingerspidserne. Jeg mener, det er tre måneder, det må være forskelligt fra holdingregnskabet til 
dattervirksomhed. Men man må jo gå ind og kigge på nogle mellemperioder i bogføringsbalancer og forholde 
sig til dem. Og spørge ledelsen osv. og selvfølgelig, hvis perioden er for lang ift. til regnskabslovgivningen, så 
skal man jo kræve en eller anden form for review af mellembalancen, eller hvad man kan finde på, eller få 
dem til at ændre regnskabsår.  
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14. Følgende note 10 fremgår af DS 2 NO’s regnskab: 

”Selskabet er part i en verserende retssag med en tidligere handelspartner, som kræver en 
erstatningssum på t.kr. 200. Der er usikkerhed forbundet med udfaldet af sagen. Dommen forventes 
afsagt i løbet af 2011/12.” 

 
”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 
10, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af en 
tidligere handelspartner i DS 2 NO.” 

   
Hvordan vil denne supplerende oplysning påvirke moderselskabets regnskab? 
 

Den vil jeg oplyse om, da egenkapitalen er så lille. Det er en fjerdedel af egenkapitalen, den vil jeg tage med 
op i holding. 
 
15. ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Lageret 

er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig 
nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen 
angivet 1,05 mio. kr. for højt.”  
Med udgangspunkt i dette forbehold, hvordan vil det påvirke moderselskabets regnskab, hvis: 
a) Forbeholdet er taget i DS 1 DK? 

 
Hvis det var i en koncern-sammenhæng, så vil jeg kun tage den med, hvis det er væsentligt for koncernen. 
Den tager jeg også med i en eller anden omfang. Og hvis det har betydning for den, der læser 
holdingregnskabet, så tager jeg den også med. Afhænger også af hvor stor kapitalandel man ender nu med at 
få ift. det, man positivt er opmærksom på forkert. Hvis nu det også er væsentlig fejl oppe i mit 
holdingregnskab, så skal man overveje, om man skulle helt omregne den datter, man regner ind fordi den er 1 
mio. forkert.  
 
Ok, så det du egentlig mener, er at det er 1 mio. ift. de samlede kapitalandele. 
DS 1’s indre værdi, den er bogført til 1,4 mio. og I siger at 1 mio. er forkert, det er jo allerede ¼ der skal væk 
og så var jeg lige i gang med at regne den samlede kapitalandele ind og bliver den 1 mio. så overhovedet 
væsentligt for det her holding regnskab?  
 
Kapitalandele udgør ca. 9 mio. i alt 
Og du siger 1 mio. er forkert, ja det er væsentligt. Det vil jeg tage som forbehold eller på en eller anden måde 
indarbejde, eller det ved jeg ikke rigtig om man må, men det vil jeg gøre noget ved.  
 
16. Ved manglende konklusion i den uafhængige revisors erklæring som følge af, at revisor ikke har kunnet 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvordan vil det påvirke erklæringen i holdingselskabets 
erklæring, hvis: 
a) Den manglende konklusion er i AS 1 PL? 
b) Den manglende konklusion er i AS 2 PL? 

 
De overvejelser jeg har gjort mig, det er det der med, altså nummer 1, om det er betydelig eller ikke betydelig, 
hvad er mit væsentlighedsniveau, og hvad handler forbeholdet om. Nu skriver I, at der er meget 
sammenhandel. Hvis nu det handler om, at man har svært ved at opgøre indtægterne, altså det der om det 
har betydning for hele og alle de koncerninterne transaktioner, der er ved køb og produktion af varer osv. Så 
handler det også meget om, hvad det her forbehold handler om, og så siger du manglende konklusion, så 
begynder det jo… Den der AS 2 det er 20%, det jo ikke voldsom mange penge, man kan måske lave samme 
øvelse, som man kan på dem, som der ikke er revision på og kigge på det der er væsentligt, og hvis, og om 
man kan selv opnå sikkerhed for nogen værdier. Der skal man tænke som om, at man har den inde til en 
værdi, og kan regnskabet holde den værdi på de associerede. Hvis vi nu siger, du har den inde til 170 t.kr., så 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Bilag 3: Interview 1 Side 122 af 141 

som revisor skriver man jo under på, at det kan regnes ind til den værdi på den associerede. Men hvis nu det 
handler om noget, der også har en indvirkning på det selskab, jeg reviderer eller døtre, der er mere fordi, der 
er intern sammenhandel, så tager jeg jo nogle andre overvejelser ind. Fordi der er den her interne 
sammenhandel. Der bliver handlet det ene sted, og produceret det andet sted. Hvis det er noget af det, 
forbeholdet omhandler, så spidser jeg jo pennen på nogle andre ting også.  
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Bilag 4: Interview 2 
 
Respondenten har 14 års erfaring og blev statsautoriseret revisor i 2010. Respondenten sidder til daglig 
primært med revision af større koncerner med både danske og udenlandske datterselskaber. Respondenten 
er moderrevisor i alle de koncerner, denne er involveret i og er således ikke komponentrevisor i nogle. 
 
1. Hvordan opnår man overblik over og forståelse for de involverede komponenter? 
 
Altså det jeg gør, nu når jeg skal få et overblik over sådan en koncern, det er selvfølgelig, at jeg prøver på at 
snakke med ledelsen, for at få deres billede af, hvordan det ser ud, og prøver at spørge rundt i mit netværk. 
Det kan være internt - bare i Danmark eller ude i verden ved vores kontorer der - hvis nu der er udenlandske 
enheder i denne koncern. Google er også fantastiks, der kan man også finde mange ting. Altså internettet i 
det hele taget, og i Danmark har vi jo så vores CVR register, og hvis der findes samme register ude i verden, 
så kan man også prøve gå dem i gennem via vores netværk. Men ellers er det simpelthen spørgsmål om at 
prøve at samle den information ud af alle de informationskilder, man overhovedet kan komme i tanke om. 
Men det er klart, den største information får vi ved at sætte os ned og snakke med ledelsen. Det er sådan, vi 
plejer at gøre det, sådan rent praktisk. 
 
2. Sondrer man mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ved revision af holdingselskaber? 

a) Såfremt det er tilfældet, hvordan foretager man opdelingen? 
b) Hvad har denne opdeling af konsekvens for undersøgelsen af holdingselskabet? 

 
Sondrer mellem betydelig og ikke betydelige, det skal man gøre, og det har selvfølgelig noget at gøre med 
væsentligheden af de her datter og associerede virksomheder, man nu kan have. Og det har også noget at 
gøre med hvilke krav, de skal have til revisor, der må sidde i de underliggende selskaber, nu når vi er 
holdingselskabets revisor. Og det har noget at gøre med, om vi har brug for, om der skal ske revision, eller 
om vi er tilfredse med review eller evt. nogle aftalte arbejdshandlinger, eller hvad vi mener, der skal til for at få 
det revisionsbevis, som vi har behov for at vi kan påtegne holdingselskabet. Så ja, man skal sondre mellem, 
om det er betydelig eller ikke betydelig. Og det er simpelthen på bagrund af den væsentlighed, vi beregner.  
Det danske og det norske - de er hvert fald væsentlige. Jeg vil også sige, at det svenske er væsentlig, de 
andre er så associerede virksomheder, og der vil jeg hvert fald koncentrer mig om den, der hedder AS PL. De 
andre umiddelbart vurderer jeg ud fra omsætning og balancesum, ser de ikke ud til at være væsentlige. Men 
det klart, jeg vil selvfølgelig bede om at få en fuld balance, for at se hvad er det for nogle poster, der er i de 
her selskaber. Lige ud fra jeres materiale vil jeg ikke bruge så meget krudt på de tre associerede.  
 
3. Såfremt der anvendes anden revisor i datterselskabet/det associerede selskab, sendes der da en 

instruks til denne? 
a) Er der forskel på instruksens indhold, der sendes til en revisor fra eget netværk og til øvrige 

revisorer? 
b) Hvis der ikke anvendes en instruks, hvordan sikrer man sig så, at revisionen foretages på 

betryggende vis? 
 

Jeg bruger instruks og sender ud. En gang i tidernes morgen eller det er ikke så lang tid tilbage, men hvert 
fald førhen, der havde vi én instruks til internt i XXX’s netværk og så én til alle andre. Det er lavet om i dag, så 
nu har man én, som man sender ud, og det synes jeg også ift. at overholde revisionsstandarderne, så er det 
også et krav, fordi vi skal stille samme krav internt som eksternt. Det er klart, der er noget materiale, som vi 
kan hurtigere få ind, da vi kender revisionsværktøjerne osv. Selvom det er samme instruks, så mener jeg ikke, 
der er helt samme mængde arbejde, nu når det er internt.  
Og hvis man nu ikke sender sådan en instruks her, jamen så er man på en eller anden måde nødt til at have 
kommunikeret med den her revisor. Det er ikke sikkert, at det er så formelt ift. den her instruks, men vi bliver 
nødt til at vide noget om hvilken risikoprofil, de arbejder ud fra og deres væsentlighedsniveau, og hvad er de 
ser som de centrale ting, som de vil kigge på. Det er vi simpelthen nødt til at vide, for vi ligesom kan vurdere 
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det revisionsbevis, de kommer med i form af det regnskab, de afleverer - om vi kan bruge det til noget. Så vi 
er nødt til at skulle snakke med dem, om det så skal være mere uformelt, det ved jeg ikke, men jeg bruger 
hvert fald og sende instruks ud til dem alle sammen.  

 
4. Hvordan opnår man en forståelse for anden revisor og opnår tillid til det arbejde, denne udfører? 

a) Er der forskel på, om der er tale om en revisor fra eget netværk, en af de store 
revisionsvirksomheder eller de mindre? 

b) Er der forskel på, hvilken undersøgelse af komponenten, du mener, er nødvendig (fuld revision, 
delvis revision, review) 

 
Jamen det er igen noget med at bruge det netværk, vi har. Hvis det er en revisor fra eget netværk, så er det 
nemt og spørge rundt i vores netværk. Vi har også over i KBH en afdeling - som prøver at styre vores 
kommunikation ud til alle afdelinger i verden - hvor vi også kan henvende os til. Hvis vi nu har fået en ny 
kunde i Kina, så kan det være, at de har en god mand i Kina, som de kan bruge. Så det er helt klart et eller 
andet med lige og høre i netværket, og så er det måske også noget med at prøve og se, snakke med 
ledelsen. Hvis det er en revisor, de har brugt i længere tid, så prøve og høre hvad deres vurdering er af den 
revisor. Det kan også være, det er en revisor, vi har arbejdet sammen med tidligere eller i andre 
sammenhænge, så kan vi også selvfølgelig trække på vores egen erfaring med den her revisor. Og så lidt 
mere omkring kompetencer i Danmark, her har vi jo vores SSR organ, og der findes tilsvarende andre steder i 
Europa, som man kan trække på. Det er sådan lidt mere med de der kompetencer, altså hvad er det for nogle 
krav, man stiller til SR i Danmark, og hvad stiller man f.eks. i Spanien. Der findes sådan nogle organer, som 
man kan spørge til, og ellers så bruger man netværket. Uanset om man bruger en revisor fra eget 
revisionsfirma eller anden revisor i udlandet, så kan stadig bruge netværket til ligesom lige og høre, hvordan 
det fungerer i Spanien med de her ting; Hvad er det for nogle ting, vi kan få at vide om revisorforeninger eller 
hvad det nu måtte være.  
Der er ikke rigtig forskel på, om det er vores egen eller de store, det er nok mere spørgsmål om de mindre og 
vil nok undersøge noget mere, fordi et eller andet sted, så har man nok en større tiltro til de store. Sådan er 
det jo nok bare, så de mindre virksomheder der vil man samle noget mere ind for at finde ud af, hvad deres 
kompetencer er, og om de er kompetente til at løse denne opgave. Det kan jo være et eller andet lille selskab, 
som har en lokal revisor, som de altid har brugt, og købt selskabet ind i den koncern. Så er det et spørgsmål, 
om han kan levere den rapportering, der skal til osv. Så må man bruge noget netværk til at undersøge de her 
lidt mindre, og der er selvfølgelig forskel på den undersøgelse af komponenterne. Det er jo igen væsentlighed, 
der kommer til at afgøre det, om vi skal lave fuld revision eller udvidet review, eller hvad vi skal, som også 
tidligere har snakket om, så er det igen væsentlighed der afgøre det, og hvilke veje vi vælger. Og selvfølgelig 
væsentlighed i forhold til hele koncernen.  
 
Man skal have samme kendskab, uanset hvem det er. Vi er nødt til at vide, hvem vi sidder og arbejder med, 
og det er enten via den tiltro til den kan lave arbejdet, og det er sådan set lige meget hvilke arbejde han skal 
lave eller hvilken erklæring vi beder ham om at lave. 

 
5. Hvordan er involveringen i anden revisors risikovurderingsproces i en betydelig komponent? 

 
Involvering i risikoprocessen, det skal vi, altså vi sender denne instruks og beder revisor om at tilbagemelde, 
hvad han har lavet i planlægningen og hans risikovurdering og alt det her. Og så når man har modtaget den, 
så læser man den igennem, og så tager man en snak over telefonen eller over nettet eller hvad man nu gør 
og drøfter den risiko, han har lavet, og det mener jeg, man skal gøre uanset hvad. Lige nøjagtig ved risikoen 
der er man nødt til at være enig fra starten af. Så vi ved, vi arbejder med det samme væsentlighed, så vi er 
nødt til på en eller anden måde og skal snakke med den her komponentrevisor. Interviewe ham eller hvad 
man nu kan finde på. Og så hvis nu det er en af dem her, som ikke får den instruks, så er det også vigtigt, at 
vi er inde over risikovurderingen, fordi det er os, der påtegner koncernregnskabet og er holdingselskabets 
revisor, så vi står sådan set ind for at hele billedet er rigtig. Så vi skal være sikre på, at vi er enige i den risiko, 
han reviderer ud fra. 
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6. Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for såvel holdingselskabet som kapitalandelene? 
 
Jamen, selskab for selskab. Man sætter sig simpelthen ned og beregner selskab for selskab, og når vi lægger 
dem sammen, kan det godt være, at det overstiger væsentlighedsniveau på koncernniveau. Det kan godt lade 
sig gøre, det er sådan en eller anden sjov finte, der ligger i den revisionsstandard. Og der igen er det også 
vigtigt, at alle de her datterselskaber, selvom der er delte meninger om man skal, om vi som koncernrevisor 
skal beregne væsentlighedsniveau og sende ud til datterselskabsrevisorer og de associerede selskabers 
revisorer eller om vi skal bede dem om at gøre og melde tilbage til os. Der kan jeg så kun sige, at dem jeg 
har, der beregner de det selv. De laver deres planlægning og risikovurdering og væsentlighedsniveau osv. og 
så sender de det retur til mig, og så snakker vi ud fra det. Men jeg ved, at der er andre, der har den holdning, 
at det skal vi som koncernrevisor beregne og sende det til dem. Men det gør jeg bare ikke. Men altså selskab 
for selskab. 
 
Beregning af væsentlighedsniveauet foregår på den måde, at vi tager et vejet gennemsnit af årets resultat og 
egenkapital og balancesummen i selskabet. Og så er det et eller andet med ud fra denne matematiske formel, 
der har man beregnet et tal, så skal man lige huske og læne sig tilbage og så lige vurdere, om det ser 
fornuftigt ud. Det kan jo godt være et selskab, hvor det regnskabsår, man sidder med, ligger med et resultat, 
som lige er omkring 0 eller en egenkapital, der måske lige er ved at være tabt eller sådan noget. Det er sådan 
noget, der kan påvirke, at vi skal ændre væsentlighedsniveauet, som rent matematisk er beregnet. Men altså 
som udgangspunkt laver vi sådan en matematisk beregning med et vejet gennemsnit af de her størrelser, og 
tager udgangspunkt i dem og forholder os selvfølgelig kritisk til det.  
 
Bruges der samme beregningsmetode til fastlæggelse af væsentlighedsniveauet for holdingselskabet og 
kapitalandelene? 
Ja, det er det.  
 
7. Såfremt man som revisor for holdingselskabet ikke fastsætter væsentlighedsniveauet for kapitalandelene, 

foretages da en vurdering af det af anden revisor anvendte væsentlighedsniveau? 
 
Det har vi snakket lidt om. Men ja altså, hvis vi ikke fastsætter det, beder vi dem om at gøre det. Så skal vi 
selvfølgelig ind og vurdere det efterfølgende - om vi er enige i det væsentlighedsniveau, de har fastsat. Og det 
skal vi selvfølgelig gøre, inden vi har startet revisionen. Det er vigtigt, jeg synes det tit at man oplever med 
datterselskabernes komponentrevisor at det kan godt knibe lidt med at få de her planlægningsmemoer og 
sådan noget til tiden, eller man må rykke for det hvert fald. For det selvfølgelig vigtigt - alt det her med risikoen 
og sådan noget bliver diskuteret inden, vi begynder at tage ud og revidere, ellers så er det ikke ret meget 
bevendt.  
 
8. Hvordan sikrer man sig, at der sker korrekt klassificering af kapitalandele som henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber? 
 
Jamen det er noget med at finde ud af, selvfølgelig hvordan koncernen har set ud tidligere år, hvad der er 
købt ind, og hvad der er solgt. Det er noget med at finde ejerbøgerne eller aktionærfortegnelserne for de her 
selskaber.  Og det er igen noget med, at så må man snakke med ledelsen, fordi de må jo vide - i forbindelse 
med køb af aktierne, må de have fået en aktiebog eller et eller andet, som man kan holde det op i mod. Ellers 
så må man også gå ud fra, at vi bliver informeret om hvis de går og køber eller sælger kapitalandele. Men det 
er selvfølgelig klart som rent revisionsbevis, så er det en aktiebog, vi skal have fat i og holde den oppe imod, 
fordi vi får ikke nogen købsnota, ligesom vi får ved børstnoterede værdipapirer, vi har købt. Så der er man 
nødt til og skal fat i ledelsen og fat i aktiebøger for at se, hvad er det de besidder. 
 
Hvad hvis der ligger nogle aftaler, som gør, at man, selvom at man måske har over 50 % af selskabet, har 
ikke bestemmende indflydelse? 
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Jamen, det ligger jo i de her ejeraftaler, der vil jo stå, hvis der nu er et eller andet med A aktier og B aktier 
noget med bestemmende indflydelse osv. Det vil også være nogle papirer, som advokaten ligger inde med, 
hvis det er, men altså selskabets ledelse vil normalt kunne få fat i dem, fordi de skulle meget gerne have 
modtaget dem, da de sin tid købte de her kapitalandele - uanset om det er datter eller associerede.  

 
9. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til kostpris? 

a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 
 

Altså det jeg gør, når jeg sidder med nogen og skal vurdere - det første er selvfølgelig og finde ud af, om der 
er goodwill i nogen af de her. Det er så mere dem til indre værdi, fordi det er klart, hvis der er nogen goodwill, 
så skal der laves en nedskrivningstest. Det skal der gøres en gang årligt som skal gås igennem, men ellers 
hvis jeg har nogle kapitalandele, som f.eks. er blevet negative, så er det igen noget med, at man skal ind og 
læse de her ejeraftaler osv. - om vores holdingselskab de hæfter for den her negative egenkapital, ligger de 
inden for denne egenkapital eller gør de ikke. Det er også noget med i samme åndedrag at gå ind og kigge på 
tilgodehavender og forpligtelser ift. de her kapitalandele, som vi nu overvejer at nedskrive - om de er noget 
værd, det skal man selvfølgelig også gøre i samme åndedrag. 
   
Det der også skal kigges på, er om der et driftsselskab, som i flere år har haft negativt resultat. Men det vil 
man jo også tit kunne se ud af egenkapitalen, og det kan være at egenkapitalen ikke er til stede længere, og 
det kan igen være at vi har nogle store mellemværende med de her selskaber. Så skal man selvfølgelig gå 
ind og forholde sig til dem, men det er sådan et eller andet med, hvordan udviklingen har været i de her 
selskaber igennem en årrække, når man nu kigger på det. Fordi ellers, igen nu er det bare min erfaring, dem 
som vi sidder med, hvor vi kigger på nedskrivninger, det er dem, hvor vi har goodwill, altså hvor der er i 
forbindelse med køb. Alle de her datter og associerede virksomheder - om man har givet en overpris for dem, 
det skal jo nedskrivningstestes hvert år. Så det bliver lavet en gang om året, ikke nødvendigvis i forbindelse 
med regnskabet, men en gang i løbet af året. 
Men det er nok mere i relation med jeres spørgsmål 10, det er dem, som står til indre værdi, hvor vi tit har 
goodwill med indover. Jeg mener ikke, altså ikke nogen betydning her om det er betydelig eller ikke betydelig 
- hvis der skal nedskrives, så skal der nedskrives, uanset om det er væsentligt datterselskab eller ej for os. 

 
10. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til indre 

værdi? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 

 
11. Hvis der er tale om et betydeligt associeret selskab, hvor man ikke har adgang til tilstrækkelige 

regnskabsoplysninger mv., hvordan vurderer man så den indregnede værdi? 
 
Sådan som jeg læser det, så er det et spørgsmål om, at vi har et associerede selskab, hvor vi simpelthen ikke 
kan få et egnet revisionsbevis for værdien. 
Så er det igen det her med, hvis det er betydelig, at vi mangler revisionsbevis, altså at vi ikke på nogen som 
helst måde kan skaffe egnet revisionsbevis, jamen så er vi nok ude i at tage et forbehold for manglende 
revisionsbevis i forhold til det her betydelige selskab. Og det er klart, at vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan 
for at fremskaffe et eller andet og ligesom drøfte med ledelsen konsekvensen af, at de ikke kan fremskaffe det 
her. Men altså vi ser tilfælde, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre, og så må vi sige at vi er nødt til at 
tage et forbehold for det aktiv, der ligesom er regnet ind i vores koncernregnskab, fordi vi ikke har egnet 
revisionsbevis. 
 
12. Hvordan kontrolleres værdien og indregningen af betydelige kapitalandele, som ikke revideres?  

 
Det er et godt spørgsmål. Jeg har eksempelvis et datterselskab i USA. Det er et betydelig datterselskab i 
forhold til mit holdingselskab, men i USA er der ikke revisionspligt. Grænserne ligger væsentligt højere end de 
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gør i Danmark, og hvis vi skal have revideret det her af en amerikansk revisor, så er det noget med at det 
koster t.kr. 300 eller sådan noget for sådan et klasse B selskab, og det er virksomheden overhovedet ikke 
interesseret i. Det vi gør der sådan helt konkret, det er, at vi går selv ind og laver nogen revisionshandlinger 
på det materiale, som de ligger klar. Altså selskabet laver en årsafslutning som ellers, og så går vi simpelthen 
ind og foretager nogle revisionshandlinger her. (Nu har lageret desværre ikke en betydelig værdi endnu, jeg 
vil dog gerne til USA og kontrollere det, det skal dog ikke komme an på det ) Men debitorerne er langt den 
væsentligste post i det her datterselskab, og derfor er det forholdsvist nemt at lave nogle revisionshandlinger 
fra Danmark, for at ligesom af dække af her. Men altså det er det her vi gør i dem, her hvor der ikke er 
revisionspligt - der går vi simpelthen selv ind og laver nogle handlinger. Vi tager også aktivt en drøftelse med 
ledelsen om muligheden for at få valgt en  revisor, på trods af at der ikke er revisionspligt i det land, som 
selskabet ligger i, men prøver at forklare dem konsekvensen af at ikke have revision og ikke nogen 
handlinger, fordi det er væsentligt selskab i koncernen. Så det er det, vi gør, vi laver simpelthen nogle 
revisionshandlinger på de væsentligste områder, så vi føler, at vi dækker risikoen af, fordi vi skal med god 
samvittighed skrive under på den værdi der er.  

 
13. I tilfælde af, at en betydelig kapitalandel anvender en anden regnskabsperiode, hvordan sikrer man sig 

så, at værdien og indregningen er korrekt? 
 

Sådan en har vi også, den ligger i Indien, og der er det sådan - altså normalt siger man, når man har en 
koncern, så skal man have samme regnskabsafslutning, men i Indien der kan man kun have afslutning 31/3 
og sådan er det bare. Det kan ikke laves om, så det vil sige, at de slutter 3 måneder efter kalenderåret 
herhjemme, så vi kan ikke bruge deres regnskab fra 31/3 året før til indregning. Så det vi gør, det er at de har 
en lokal revisor derude, som de bruger i forbindelse med den almindelig årsafslutning. Ham sender vi 
simpelthen ud i marken 31/12, der igen vælger vi de væsentligste områder ud - det er varelageret, debitorer 
og så er det deres kreditorer. Og så beder vi ham helt konkret lave nogle helt konkrete revisionshandlinger: 
Tage ud og tælle varelageret op, vurdere debitorerne og følge op på efterfølgende betalinger - så der 
simpelthen bliver lavet et perioderegnskab pr. 31/12, som i dette tilfælde er gennemgået af en anden revisor. 
Og så er det egentlig det, vi bruger som indregningsgrundlag. Og jeg kan næsten ikke se, hvordan man skulle 
gøre det anderledes. Man er nødt til at have det perioderegnskab, og hvis der ikke er en revisor derude, så er 
vi nødt til at vurdere, hvilke revisionshandlinger vi synes der skal laves før, at vi kan stole på det 
perioderegnskab. Så det er sådan, vi gør det.  
 
Men hvis det er en associeret så må den vel godt have en anden regnskabsskæring? 
Jo, for det hedder vel egentlig kun en datter og moder, tror jeg står i lovgivningen. 
 
Hvis vi går over til casen med de associerede, og anden regnskabsperiode, hvad gør man her? 
Jeg vil tage ud og snakke med dem og spørge ind til det. Man må formode, at de laver noget månedsvis 
perioderegnskab eller koncernopfølgning eller et eller andet. Det er igen at man må tage en snak med 
ledelsen og spørge, om der er nogle væsentlige ting, vi vil gerne se perioderegnskab pr. dags dato. Og er det 
nu en koncern, man har haft i nogle år, så begynder man at have en fornemmelse af, om man kan stole på de 
interne månedsrapporteringer, de laver. Det er klart, det kan være vanskeligt, det er første år man sidder og 
bliver præsenteret for et perioderegnskab, jamen så man måske nødt til at skal mere i dybden med det. Men 
altså det er noget med at få fat i de her perioderegnskaber, som de selv laver.  

 
14. Følgende note 10 fremgår af DS 2 NO’s regnskab: 

”Selskabet er part i en verserende retssag med en tidligere handelspartner, som kræver en 
erstatningssum på t.kr. 200. Der er usikkerhed forbundet med udfaldet af sagen. Dommen forventes 
afsagt i løbet af 2011/12.” 

 
”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 
10, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af en 
tidligere handelspartner i DS 2 NO.” 
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Hvordan vil denne supplerende oplysning påvirke moderselskabets regnskab? 
 
Det er fuldstændigt uvæsentligt. 200 t.kr. er ikke væsentligt, det er ikke noget, som vil påvirke min påtegning i 
moderselskabets regnskab. Det jeg vil gøre i moderselskabet, det er, at det kommer til at stå oppe som en 
eventualforpligtelse - det er det her med, hvor sikker er vi på at tabe den her sag, så det vil komme med oppe 
som en eventualforpligtelse, fordi koncernen har risikoen for den her. Men det vil ikke påvirke min påtegning. 
Det er det ikke væsentligt nok til.  
 
15. ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Lageret 

er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig 
nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen 
angivet 1,05 mio. kr. for højt.”  
Med udgangspunkt i dette forbehold, hvordan vil det påvirke moderselskabets regnskab, hvis: 
b) Forbeholdet er taget i DS 1 DK? 

 
Nu har jeg ikke varelageret størrelse, men ud fra balancesummerne, så vil jeg tro, at varelageret på 3 mio. er 
en væsentlig aktivpost. Og så vil det slå igennem oppe i min påtegning på holdingselskabet, altså hvis der er 
taget forbehold i mit datterselskab, så vil det også blive gengivet i mit moderselskab eller koncernregnskab, 
såfremt det er væsentligt, det har jeg vurderet ud fra de balancesummer som I har givet 
 
16. Ved manglende konklusion i den uafhængige revisors erklæring som følge af, at revisor ikke har kunnet 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvordan vil det påvirke erklæringen i holdingselskabets 
erklæring, hvis: 
a) Den manglende konklusion er i AS 1 PL? 
b) Den manglende konklusion er i AS 2 PL? 

 
a) Det er igen, som jeg nævnte i starten. Den har jeg sagt er væsentlig associeret virksomhed, så der må 

jeg sige, at jeg har manglende revisionsbevis. Det snakkede vi lidt om oppe i spørgsmål 11 også, altså 
jeg kan ikke udtale mig om den værdi, vi får, og det er væsentligt for mit koncernregnskab, så derfor må 
jeg tage forbehold for manglende revisionsbevis. 

b) Så vidt jeg vurderer, så er den uvæsentlig i forhold til koncernen, så derfor vil det ikke påvirke min 
påtegning, hvis man ikke kunne opnå revisionsbeviser.     
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Bilag 5: Interview 3 
 
Respondenten har 12 års erfaring og blev statsautoriseret revisor i 2009. Til dagligt laver respondenten 
primært forensic undersøgelser, men har stadig også enkelte revisionskunder.   
 
1. Hvordan opnår man overblik over og forståelse for de involverede komponenter? 

 
Man tager en snak med ledelsen og beder dem om de oplysninger, man skal bruge for at vurdere, hvilke 
komponenter - man har deres tal og hvad de laver, så man beder kunden om at skaffe det, man skal bruge. 
Man skal huske, det er ledelsens ansvar og dokumentere deres regnskab, så jeg vil ligge det over på kunden.  
 
2. Sondrer man mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ved revision af holdingselskaber? 

a) Såfremt det er tilfældet, hvordan foretager man opdelingen? 
b) Hvad har denne opdeling af konsekvens for undersøgelsen af holdingselskabet? 
 

ISA 600 skal ikke nødvendigvis ikke bruges, når vi skal revidere sådan et moderselskab. Det afgørende er, at 
man bruge væsentlig/ikke væsentlig, og derudfra skelner.  

 
Men hvordan foretager du den opdeling mellem betydelige ikke betydelige komponenter? 
Det vil jeg gøre ud fra væsentlighed. Du sætter dit væsentlighedsniveau for moderselskabsregnskab, og det 
er det, der vil afgøre, om de er betydelige eller ikke betydelige. Altså er det væsentligt - ligesom alle andre 
aktiver, når du reviderer.  
 
Ud fra jeres case vil jeg fastsætte væsentlighedsniveauet ud fra primær balancesum i sådan et 
moderregnskab. Altså helt normalt ligesom alle andre aktiver. Nu er det også afhængig af, om man bruger 
kostprismetoden eller indre værdis metode i første spørgsmål her, det er også en væsentlig forudsætning for 
hvordan man vil ligge sin revisionsstrategi.  
 
b. Det har den konsekvens, for hvordan du tilrettelægger din revision, og hvad for nogle datterselskaber du 
skal have revideret i fuld scope, og hvad for nogle man kan nøjes med analyse, og hvad du evt. kan nøjes 
med et review.  

 
3. Såfremt der anvendes anden revisor i datterselskabet/det associerede selskab, sendes der da en 

instruks til denne? 
a) Er der forskel på instruksens indhold, der sendes til en revisor fra eget netværk og til øvrige 

revisorer? 
b) Hvis der ikke anvendes en instruks, hvordan sikrer man sig så, at revisionen foretages på 

betryggende vis? 
 

Ja, jeg vil sende en instruks, og det er selvfølgelig under forudsætning af, at du … Ja, men jeg vil sende en 
instruks til revisor, og det afhænger jo af hvilke regnskabsprincip man bruger. Hvis jeg ikke bruger kostpris, 
men indre værdis metode, og der er nogle væsentlige datterselskaber, hvor jeg har behov for revision, så vil 
jeg sende en instruks - eller review for den sags skyld, hvis det er det, jeg planlægger. 
  
Instruksen vil grundlæggende være den samme, om det er eget netværk eller ikke. Der kan godt være sådan 
nogle interne ting, som jeg kan forudsætte eller bede dem om at bekræfte vedr. det og det system eller et eller 
andet i den dur. Men grundlæggende vil det være det samme man beder i ISA revision.  

 
4. Hvordan opnår man en forståelse for anden revisor og opnår tillid til det arbejde, denne udfører? 

a) Er der forskel på, om der er tale om en revisor fra eget netværk, en af de store 
revisionsvirksomheder eller de mindre? 
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b) Er der forskel på, hvilken undersøgelse af komponenten, du mener, er nødvendig (fuld revision, 
delvis revision, review) 

 
Altså, det gør du kun på en måde: Gennemgå hans arbejdspapirer, tager ud og besøge ham, laver noget 
baggrunds undersøgelse på ham, hvis du ikke har lyst til at tage ud til ham, sikre dig at han er SR og 
registreret de rigtige steder eller foreninger og ikke har nogen sager på nakken og den slags. Men ved 
løbende at tage ud og besøge væsentlige datterselskabsrevisorer, også hvis jeg kun laver moderselskabets 
regnskab, men under forudsætning af, at du indregner til indre værdi, og at du kræver revision. 
 
5. Hvordan er involveringen i anden revisors risikovurderingsproces i en betydelig komponent? 

 
Ja altså det vil jeg involvere mig i, men nu er det ikke så væsentlig når du laver indre værdi, hvis det er 
forudsat, at det er det, vi bruger. Det er ligesom bare sådan et nettoaktiv, du regner ind. Men det væsentligste 
det er, at jeg vil sikre mig, at han kender den regnskabspraksis, du bruger, fordi det er det, du har brug for. 
Hans revisionserklæring er baseret på regnskabet eller nogle regnskabstal, der er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som du bruger i moderselskabet.  
 
6. Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for såvel holdingselskabet som kapitalandelene? 
 
Altså, væsentlighedsniveauet, det sætter du jo i moderselskabet, fordi det er det, du revidere. Du laver ikke 
koncernregnskab, så du skal sikre dig, hvilket væsentlighedsniveau de reviderer efter - at det ligesom kan 
rummes i dit eget og ligesom rapporterer de findings komponentrevisor har, som ikke er rettet. 
 
Jeg vil regne væsentlighedsniveau i moderselskab. Som moderrevisor så er det væsentlighedsniveau du 
bruger i dit moderselskabs regnskab, som jo alt efter dit regnskabspraksis vil være baseret på helt normale 
regneregler for væsentlighedsniveau, i laver i alle jeres revisioner. Og så i øvrigt beregne det på baggrund af 
formentlig balancesummen i sådan et holdingselskab i moderselskabet. Så skal jeg bare sikre mig, at hans 
væsentlighedsniveau for datterselskabet, at datterselskabsrevisor ikke bruger et, der er højere for eksempel. 
 
Du er ikke inde og beregne på hver af de enkelte kapitalandele, hvad du vil kunne acceptere? 
Nej det vil jeg ikke i sådan en her, hvor vi har moderselskabsrevision. Der vil jeg ind og beregne på hvad mit 
væsentlighedsniveau er. Det er det, der er afgørende, jeg skal sikre mig at han rapporterer eller han reviderer 
efter i hvert fald et lavere væsentlighedsniveau og rapporterer alle de differencer ind, som han ikke har rettet, 
ikke? 
 
7. Såfremt man som revisor for holdingselskabet ikke fastsætter væsentlighedsniveauet for kapitalandelene, 

foretages da en vurdering af det af anden revisor anvendte væsentlighedsniveau? 
  
Ja, altså det siger sig selv. Du skal i hvert fald vurdere det væsentlighedsniveau, han har brugt. Det skal du 
som minimum, der er to muligheder, ikke? Enten diktere du et til ham, eller så sikrer du dig, at han har et, du 
kan leve med og er under dit eget. 
 
8. Hvordan sikrer man sig, at der sker korrekt klassificering af kapitalandele som henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber? 
 

Det gør man selvfølgelig ved at gennemgå regnskabet, du sidder og reviderer. Er de klassificeret korrekt dine 
kapitalandele, jeg ved ikke om I tænker på at indhente revisionsbevis for hvor meget de tegner for hvert 
selskab. Det er jo bare at sikre sig ved kigge i deres aktiebrev, eller hvis de fører sådan en aktiebog i de 
respektive lande hvor du kan, altså du reviderer tilstedeværelsen for kapitalandele, finde ud af hvor meget de 
ejer, og så skal du kigge i deres aktiebreve og aktiebog. Du skal også se på om der er forskellige aktieklasser 
osv.  

 
9. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til kostpris? 
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a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 
 

Ved kostpris er der flere muligheder, men der bruger du ofte nedskrivningstest, hvor du går ind og laver en 
nedskrivningstest-beregning, eller får kunden til at gøre det for de kapitalandele, der er indregnet. Det er 
sådan en discount cashflow, model du bruger, men i praksis så er det ofte, altså hvis du har et eller anden 
datterselskab, der er indregnet til kostpris, som er meget lav, sammenligner med hvordan f.eks. regnskabet 
ser ud, så gør du ikke noget i praksis. Hvis du har købt et datterselskab til 100 mio., og du har et regnskab 
liggende, og egenkapitalen er 500 mio. så vil jeg ikke gøre det helt store. 

 
Er der forskel på om det er betydeligt og ikke betydelige? 
Ja, du kan sige, hvis det ikke er betydelig, så er det ikke væsentligt for dit regnskab, så behøves du ikke, så 
kan det være du slet ikke reviderer det. Så behøver du ikke gøre det helt store, men som udgangspunkt skal 
du lave nedskrivningstest på dem begge to, så dit regnskab er så rigtigt som muligt. 
 
Hvis vi nu siger at kostprisen og regnskabsværdien, de er ved at være tæt på hinanden, altså hvad er du så 
inde og se på - hvad indikerer, at der måske skal ske en nedskrivning?  
Jamen hvis jeg kan se, at indre værdi i datterselskabet eller egenkapitalen er lavere end min kostpris, så er 
det klar en indikation af, eller hvis du ved andet, der foregår i selskaberne. Det kan være alt muligt, retssager, 
dårlige fremtidsudsigter. Så hvis det ligger der på grænsen, og er du i tvivl, så skal du kræve, at kunden laver 
en nedskrivningstest, så du kan vurdere, om der skal nedskrives. 
 
10. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til indre 

værdi? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 

 
Du laver jo ikke en decideret nedskrivningstest, når du indregner efter indre værdi, for der indregner du 
ligesom til indre værdi, så der skal du have et revisionsbevis på, hvad indre værdi er. Der indregner man 
kapitalandele til din andel af datterselskabets egenkapital, så der sker automatisk nedskrivning løbende jo, 
eller opskrivning for den sags skyld. Altså, man får jo hele sit datterselskab revideret, og så har du en eller 
anden nettoværdi, som så er indre værdi som du så indregner.  

 
11. Hvis der er tale om et betydeligt associeret selskab, hvor man ikke har adgang til tilstrækkelige 

regnskabsoplysninger mv., hvordan vurderer man så den indregnede værdi? 
 
Ja, det er meget nemt. Hvis det er betydeligt, og du ikke har adgang til tilstrækkelige regnskabsoplysninger, 
så er der kun en ting at gøre, sige til ledelsen: Skaf de oplysninger jeg skal bruge, eller jeg tager forbehold i 
din revisionspåtegning. Det kan ikke være anderledes. Hvis det er væsentligt. 
 
12. Hvordan kontrolleres værdien og indregningen af betydelige kapitalandele, som ikke revideres?  

 
Så er det igen, er det betydeligt, så er det ligesom alle dine andre aktiver i balancen, det tror jeg også jeg vil 
gøre på alle andre kunder, hvis der er et varelager, så vil man sørge for at det bliver revideret. Hvis 
kapitalandele er betydelige, så kan man ikke lade være med at revidere dem, for så er der ikke noget 
revisionsbevis for den kapitalandel. Og så siger jeg, hvis vi havde et betydelig varelager, så vil I også revidere 
det. Så man kan ikke sige, hvad man så kan gøre, hvis du ikke revidere det. Enten revidere du det, eller så 
tager du forbehold, fordi du mangler revisionsbevis. 
 
13. I tilfælde af, at en betydelig kapitalandel anvender en anden regnskabsperiode, hvordan sikrer man sig 

så, at værdien og indregningen er korrekt? 
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Hvis det er en betydelig kapitalandel, så vi jeg så sørge for at få revideret den periode. Så kan det godt være 
at de har et regnskabsår for det respektive land, hvor det er omvendt, hvis det er betydeligt for dig, og du skal 
bruge det i dit regnskab efter indre værdi, så vil jeg tvinge den lokale revisor til at revidere den skæve periode, 
og give mig en rapportering på det. 
 
14. Følgende note 10 fremgår af DS 2 NO’s regnskab: 

”Selskabet er part i en verserende retssag med en tidligere handelspartner, som kræver en 
erstatningssum på t.kr. 200. Der er usikkerhed forbundet med udfaldet af sagen. Dommen forventes 
afsagt i løbet af 2011/12.” 

 
”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 
10, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af en 
tidligere handelspartner i DS 2 NO.” 

   
Hvordan vil denne supplerende oplysning påvirke moderselskabets regnskab? 
 

Altså 200 t.kr. - igen er det væsentligt for dit moderselskabs regnskab i forhold til jeres case, synes jeg ikke, 
det er væsentligt og derfor ikke gør jeg noget. Som udgangspunkt er at du løfter de her oppe, altså dine 
eventuelle forpligtelser, og når man sidder i moderselskabet og kigger på regnskabet, og du har en eventuel 
forpligtelse, du ikke har løftet op, og den er uvæsentlig så behøves du ikke at gøre noget. 

 
15. ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Lageret 

er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig 
nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen 
angivet 1,05 mio. kr. for højt.”  
Med udgangspunkt i dette forbehold, hvordan vil det påvirke moderselskabets regnskab, hvis: 
a) Forbeholdet er taget i DS 1 DK? 

 
Forbeholdet vil jeg løfte op, hvis 1,5 mio. er væsentligt, og det er det. Men ikke tage forbeholdet for varelager, 
men forbehold for værdiansættelse af kapitalandele indregnet til indre værdi, hvis jeg ikke kunne få ledelsen til 
at rette det. Altså, jeg vil ikke skrive om varelageret, men vil tage forbehold for kapitalandeles værdi.         
 
16. Ved manglende konklusion i den uafhængige revisors erklæring som følge af, at revisor ikke har kunnet 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvordan vil det påvirke erklæringen i holdingselskabets 
erklæring, hvis: 
c) Den manglende konklusion er i AS 1 PL? 
d) Den manglende konklusion er i AS 2 PL? 

 
Det er manglende konklusion ved to væsentlige datterselskaber, der er kun en ting at gøre, det er at løfte dem 
op som forbehold. Altså datterselskabs revisor han giver mig, han kan ikke afgive nogen konklusion i to 
væsentlige datterselskaber. 
 
Er AS 2 væsentlig? 
Nej det er ikke væsentligt. Her vil jeg ikke gøre noget, da det er under mit væsentlighedsniveau.  
 
AS 1 bliver løftet op. 
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Bilag 6: Interview 4 
 
Respondenten har 15 års erfaring og blev statsautoriseret revisor i 2009 år. Respondenten har til daglig 
ansvaret for revision af mindre og mellemstore selskaber – herunder koncerner.  
 
1. Hvordan opnår man overblik over og forståelse for de involverede komponenter? 
 
Det sker gennem informationsindsamlingen, hvor man opnår forståelse for koncernen – herigennem deres 
aktiviteter og risici 
Hvis der er tale om større koncerner, vil moderselskabet typisk have koncernregnskabsmanualer. Dem vil jeg 
gennemgå. Jeg gennemgår koncerndiagrammet med regnskabsafdelingen eller den regnskabsansvarlige og 
spørger ind til aktiviteterne i de enkelte virksomheder. Jeg vil også sende revisionspakker til 
datterselskabsrevisorerne, hvor jeg beder om en kort beskrivelse af virksomheden, dens aktiviteter og 
omfang. Ellers er vi nok selv revisorer for de danske enheder og har derigennem kendskabet. 
 
2. Sondrer man mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ved revision af holdingselskaber? 

a) Såfremt det er tilfældet, hvordan foretager man opdelingen? 
b) Hvad har denne opdeling af konsekvens for undersøgelsen af holdingselskabet? 
 

Ja, man sondrer mellem betydelige og ikke betydelige komponenter.  
Der skelnes mellem finansielle betydelige komponenter og øvrige betydelige komponenter – det kan være 
deres størrelse eller den risiko, der ligger i aktiviteterne. 
 
Det er betydeligheden, der er afgørende for om komponenten skal revideres, reviewes, eller andre udvalgte 
handlinger. De største af døtrene skal revideres. Andre komponenter, vil vi bede om en gennemgang fra 
datterselskabsrevisor, evt. med tilvalg af revisionshandlinger på risikofyldte og væsentlige poster. Ikke 
betydelige komponenter vil der kun blive udført analytiske handlinger på. 

 
3. Såfremt der anvendes anden revisor i datterselskabet/det associerede selskab, sendes der da en 

instruks til denne? 
a) Er der forskel på instruksens indhold, der sendes til en revisor fra eget netværk og til øvrige 

revisorer? 
 
Principielt nej – dog har vi kendskab til netværksrevisorers arbejdsmetodikker, som vi ikke har til andre 
udenfor netværk.  
 

b) Hvis der ikke anvendes en instruks, hvordan sikrer man sig så, at revisionen foretages på 
betryggende vis? 

 
Hvis datterselskabet er væsentligt, så udsendes der altid en instruks. Ellers foretages en vurdering af 
datterrevisor, evt. ved henvendelse, og ved kontrol af, om erklæringen er udarbejdet iht. internationale 
standarder. 

 
4. Hvordan opnår man en forståelse for anden revisor og opnår tillid til det arbejde, denne udfører? 

a) Er der forskel på, om der er tale om en revisor fra eget netværk, en af de store 
revisionsvirksomheder eller de mindre? 

b) Er der forskel på, hvilken undersøgelse af komponenten, du mener, er nødvendig (fuld revision, 
delvis revision, review) 

 
Vurdering af uafhængighed og kompetencer. Forespørgsler til revisor. Indhentelse af oplysninger fra lokalt 
kontor i eget netværk eller lokal brancheforening. Men man skal jo altid sikre sig at de etiske regler, 
uafhængighed og kompetencer er i orden. 
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Standarden tager udgangspunkt i, at man anvender netværksrevisor – netop for at sikre sig kompetencerne er 
til stede. Såfremt der anvendes en revisor fra en af de mindre revisionskontorer vil det alt andet lige kræve 
mere undersøgelse . 

 
Hvis man vil anvende anden revisors arbejde er man nødt til at opnå en overbevisning om dennes 
uafhængighed og kompetencer mv. Om der er tale om fuld revision eller kun delvis revision ændrer ikke på 
noget. 

 
5. Hvordan er involveringen i anden revisors risikovurderingsproces i en betydelig komponent? 

 
I revisionsprocessen anføres, hvilke områder, vi finder risikofyldte og beder komponentrevisor rapportere på 
disse forhold. Samtidig vil er blive spurgt ind til komponentrevisors egne vurderinger. Men det er mig som 
koncernrevisor, som tager styringen. Det er jo også mig, der skal skrive under på regnskabet i sidste ende.  

 
6. Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for såvel holdingselskabet som kapitalandelene? 
 
Det vil jeg fastsætte efter helt normal procedure – efterfølgende skal væsentlighedsniveauet allokeres ud på 
komponenter.  
Væsentligheden vil blive fastlagt med baggrund i balancesummen. Man skal være opmærksom på, at 
væsentlighedsniveauet for den enkelte komponent ikke må overstige det samlede 
koncernvæsentlighedsniveau. Derimod må væsentlighedsniveau på samtlige komponenter tilsammen godt 
overstige det samlede koncernvæsentlighedsniveau. 
 
7. Såfremt man som revisor for holdingselskabet ikke fastsætter væsentlighedsniveauet for kapitalandelene, 

foretages da en vurdering af det af anden revisor anvendte væsentlighedsniveau? 
 
Teoretisk bør dette ikke kunne ske – men alternativt modtager koncernrevisor et memo om den udførte 
revision på væsentlige og kritiske områder – herunder også ikke rettede fejl. Koncernvæsentlighedsniveauet 
vil typisk være højere end det lokale niveau. Komponentrevisor bekræfter over for os, hvilket niveau han har 
anvendt, og det skal minimum svare til det, vi har bedt ham anvende. 
 
8. Hvordan sikrer man sig, at der sker korrekt klassificering af kapitalandele som henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber? 
 

Det sker i forbindelse med revision af regnskabet – over 10 % men under 50 % – associerede. Over 50 % 
datterselskaber. Der indhentes kopi af aktiebøger mv. som suppleres med forespørgsler mht. indflydelsen. 
 
9. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til kostpris? 

a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 
 

Der er samme praksis for begge – der kan være indikationer på nedskrivningsbehov – fx indre værdi er 
væsentligt under kostpris, nedgang i aktivitet osv. 
 
10. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til indre 

værdi? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 

 
Der er samme praksis for begge – nedskrivning sker automatisk i forbindelse med regulering til indre værdi. 
Værdi kan ikke komme under 0 DKK – herefter skal det vurderes om der er forpligtelser i stedet. 

 
 



Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber 
 

Bilag 6: Interview 4 Side 135 af 141 

11. Hvis der er tale om et betydeligt associeret selskab, hvor man ikke har adgang til tilstrækkelige 
regnskabsoplysninger mv., hvordan vurderer man så den indregnede værdi? 

 
Hvis man ikke vurderer de tilgængelige regnskabsoplysninger for tilstrækkelige, skal der ske modificeret 
påtegning. Hvis forholdet er væsentligt, så forbehold for manglende revisionsbevis. Jeg kan dog foretage 
alternative handlinger ved forespørgsler til ledelse. 
 
12. Hvordan kontrolleres værdien og indregningen af betydelige kapitalandele, som ikke revideres?  

 
Betydelige komponenter skal som udgangspunkt revideres – ellers kan konsekvens være, at der skal 
modificeres påtegning. Kan dog undgås hvis vi selv har mulighed for at foretage revision i et eller andet 
omfang. Alt efter situationen fuld revision eller revision af de væsentligste poster.  

 
13. I tilfælde af, at en betydelig kapitalandel anvender en anden regnskabsperiode, hvordan sikrer man sig 

så, at værdien og indregningen er korrekt? 
 

Associerede kapitalandele må gerne indregnes efter sidste aflagte revideres regnskab, selvom det afviger fra 
moderselskabs regnskabsår. Eventuelle efterfølgende begivenheder bør i moderselskabets regnskab blive 
behørigt beskrevet. Jeg vil også overveje, om der skal ske revision af den mellemliggende periode.  
 
14. Følgende note 10 fremgår af DS 2 NO’s regnskab: 

”Selskabet er part i en verserende retssag med en tidligere handelspartner, som kræver en 
erstatningssum på t.kr. 200. Der er usikkerhed forbundet med udfaldet af sagen. Dommen forventes 
afsagt i løbet af 2011/12.” 

 
”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 
10, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af en 
tidligere handelspartner i DS 2 NO.” 

   
Hvordan vil denne supplerende oplysning påvirke moderselskabets regnskab? 
 

Der skal ske en konkret vurdering af, hvorvidt forholdet er væsentligt for moderselskabets regnskab – hvis 
ikke skal det eventuelt blot nævnes i protokol. Hvis det vurderes væsentligt kan det have effekt på 
moderselskabets påtegning. 
 
15. ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Lageret 

er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig 
nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen 
angivet 1,05 mio. kr. for højt.”  
Med udgangspunkt i dette forbehold, hvordan vil det påvirke moderselskabets regnskab, hvis: 
a) Forbeholdet er taget i DS 1 DK? 

 
Jf. ovenstående – der er tale om konkrete vurderinger. Forholdet vil dog sandsynligvis blive vurderet som 
væsentligt, hvilket vil betyde at der i moderselskabet vil blive taget forbehold for værdiansættelsen af den 
pågældende kapitalandel. 
 
16. Ved manglende konklusion i den uafhængige revisors erklæring som følge af, at revisor ikke har kunnet 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvordan vil det påvirke erklæringen i holdingselskabets 
erklæring, hvis: 
a) Den manglende konklusion er i AS 1 PL? 
b) Den manglende konklusion er i AS 2 PL? 
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a)  
Af den Jf. ovenstående – der er tale om konkrete vurderinger. Det vil i denne situation sandsynligvis blive 
vurderet som væsentligt, hvorfor der vil blive taget forbehold for værdiansættelsen pågældende kapitalandel. 

 
b) 
Jf. ovenstående – der er tale om konkrete vurderinger. Det vil sandsynligvis blive vurderet som uvæsentligt i 
holdingselskabet, hvorfor det ikke påvirker erklæringen. 
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Bilag 7: Interview 5 
 
Jeg har erfaring i revisionsbranchen siden 2000, og har været i XXX siden 2006. Jeg sider i vores faglige 
afdeling, laver masser af intern arbejde laver publikationer og underviser men har også revisioner og en enkel 
koncernrevision. 
 
1. Hvordan opnår man overblik over og forståelse for de involverede komponenter? 
 
Overblikket får jeg ved konsolidering, der synes jeg man har overblikket over alle tallene, hvor store de er, 
hvad de bidrager til koncernregnskabet. Forståelse det er jo, eller noget af det revidere jeg det formentlig selv, 
det vil jeg umiddelbart tro jeg vil gøre i denne case virksomhed. Jeg kunne forestille mig at jeg selv reviderede 
datterselskabet det danske, det ville være naturligt. Men de andre, altså det jeg gør, jeg får noget rapportering 
som jeg forholder mig til for komponentrevisorerne, men ringer også til ledelsen, samt komponentrevisor, 
skriver mails, og i nogle tilfælde tager ud og besøger dem, det kunne fx være naturligt ved det Norske og 
Polske selskab. Dvs. det er sådan en almindelig korrespondance.    
 
2. Sondrer man mellem betydelige og ikke betydelige komponenter ved revision af holdingselskaber? 

a) Såfremt det er tilfældet, hvordan foretager man opdelingen? 
b) Hvad har denne opdeling af konsekvens for undersøgelsen af holdingselskabet? 

 
Man skal sondre mellem betydelige og ikke betydelige komponenter. Hvordan jeg gør dette, det afhænger af 
aktiviteten og denne case en produktionsvirksomhed, så der vil jeg umiddelbart gå ud fra omsætningen. Og 
så tage en størrelse, det kunne fx være 10%, jeg ved godt at standarden ligger op til 15% af omsætningen, 
men det er ikke nødvendigvis 15% jeg bruger, den koncern jeg har der tager vi 10% af omsætningen. Det er 
simpelthen et skøn fra hvornår de er, eller hvornår de føles store, så man skal have et benchmark der passer 
til det. Vi gør hvert fald meget ud af hos os, når der fx beregnes væsentlighed eller scopeing det er ikke et tal 
elle beregning men mere en følelse af, hvornår mener jeg det er noget der har substans noget der er 
væsentligt, og har jeg så nogle benchamrks der ser fornuftige ud, ud fra min subjektive vurdering.   
 
Hvilke komponenter er i vores case betydelige og ikke betydelige? 
 
Jeg vil umiddelbart vurdere at de fire første som betydelige. 
 
Kigger du kun på tallene når du vurderer komponenter som betydelige? 
 
Nej, men der skal være noget kritisk, det kunne være en eller anden regnskabspost. Men det synes jeg ikke 
noget signalerer her i jeres case. Hvis man historisk har kendskab til nogle problem områder, så er disse vi 
tager ud og kigger på, eller beder andre revisorer om at gøre det, dette betyder dog ikke at man skal foretage 
fuld revision, så kan man nøjes med enkelte revisionshandlinger. Men hvis der generelt er store problemer, 
dette kunne være dårlig bogføring så vil jeg sige det hele skal revideres, men igen se om det det har en 
betydning for mit regnskab.  
 
2b) Hvis det er en betydelig komponent, så det skal det revideres. Hvis det ikke er betydelige, er vi inde og 
vurdere om der er noget der evt. skal undersøges. Det kunne fx være hvis man havde et datterselskab som 
har meget stort produktionsapparat, så ville det være relevant og kigge på det.   Dette vil jeg mene, at det er 
meget efter ISA 600.  

 
3. Såfremt der anvendes anden revisor i datterselskabet/det associerede selskab, sendes der da en 

instruks til denne? 
a) Er der forskel på instruksens indhold, der sendes til en revisor fra eget netværk og til øvrige 

revisorer? 
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b) Hvis der ikke anvendes en instruks, hvordan sikrer man sig så, at revisionen foretages på 
betryggende vis? 

 
Ja, der sendes altid instruks til den komponent der ikke bliver revideret. Jeg har ikke oplevet noget andet hvert 
fald. Der kan så selvfølgelig være forskel på hvilke udfordringer der kan være. Der kan være forskel på om det 
er eget netværk eller andre. Inde ved os har vi en metodik der hedder XXXXX, hvor vi har defineret stort set 
alt fra standarderne og så har vi selv tolket nogle ting, revisionsmålene efter de internationale 
revisionsstandarder har vi omformuleret, det er samme substans men vi har omformuleret, vi har fx 6 
revisionsmål.  
 
Der sendes ikke kun instruks til dem med fuld revision. Vi har en standard instruks hvor den er delt op til enten 
fuld revision, review eller udvalgte handlinger der skal laves. Så er de defineret i forhold til hvilket scope du 
har.  
 
Hvordan med regnskabspraksis? 
 
Regnskabspraksis er noget som skal kommunikeres via koncernvejen, og så refereres der til det.  Det er jo 
ikke vores opgave at kommunikere det. Det er koncernens forpligtelse og få det kommunikeret ud.     
 
4. Hvordan opnår man en forståelse for anden revisor og opnår tillid til det arbejde, denne udfører? 

a) Er der forskel på, om der er tale om en revisor fra eget netværk, en af de store 
revisionsvirksomheder eller de mindre? 

b) Er der forskel på, hvilken undersøgelse af komponenten, du mener, er nødvendig (fuld revision, 
delvis revision, review) 

 
Jeg synes det bygger meget på erfaring, man ved hurtig hvem der rapporterer, i hvilket omfang. Jeg synes at 
man meget nemt kan fornemme om de har forståelse for instruksen, forståelse for selskabet, og de risici der 
er, og hvordan de differencer dem. Yderligere om de er pro aktive eller kommer på bagkant. Samlet set er det 
hvilke fornemmelse jeg har af dem, ifb. med den rapportering jeg har fået af dem tidligere, eller snakker med 
dem over telefon, afholdte møder og mails. Så er der mere formelle ting, såsom etik. Dette ved man at når det 
er eget netværk at det er på plads. Vi har sådan et internt system som sikrer uafhængighed på tværs af 
koncerner, og når man så påtager sig sådan nogen opgaver, så er der uafhængighed. Dette er noget man 
altid skal være opmærksom på, men gør det lettere når det er eget netværk.  
 
4b) 
Uanset hvilken opgave der udføres, er der ingen forskel på undersøgelsen, idet der altid kan stilles krav til det.  
 
5. Hvordan er involveringen i anden revisors risikovurderingsproces i en betydelig komponent? 

 
De risici som jeg er bekendt med, dem kommunikere jeg igennem min instruks. Hvor jeg gør opmærksom på 
forholdet, og beder dem om at tilbagemelde. Hvis det er en komponentrevisor der har identificeret en risiko, 
som har betydning for mit regnskab, så drøfter jeg dette med komponentrevisor.  

 
6. Hvordan fastsættes væsentlighedsniveauet for såvel holdingselskabet som kapitalandelene? 
 
Når der skal fastsættes et væsentlighedsniveau, skal der tages stilling til hvad der er den væsentlige faktor for 
det pågældende regnskab. I jeres case, vil jeg sige at det er resultat før skat, kan ikke se nogen andre grunde 
til at det skulle være andet. Så har man et benchmark på resultat før skat, hvilket skal ses i forhold til 
koncernniveau, og hvis det skal fordeles ud, skal det være lidt mindre. Hvad lidt mindre er, det er igen den der 
mave fornemmelse, hvornår mener jeg det er væsentligt på det enkelte komponentniveau. Der skal vurderes 
hvor mange der er, er nogen store eller mellem store, så igen er det en følelse.  
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Er det konsolideret resulsat før skat, da der er internt sammenhandel? 
 
Ja det vil jeg mene. 
 
7. Såfremt man som revisor for holdingselskabet ikke fastsætter væsentlighedsniveauet for kapitalandelene, 

foretages da en vurdering af det af anden revisor anvendte væsentlighedsniveau? 
  
Jeg beregner altid et væsentlighedsniveau. Der kan så godt være et lokalt væsentlighedsniveau, men det må 
ikke være større end det jeg har beregnet. Jeg kommunikerer altid væsentlighedsniveauet ud.   
 
8. Hvordan sikrer man sig, at der sker korrekt klassificering af kapitalandele som henholdsvis 

datterselskaber og associerede selskaber? 
 

Dette er et spørgsmål om betydelig eller bestemmende indflydelse. Jeg ved hvad vores ejerandele er, det er 
udgangspunktet, men man kender det fra historikken, er der nogle aftaler som gør at man har anden grad af 
indflydelse, end det som kapitalandele og dermed os stemmerettighederne de medfører klassifikationerne. 
Altså er der nogle aftaler som jeg har kendskab til på forhånd, medmindre der er nogle ændringer, eller aftaler 
der udløber, ellers vil det være det samme historisk set.  

 
9. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til kostpris? 

a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 
 

10. Hvordan vurderes det, om der skal ske nedskrivning af kapitalandele, hvis disse indregnes til indre 
værdi? 
a) Betydelige 
b) Ikke betydelige 

 
Der er ingen forskel på vurdering af kostpris og indre værdi. Jeg forholder mig til ledelsens vurdering, og det 
er spørgsmål om der er nogle indikationer på værdigforringelse og er vi enige i ledelsens betragtning, hvis de 
siger at der ikke er nogen indikationer. Det kunne være kapitalandele med dårlige resultater end forventet, det 
kunne også være lande krise, kris ramte områder. Og hvis der er nogle indikationer så gennemgår jeg deres 
nedskrivningstest. Og det er lige meget hvilket metode de er indregnet til, jeg skal forholde mig til, eller holde 
det imod den bogførte værdi. 
 
Vil du gøre samme handlinger ved betydelige og ikke betydelige kapitalandele? 
 
Hvis det er kapitalandele der er helt ubetydelige, så er det et spørgsmål om det er overhovedet er det værd at 
gå ind i, ud fra revisionsmæssigt synspunkt. Men så skal den også være ganske ubetydelig.  

 
11. Hvis der er tale om et betydeligt associeret selskab, hvor man ikke har adgang til tilstrækkelige 

regnskabsoplysninger mv., hvordan vurderer man så den indregnede værdi? 
 
Hvis jeg ikke har noget regnskabsmateriale og har en væsentlig regnskabspost, som er værdien af indregnet 
associeret selskab, så er det spørgsmål om man kan vurdere den indregnede værdi overhovedet, og om man 
er nød til at tage forbehold for værdien. Hvis jeg har en væsentlig post i regnskabet og ingen dokumentation 
for det, så er der ikke så meget andet at gøre, og dermed medføre et forbehold.   
 
12. Hvordan kontrolleres værdien og indregningen af betydelige kapitalandele, som ikke revideres?  

 
Her udpeger jeg en komponentrevisor til at revidere, og derefter får rapportering. Hvis det fx. er i et land hvor 
der er fravalgt revision, dette har ikke noget at gøre med det arbejde som jeg udfører. Det er lempeligt at man 
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vælger den revisor som i forvejen udfører den lokale revision, hvis der er lokal revision til at lave rapportering 
til mig, men i princippet kunne det være to forskellige revisorer. 

 
13. I tilfælde af, at en betydelig kapitalandel anvender en anden regnskabsperiode, hvordan sikrer man sig 

så, at værdien og indregningen er korrekt? 
 
Hvis det er betydeligt så vil der være revision, og det er perioderegnskab der skal revideres. 
 
Holdingselskabs regnskab og værdien af kapitalværdien af det associerede selskab? 
 
Jeg er nød til at forholde mig til nedskrivningen, herudover lave et interview, om der er sket noget i perioden 
efter det seneste regnskab vi har 6 måneder, og der kan jo godt have sket noget, og dermed nød til at 
forholde mig til dette. Der kunne godt have sket noget, hvor værdien er blevet forringet i forhold til det lokale 
selskab, og derfor nød til at forholde mig til. Det kunne også være naturligt og kontakte den lokale revisor, om 
han har kendskab til noget.  

 
14. Følgende note 10 fremgår af DS 2 NO’s regnskab: 

”Selskabet er part i en verserende retssag med en tidligere handelspartner, som kræver en 
erstatningssum på t.kr. 200. Der er usikkerhed forbundet med udfaldet af sagen. Dommen forventes 
afsagt i løbet af 2011/12.” 

 
”Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 
10, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af en 
tidligere handelspartner i DS 2 NO.” 

   
Hvordan vil denne supplerende oplysning påvirke moderselskabets regnskab? 
 

Jeg kan ikke se hvordan dette skulle have den store betydning i moderselskabs regnskab, fordi at, i 
moderselskabs regnskab er der indregnet kapitalandel, og de her tkr. 200 er ikke noget jeg umiddelbart 
forestiller mig får betydning i moderselskabs kapitalandel. 
 
15. ”Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Lageret 

er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig 
nedskrivning på ukurante varer. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapitalen 
angivet 1,05 mio. kr. for højt.”  
Med udgangspunkt i dette forbehold, hvordan vil det påvirke moderselskabets regnskab, hvis: 
a) Forbeholdet er taget i DS 1 DK? 

 
Da det er mig som er udførende revisor, så er det noget jeg kender til i forvejen. Der skal igen ses her på om 
det har nogen betydning for værdien af den kapitalandel der er i holdingselskabets selskabsregnskab. Og hvis 
det er kostpris og ikke medfører nogen nedskrivning. Kan ikke lige se hvordan det skulle have en indflydelse 
på selskabsregnskab. Men det kunne være, hvis det ligger lige omkring værdien ud fra nedskrivningstesten, 
så kunne det få en effekt. Der kunne også være noget usikkerhed omkring ens måling af kapitalandele, hvilket 
igen relatere sig til nedskrivning.  
 
16. Ved manglende konklusion i den uafhængige revisors erklæring som følge af, at revisor ikke har kunnet 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvordan vil det påvirke erklæringen i holdingselskabets 
erklæring, hvis: 
a) Den manglende konklusion er i AS 1 PL? 
b) Den manglende konklusion er i AS 2 PL? 

 
Hvis der ikke kan indhentes dokumentation, så vil det medføre et forbehold.  
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Vedrører det begge AS? 
Der skal her tages stilling til om det er væsentligt. Og hvis det er en væsentlig post som jeg ikke kan revidere 
så er det et forbehold. Hvis det ikke er væsentlig, må der som minimum være oplysning om usikkerhed i 
regnskabet. 
Hvis den lokale revisor ikke kan få revisionsbevis, så skal det undersøges hvad det kan skyldes.     
 
Hvor involveret er man i komponentrevisors arbejde? 
Det afhænger meget af rapportering. Fx jeg har en rapportering fra en komponentrevisor, hvor jeg får 
rapportering til løbende revision og til status, hvilket drejer sig om 30 sider. Sådan nogen rapporteringer er 
typisk stillet op som skema, hvor man kan krydse af til risici, retssager mv. Disse 30 sider er ikke fuld tekst, 
men det er rigtig meget, og der beskrives alle de forhold der har været, altså hvad har de identificeret, hvad 
har de haft af drøftelser, deres egen vurdering, hvad har selskabets ledelse sagt osv. Herved synes jeg man 
få et godt kenskab til hvad det er. Synes det er et rigtig godt rapportering og kan læne mig meget op ad.   
 
Jeg har også nogle komponentrevisorer, hvor jeg kun får 5 sider af rapportering, og her er jeg selvfølgelig 
nødsaget til at stille flere spørgsmål til.  
 
Der kan også foretages besøg, hvert fald på de betydelige komponenter, og især hvor der er vurderet nogle 
kritiske områder. Har dog ikke selv prøvet at blive involveret i sådan nogen forhold.  
 
Hvordan foretages kontrol af efterfølgende begivenheder?  
Jeg beder i min instruks om, at de skal revidere efterfølgende begivenheder på en eller anden given dato, 
måske to dage før jeg skal skrive under. Herudover beder jeg dem om at gennemgå balancen, spørger indtil 
om der er fx er væsentlige kontrakter, altså det afhænger af aktiviteten, så kan der være konkrete forhold, 
eller dem som jeg har identificeret som risikofyldte. Det kunne være retssager, men altså jeg beder dem 
simpelthen om at udfører nogle konkrete handlinger. 
 
 


