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1 Executive summary

Group audits and consolidated financial statements are no new phenomenon. However, not until the issue

of the International Standard on Auditing (ISA) 600, did an auditing standard address and describe the

elements of the planning of a group audit. The objective of this standard has been to focus on audit

procedures directed at risk and materiality in the planning process and to clarify the responsibility for the

work, which rests with the group auditor. Following the implementation, this standard was found to be

difficult leaving the practitioners with a number of challenges, particularly in the planning process. The

quality control of and report for 2013 issued by the Danish Supervisory Authority on Auditors as well as the

main focus for FY2015 have shown that there is an increased focus on group audits. The report for 2013

particularly revealed deficiency in respect of certain group audits, primarily in the planning process which

did not fully comply with international standards.

In July 2013, the IAASB issued a report which highlights the experience from a number of respondents of the

implemented standards under the Clarity Project, including ISA 600. Based on statements from

respondents, the report, Clarified International Standards on Auditing – Findings from the Post-

implementation Review, confirms that significant challenges are associated with the standard as regards

planning and scoping.

In some areas, the standard has proven to be so difficult that one of the largest international assurance

house, PwC, has set up a central unit in one of the countries in which the firm is represented, the UK; ie, not

an international approach. The purpose of the unit is to assist the group auditor in complying with the

standard. This says something about the challenges which the group auditor is facing in practice.

The focus of this thesis is to examine the attitude towards ISA 600 prior to implementation, including the

tools which a group auditor had at his/her disposal through other guidelines and practice. Then we will

review a group planning with focus on risk through the use of an illustrative constructed case, and based on

the author’s own experience elements will be considered and compared with the unit set up centrally in

PwC UK.
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2 Indledning

Som ny ledende medarbejder og manager i et big four1 revisionsfirma, har jeg fået opgaveansvaret for en

mindre håndfuld af vores store koncerner, som indeholder komponenter, der ikke revideres af os, hvilket

har stillet yderligere krav til hvorledes jeg som manager på opgaven skal planlægge denne koncernrevision.

Som følge heraf vil dette medfører yderligere krav til revisionsdokumentation og planlægningsfasen af

”Komponentrevisors arbejde”. På disse kunder anvendes den del af ISA 600, som omfatter anvendelsen af

komponentrevisors arbejde i praksis samt et større arbejde i forbindelse med scopingprocessen, hvor den

historiske håndtering har været mangelfuld eller ikke helt opdateret i forhold til denne standard. Netop

denne problemstilling har dannet inspirationen til opgaven, samt de problemstillinger som denne standard

har medført i praksis. Det er af forfatteren blevet bemærket, at i praksis og litteraturen er der meget lidt

beskrevet eller konkretiseret, hvorledes revisor skal udvælge de komponenter, som er væsentlige og skal

indgå i scopingen af koncernrevisionen, og hvilke der kan holdes ude. Der henvises primært til revisors

professionelle dømmekraft og standarden foreslår også, at udvælgelse af komponenter f.eks. kan være

baseret på en matematisk betragtning f.eks. fra benchmark af finansielle oplysninger, men denne metode er

ikke afgørende. Koncernrevisor skal dog sikre, at den enkelte komponents væsentlighedsniveau ikke

overstiger koncernvæsentlighedsniveauet. Området er generelt meget uberørt i litteraturen.

Herudover har revisortilsynet for 2013 haft særlig fokus på koncernrevision i forbindelse med

kvalitetskontrollen af revisor og revisionsfirmaers arbejde herved. Det er derfor også naturligt at undersøge

denne rapport, og hvilke svagheder man har opdaget herved. Særligt fordi den reelt kun har i praksis været

implementeret i 4-5 regnskabsår, som naturligt i dens spæde start vil medfører lidt udfordringer i forhold til

implementering og anvendelse. Der har ikke før ISA 600 været en standard, som omfatter koncernrevision,

og som følge heraf er det naturligt at antage at denne standard har medført en større ændring i praksis i

revisionsbranchen.

Revisionsbranchen har tilpasset sig løbende med den udvidede internationalisering af danske virksomheder

og vores samfund, ved implementering af internationale revisionsstandarder, i takt med de udarbejdes og

vedtages. Med det formål at skabe mere international tryghed ved de offentliggjorte regnskabers

ensartethed. Dette bl.a. af hensyn til investorer, kreditorer og finansieringspartnere samt ikke mindste den

almene offentlighed. Denne udvikling er en løbende proces, som bl.a. skabes af praksis. Herunder

1 Big four er i daglig tale PwC, deloitte, EY og (KPGM 2014).
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sager/hændelser. Nogle få, der har dannet præcedens for denne udvikling, er Enron, Thyco og Worldcom

samt nogle internationale sager.

Internationalisering i form af fælles internationale reguleringsgrundlag og standarder har også påvirket

hvordan vi som revisorer i Danmark skal planlægge og tilrettelægge en koncernrevision, herunder benytte

komponentrevisors arbejde, som tidligere i dansk praksis og vejledninger var omtalt som anden revisors

arbejde. Det er blevet en langt mere risikobetonet revisionsopgave at foretage koncernrevision med bl.a.

udenlandske datterselskaber, eller hvor datterselskaberne ikke revideres af koncernrevisor. Dette som følge

af de større krav, der stilles til koncernrevisorens sikkerhed ved anvendelsen af komponentrevisors arbejde,

om dennes er udført efter ens standarder og i henhold til samme regnskabspraksis, samt gældende

retningslinjer.

Siden 2002 er de danske revisionsvejledninger løbende blevet erstattet af RS´er, som i vidt omfang består af

udkast af oversættelser af ISA´erne (International standard of audit) før de vedtages. Ved koncernrevision

anvendte man tidligere før ISA`erne i Danmark revisionsvejledning 3 og 11, samt de øvrige vejledninger,

som kunne supplere vedrørende koncernrevision og brugen af anden revisors arbejde. De var ikke særligt

omfattende eller målrettet koncernrevision eller anvendelsen af anden revisors arbejde. Siden 2005 har alle

revisorer i EU-medlemslande dog skulle revidere efter internationale standarder for revision, ISA´erne.

ISA´erne blev indført i de enkelte medlemslandende og i forbindelse med implementeringen af ISA´erne,

blev der i hvert medlemsland foretaget de tilføjelser, der var nødvendige for at få ISA´erne til at følge en

national lovgivning. Dette betyder, at vi i Danmark siden 2007 er overgået fra at anvende

revisionsvejledning 3 og 11 ved brugen af anden revisors arbejde til at benytte RS600 som

reguleringsgrundlag. I 2009 blev de sidste af de nye Clarity standarder godkendt af Public Interest Oversight

Board, og i 2011 blev ISA 600 i dansk-oversat udgave godkendt. Denne omfatter brugen af anvendelsen af

anden revisors arbejde og overvejelser ved revision af koncernregnskaber. Overgangen fra RS600 til ISA 600

er således en del af den kontinuerlige udvikling mod en stadig mere international regulering af

revisionsprocessen. Den nye ISA 600 stiller særligt krav til revisorer om sikring af anden revisors arbejde.

Herunder særligt ved internationale koncerner, som omfatter datterselskaber, der revideres af en ”anden

komponentrevisor”, hvilket i praksis kan være vanskeligt som følge af tidshorisonten på opgaven, samt ikke

mindste afstanden og gennemsigtigheden af komponentrevisors arbejde, som stiller krav til kommunikation

med nødvendig omhu.
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2.1 Motivation og inspiration

Som det fremgår indledningsvis har der før ISA 600 ikke været en standard for koncernrevision og der er

generelt sket en udviklingen i de seneste år for revisionsbranchen og god revisorskik2 ved revision, som

omhandler koncernrevision. Særligt som følge af revisortilsynets fokusudmeldinger til deres

kvalitetskontroller for 2014 og 2015, hvor fokus særligt har været planlægning og ”komponentrevisors

arbejde”. Der har i praksis ikke tidligere været en standard for koncernrevision før ISA 600, så det er

naturligt at overgangen til en international standard, som omfatter koncernrevision, herunder en bredere

vejledning til forståelse og anvendelsen af ”komponentrevisors arbejde”, vil medfører betydelige ændringer.

Det må ligeledes forventes, at det kræver tid før denne standard er helt implementeret og forstået i de

enkelte revisionshuse. Det er forfatterens opfattelse ud fra erfaring i praksis, at dette område og ISA 600

ikke tilstrækkeligt implementeret, særligt opleves problematikken omkring fastsættelse af

væsentlighedsniveau og kommunikering af dette til komponentrevisor samt ikke mindst scoping af

væsentlige komponenter, som i praksis ikke opleves som værende helt på plads.

2.2 Problemformulering

ISA 600 blev omtalt som den standard, som vil få størst indvirkning på den tidligere revisionspraksis3.

Nærværende afhandling vil undersøge de teoretiske ændringer med ikrafttrædelsen af ISA 600 til efter

implementeringen og analyserer på de praktiske konsekvenser, med fokus på scoping af komponenter,

fastsættelse af væsentlighedsniveauet for koncernen og komponenterne samt anvendelse og indregning af

komponenter, som revideres af komponentrevisor.

Denne undersøgelse søges afklaret ved en komparativ analyse af forskellene fra tidligere

revisionsvejledninger til ISA 600, herunder hvorledes koncernrevisor i praksis forholder sig til

komponentrevisor og dennes arbejde, samt hvordan koncernrevisor forholder sig til væsentlighedsniveauet

på koncernen og de enkelte komponenter. Fokus vil være planlægningsfasen i forhold til komponentrevisor,

scoping af komponenter og fastsættelse af væsentlighedsniveauet.

2 Jf. RL 2008 § 16, stk. 1– paraply begreb, der omfatter integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompetence/omhu.

3 RR.2010.05.0062 – RS600 Revision af koncernregnskaber – af statsautoriseret revisorer Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte.
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Til besvarelse af ovenstående, vil følgende hovedspørgsmål blive besvaret:

I hvilket omfang har ISA 600 i forhold til tidligere praksis og vejledninger ændret på opdagelsesrisikoen4

og revisionsdokumentationen ved anvendelse af komponentrevisors arbejde, samt scoping af

komponenter og fastsættelse af væsentlighedsniveau for koncernen og komponenterne?

Ovenstående hovedspørgsmål vil blive forsøgt besvaret ved nedenstående underspørgsmål:

1) Hvordan er tidligere revisionsvejledninger, RS600 og ISA600 anvendt i praksis, og hvilken praksis er

der blevet skabt omkring koncernrevision, herunder brugen af ”komponentrevisors arbejde”?

2) Hvordan er ISA 600 anvendt i praksis i forhold til scoping af komponenter og fastsættelse af

væsentlighedsniveau, og hvilken praksis er der blevet skabt omkring koncernrevision på dette

område?

3) Hvordan vurderes og beregnes væsentlighedsniveauet ved en koncernrevision i praksis og hvad

giver ISA 600 af vejledning?

4) Har ISA 600 indirekte ved øvrige krav og anvisninger medført ændringer i koncernrevisors

planlægning i forhold til komponentrevisor?

5) Har fokus fra ISA 600 medført uhensigtsmæssig scoping af komponenter i forhold til vurdering af

væsentlighed?

6) Hvorfor har PwC UK fundet det nødvendigt at opbygge en centraliseret enhed til scoping i

forbindelse med helt store koncernrevisioner?

7) Hvilke væsentlige fejl og mangler ved revisors dokumentation på koncernrevision har revisortilsynet

observeret i forbindelse med kvalitetskontrollen for 2013 i forhold til ISA 600?

2.3 Problemafgrænsning

Nærværende afhandling er afgrænset for effekten af standarderne (ISA 600) ved koncernrevision med

hovedsæde uden for Danmark og Europa. Ligeledes er finansielle virksomheder afgrænset helt, da de

reguleres særskilt.

4 Risikoen for, at revisor ikke opdager en eksisterende, væsentlig fejlinformation
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Afhandlingens fokus er set fra koncernrevisors udfordringer i forbindelse med scoping af komponenter,

fastsættelse af væsentlighedsniveau og generelt rettet mod kontakten imellem koncernrevisor og

komponentrevisor i den indledende planlægningsfase, herunder koncernrevisors anvendelse af

komponentrevisors arbejde. Samt sikring af, at der på planlægningstidspunktet, ikke opstår væsentlig

fejlinformationer i komponentrevisors arbejde, som ikke opdages af koncernrevisor.

Metodeafsnittet vil ikke blive gennemgået teoretisk, idet det må forudsættes, at målgruppen for

afhandlingen er bekendt med teorierne og begreberne, som er anvendt og skitseret i metodeafsnittet.

2.4 Metode og opgavestruktur

Emnet i opgaven er relativt nyt stof, og ISA 600 har kun i praksis har været implementeret for

regnskabsårene 2011 og frem. Der er derfor kun meget begrænset faglitteratur i form af artikler og bøger,

samt ikke mindst empiriske data for området, herunder erfaringer ved anvendelse i praksis fra nationalt

perspektiv. Hovedformålet med afhandlingens første deleelement er at foretage en undersøgelse, af i

hvilket omfang ISA 600 vil ændre på opdagelsesrisikoen i forhold til den skabte praksis, tidligere

vejledninger og RS600 ved anvendelsen af komponentrevisors arbejde i koncernrevisionen.

Det andet formål med afhandlingen er at undersøge, hvilke vanskelighedere ISA 600 har medført i praksis,

som dels har medført sager, som er fejlet af revisortilsynet og dels at PwC UK har fundet det nødvendigt at

decentralisere koncernrevisionsopgaven, således at en del af denne foretages af såkaldt Group Scoping Unit

i parløb med koncernopgaveteamet.

Afhandlingen vil som primær metode besvare de 7 underspørgsmål i problemformuleringen, som skal

besvare det valgte hovedspørgsmål.

Som styring i afhandlingens proces, er der taget udgangspunkt i vidensproduktionens hovedelementer og

arbejdsgang5.

5 Vidensproduktionens grundelementer er illustreret i figur 1.3 fra Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed side 25
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Kapitel 3 er introduktion til ISA 600 og forskellene til tidligere revisionsvejledninger, samt forfatterens

synspunkter ud fra erfaringer i praksis i forhold til planlægning af en koncernrevision med fokus på scoping

af komponenter og væsentlighedsniveau, samt kommunikation med komponentrevisor. Det er hensigten at

afsnittet skal give læseren tilstrækkelig viden, om de forskelle ISA 600 har implementeret

reguleringsmæssigt i forhold til den praksis tidligere skabt igennem revisionsvejledninger.

Der vil blive foretaget en gennemgang af den nye standard ISA 600 i forhold til planlægningsfasen af en

koncernrevision ved scoping af komponenter, fastsættelse af væsentlighedsniveau på koncernen og dennes

komponenter, samt brugen af anden revisors arbejde efter tidligere vejledninger og sammenholdt med ISA

600. Hvilket vil blive holdt op imod den igennem praksis skabte revisionsproces ved koncernrevision.

Forfatteren vil løbende analysere ud fra de teoretiske forskelle i forhold til praksis, samt egen vurdering af

konsekvenserne ved ændringerne/forskellene. Til støtte af egne vurderinger vil der ved brug af interviews

løbende blive skabt klarhed om de praktiske problemstillinger og løsninger.

Kapitel 4 er afhandlingens teoretiske diskussion med vægt på ISA 600 vejledning til scoping af betydelige

komponenter og ikke betydelige komponenter. Herunder hvilke regulativer koncernrevisor skal følge og

tage i betragtning ved fastsættelse af væsentlighedsniveauet for koncernen og de enkelte komponenter,

samt hvilke hjælpeværktøjer og litteratur revisor kan søge støtte hos. Denne gennemgang vil også indeholde

et fiktivt regneeksempel baseret på en konstrueret case med udgangspunkt i modeller, som anvendes i

praksis og diskutere de uhensigtsmæssigheder, koncernrevisor skal være opmærksom på herved.

I hver fase af planlægningen af en koncernrevisor efter ISA 600 vil der blive foretaget en analyse af de

undersøgelser koncernrevisor foretager med udgangspunkt i konstrueret case, samt eksempler fra praksis

vurderet i forhold til hvordan PwC UK har valgt at håndtere de uhensigtsmæssigheder og vanskeligheder,

som ISA 600 har efterladt til koncernrevisors professionelle dømmekraft, herunder i forhold til scoping af

komponenter. Analysen vil drage støtte fra forfatterens erfaring i praksis. Forfatteren vil til sidst og

afsluttende i denne analyse forholde sig til, om denne løsning vurderes at være udtryk for ”god revisorskik”.

Afslutningsvis vil der blive foretaget en opsummering af afhandlingen med en konklusion og perspektivering

af de i opgaven fundne resultater. Opgavens struktur er illustreret ved figur 2.4.1.
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Figur 2.4.1 – Opgavens struktur og opbygning

Kilde : Egen tilvirkning

2.4.1 Primære og sekundære data

De primære data vil bestå af interviews, som foretages og anvendes med henblik på at opnå en dybere

forståelse af den praksis, som er skabt ved anvendelse af anden revisors arbejde, og hvilke forandringer,

samt udviklinger ISA 600 har medført. Den mest anvendte primære data vil være forfatterens egne

erfaringer på området. Disse vil indgå i vurdering og fortolkning af problemstillingerne, som praktikere

udfordres med i forhold til ISA 600 på planlægningsfasen. Der er foretaget et baggrundsinterview i forhold
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til PwC UK Group scoping unit for, at forfatteren kunne fortolke den modtagne håndbog6.Interviewet vil ikke

blive medtaget direkte i opgaven, men har givet viden og indblik til forfatteren og kan derfor også delvis

kaldes et informativt interview7, selvom strukturen har været primært delvis struktureret. Interview med

både revisortilsynet og PwC UK er interviews, som er foretaget med udgangspunkt i spørgsmål stillet af

forfatteren, hvor interviewer har haft mulighed for at uddybe og eller kunne stille spørgsmål også kaldet det

”delvis strukturerede interview”8, hvor interviewer har teoretisk og praktisk viden om området. De

interviewede har på forhånd modtaget fremsendte spørgsmål, således at de har været forberedt. Disse

spørgsmål har efterfølgende dannet grundlaget for det personlige interview.

ISA 600, RS600 samt tidligere revisionsvejledninger 3 og 11, revisortilsynets redegørelse for 2013 og PwC UK

group scoping handbook vil være opgavens sekundære data, samt supplerende litteratur i form af bl.a.

artikler på området. Herudover anvendes interview foretaget i anden kandidatafhandling9, som

supplerende sekundær data og til forfatterens baggrundsviden i forhold til praktikeres fortolkning af ISAen

ved implementeringen.

2.4.2 Kildekritik

På trods af ISA 600 har været gældende for koncernrevisioner, fra regnskabsår efter 15. december 2010,

således fra 2011, Er der kun begrænsede artikler og faglitteratur på området. Dette På trods af at det

allerede er 4 regnskabsår efter implementering. Det er særligt på det valgte fokusemne omhandlende

scoping af komponenter, samt væsentlighedsniveau på komponenter og koncernen, at der er begrænsede

eller manglende informationer. Derfor er det faglige artikler og litteratur, som er anvendt og må vurderes

som værende af høj faglig kvalitet og troværdighed. Det må dog antages at artiklerne er skrevet af forfattere

der har været medvirkende til udviklingen af ISA 600 og derfor ikke bærer den samme objektivitet. En

væsentlige del af de i opgaven benyttede interviews10 er foretaget af andre end afhandlingens forfatter, og

havde det været muligt at deltage i disse interviews, så kunne yderligere oplysninger have været mulige

eller mere kritiske spørgsmål kunne være stillet. De anvendte interviews er stillet til fagfolk med egen

praktisk erfaring, og det må forventes at de spurgte parter ikke i alle tilfælde har været objektive. (man vil jo

6 Bilag 3 PwC UK Group scoping handbook

7 IB Andersen, side 168

8 IB andersen, side 169

9 Interviews fra kandidatafhandling ISA 600R af Phillip Overgaard

10 Interviews fra kandidatafhandling ISA 600R af Phillip Overgaard
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nødigt kritisere det arbejde, man tidligere har foretaget eller udfører). Det er derfor nødvendigt at forholde

sig kritiske til de forskellige udsagn, som vil blive holdt op imod egne praktiske erfaringer.

2.4.3 Undersøgelse af tidligere praksis og vejledninger

En gennemgang af tidligere praksis ud fra revisionsvejledninger og den gamle RS600, er vurderet

nødvendige for at give læser en indledning til hvorledes praksis løbende har skabt en koncernrevision, som

efterfølgende er gjort mere konkret i en standard ISA 600, men på områder som helt essentielt stadig

efterlader praktikere til meget egen fortolkning og generelt usikkerhed. Til at belyse dette er der til kapitel 3

valgt at drage støtte fra en tidligere interview11 undersøgelse, som er vurderet dækkende til denne

undersøgelse. Undersøgelsen er valgt, som baggrundsviden og til forfatterens underbyggelse af den praksis,

som tidligere har været gældende ved koncernrevision. Hensigten er at skabe en klarhed om, hvilke

ændringer ISAen kom med, og hvordan man tidligere har håndteret og praktiseret en koncernrevision.

2.4.4 Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Revisortilsynets12 kvalitetskontrols rapport for 201313 havde koncernrevision som fokusområde, og om ISA

600 var anvendt i tilstrækkelig omfang ved koncernrevisioner.

Kritikken i rapporten og de påtaler der er givet har primært været i forhold til tilsynets observering af

utilstrækkelig planlægningen hos koncernrevisor. Herunder fuld revision af moderselskabet og alle

datterselskaber, som samlet har resulteret i at 12 revisorer har fået en påtale. I 3 sager har koncernrevisor

ikke dokumenteret sit kendskab til komponentrevisor, og i 4 sager har revisortilsynet helt påtalt og

konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation for revisionen af koncernregnskabet. I alt er

4 revisorer blevet indbragt for revisornævnet.

Interview med repræsentant fra tilsynet Ole Neerup14 har medført en mere beskrivende forklaring af, hvilke

problemstillinger tilsynet har observeret, både i de gode og dårlige sager.

11 Interviews fra kandidatafhandling ISA 600R af Phillip Overgaard

12 Revisortilsynet er det offentlige organ som udfører kontrol af revisors arbejde

13 Redegørelse om revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 – offentliggjort den 14. november 2014

14 Bilag 1 interview med revisortilsynet – Ole Neerup
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I de bedst gennemførte sager, som ikke nødvendigvis var fra ”Big Four”, udmærkede koncernrevisor sig ved

at have besøgt eller dokumenteret et videointerview med betydelige komponenters revisor, samt en

velargumenteret dokumentation for vurdering af en betydelige komponent eller identifikation af risiko. I de

utilstrækkelige sager, havde revisor ikke forholdt sig til komponentrevisor i planlægningen eller haft

væsentlig kommunikation.

De 4 revisorer, som er indberettet for revisornævnet15, har været de samme 4 revisorer, som ikke havde

dokumenteret deres koncernrevision. Generelt har kritikken været en dårlig planlægning i forhold til

koncernrevisionen, herunder scoping af komponenter, som ikke har været dokumenteret tilstrækkeligt.

Det skal dog bemærkes, at i forhold til repræsentantens tidligere observationer, og før ISA 600, er

koncernrevisioner blevet betydeligt bedre, særligt på de sager, hvor planlægningen har været fuldt ud

efterlevet i forhold til ISAen.

Det er forfatternes opfattelse baseret på interviewet, at generelt er koncernrevisioner blevet bedre

dokumenteret, men på områder hvor ISAen ikke er særlig konkret, halter det ved kvalitetskontrollens

eftersyn. Man fristes til at spørge, om det netop kan være på grund af den manglende konkretisering i ISAen

omkring scoping af komponenter og kommunikation med koncernrevisor, at planlægningen medfører en

påtale ved kontrol.

Forfatterens fortolkning og egen erfaring fra praksis er, at særligt mindre revisionshuse generelt ikke har

tilstrækkelige interne kvalitetskontrolsystemer, som sikre guidance igennem en koncernrevision, som

efterlever ISA 600. Ydermere kompliceres det, når ISAen på en række områder efterlader selv store

revisionshuse, med et behov for opfindelse af den ”dybe tallerken”, som f.eks. PwC UK, der valgt at

udarbejde en håndbog til scoping af komponenter, med dertil egen fortolkning af de uklare områder i ISAen.

Det må således være givet, at i huse med mindre ressourcer, vil fortolkning af ISAen på nævnte områder

være meget begrænset, og uklar.

15 Deres sag er ved afhandlingens afslutning ikke afgjort af nævnet
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2.4.4.1 Afgørelse i revisornævnet

I forbindelse med revisortilsynets kvalitetskontrol i 2012 af BDO, blev en af de underskrevne revisors

koncernrevisioner udtaget, som efter tilsynets afgørelse ikke levede op til RL §23 stk.2 om gennemgang af

anden revisors arbejde, herunder også i forhold til ISA 600. Den indklagede blev dømt skyldig i

overtrædelsen af ud fra RL § 16 stk. 1 om manglende overholdelse af ”god revisorskik”. Denne afgørelse16 vil

blive gennemgået og analyseret i afsnit 4.11 om reaktion på vurderede risici. Det bemærkes kortfattet at

kontrollantens hovedvægt i sagen, er den manglende dokumentation om forståelsen af komponentrevisor

og involvering i dennes arbejde.

2.4.5 IAASB post-implementation review ISA 600

I juli 2013 udkom en rapport17 og undersøgelse iværksat af IAASB18, som skulle belyse de erfaringer, som

kvalitetskontrollanter og revisionshusene i netværk havde gjort sig med de implementerede ISAer, og der

var ISA 600 en af dem med stort fokus, hvor respondenter på mange væsentlige områder var usikre på

fortolkningen og udførelsen i praksis. Kritikken er altså rettet mod at standarden ikke er tilstrækkelig eller

forklarende i sådant et omfang, at praksis var overladt til meget egen fortolkning, med skarpe usikkerhed

både for praktikere og kontrollanter.

Der er identificeret 2 nøgleområder, herunder koncernrevisors involvering i arbejde udført af

komponentrevisor og komponentvæsentlighedsniveau.

Nøgleområder vedrørende koncernrevisors involvering i arbejde udført af komponentrevisor:

 Hvor meget det kræves af forståelse af den enkelte komponent, specielt hvor love og reguleringer

er anderledes end koncernrevisors nationale forhold.

 Hvor meget der kan lægges vægt på kvalitetskontrolsystemer, og forståelse af komponentrevisors

uafhængighed og kompetencer, herunder hvis fra samme netværk.

 Omfanget af koncernrevisors dokumentation af involveringen i komponentrevisors arbejde.

 En mere specifik vejledning til koncernrevisors behov for gennemgang af anden revisors arbejde.

16 R2014.150/2013 vedlagt som bilag 4

17 Clarified international standard on auditing – findings from the post-implementation review July 2013

18 International Auditing and Assurance Standards Board – Organisationen som styrer clarity projektet udvikling af ISAerne
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 I hvilket omfang koncernrevisor skal specificere koncernrisici til komponent revisor og betydningen

af ”significant risks” i koncernkontekst.

Nøgleområder vedrørende koncernrevisors fastsættelse komponentvæsentlighedsniveau:

 Fra flere respondenter er det blevet bemærket, at der er en betydelig afvigelse i hvorledes

komponentvæsentlighedsniveauet beregnes i praksis og som resultat heraf kan

komponentvæsentlighedsniveauet være fastsat for højt, og dermed utilstrækkeligt arbejde

gennemført. Med andre ord at risikoen for, at ikke-korrigerede fejl samt ikke opdagede fejl i den

finansielle information overstiger det samlede væsentlighedsniveau, er tilstede.

Generelt var det foreslået i forhold til væsentlighedsniveauet, at rationalet for at fastsætte

komponentvæsentlighedsniveauet under koncernvæsentlighedsniveauet ikke er tilstrækkelig forstået i

praksis.

Andre udvalgte nøgletemaer fra rapporten er definition af en komponent, særligt den uklare definition, som

i praksis skaber forvirring omkring f.eks. Shared Service Center (SSC), samt en mere konkret stillingtagen til

hvorledes kommunikation med komponentrevisor skal udføres.

Rapporten fra IAASB tegner således et tydeligt billede af, at de frustrationer praktikere oplever samt stor

usikkerhed og uklarhed på, er de områder som er det tilsigtede omdrejningspunktet for denne afhandling

og ikke tilfældigt. Det er de områder, som forfatteren selv i praksis oplever som værende områder med stor

forvirring, og hvor ISAen i sin udformning og beskrivelse har valgt at være meget uklar, hvilket kan undre når

den på mange områder er meget konkret.

I forhold til det at planlægge en koncernrevision og scoping af væsentlige komponenter, samt den iterative

proces at planlægge for at reducerer risiko for fejlinformation, er en af de mest væsentlige og vanskelige

faser i en koncernrevision. Hvilket skal sikre at summen af ikke opdagede fejl, ikke overstiger det samlede

væsentlighedsniveau for koncernen, som helhed. Det kan derfor undre at, man har valgt at være ”upræcis”,

ved netop de områder i standarden. Eller med andre ord, efterladt revisor til egen professionelle

dømmekraft, dette er måske resultatet af, at det er vanskeligt at gøre konkret og håndgribeligt, om end det

næsten er umuligt at lave en generel vejledning, som tager højde for alle tænkte scenarier. Det er med

andre ord vigtigt, at koncernrevisor særligt her gør sig relevante risikobetragtninger og anvender sin
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professionelle dømmekraft, samt ikke mindst dokumentere og argumentere for sin tilgang. Det er også

forfatterens opfattelse, som er støttet af indhentet baggrundsinterview, at man i praksis ikke ønsker ud fra

en professionel betragtning, at få præciseret disse områder. Dette er begrundet med, at disse områder er

bedst udført i praksis med revisors professionelle dømmekraft, hvilke er langt vanskeligere, at ”hænge”

revisor op på, såfremt handlingerne og overvejelserne efter omhu er dokumenteret og argumenteret. Med

andre ord, så er der i forhold til risikovurderingen ved scoping i koncernrevision efterladt et stort spillerum.

Hvilket er til fortolkning, som i praksis frygtes lukket ved reviewet af ISAen. Det er forfatterens umiddelbare

fortolkning, at begrundelsen her kan være ud fra et professionelt perspektiv, hvor arbejdet uden revisors

dømmekraft kan volde vanskeligheder på den ene side, og på den anden at det trods alt kan være praktisk

med et spillerum til fortolkning.

2.4.6 Interviews

Til interviews er valgt revisortilsynets kvalitetskontrollant, som har testet ISA 600 anvendelse i

revisionsvirksomheder i 2013. Herved ønskes klarlæggelse af hvilke fejl revisor har begået og ikke været

særlig opmærksom på i forhold til dokumentationskravene og efterlevelsen af ISA 600. Dette interview

danner grundlag for hypotesen om, at der efterimplementeringen ikke har været det store fokus på at

implementere ISA 600 i praksis. Hvilket skyldes, at der efter forfatterens opfattelse tidligere har været en

kultur og generel opfattelse af, at man i praksis har foretaget det samme arbejde, som ISA 600 nu har

reguleret.

Til støtte herfor, er der bl.a. inddraget interviews udført i en anden kandidatafhandling19. Disse interviews er

vurderet mest relevant for at belyse problemstillingen. Det vil blive belyst at der historisk ikke har været

større fokus eller opfattelse af at ISA 600 kom med noget nyt, men på trods heraf så har den efterfølgende

praksis og efterlevelse af ISA 600 vist sig at være betydelig mere vanskelig, hvilket underbygges med

interview af kvalitetskontrollen, samt undersøgelse ved brug af et baggrundsinterview for klarlæggelsen af

årsagen til PwC UK har ”udscopet” scoping af koncernen til en central unit, nærmere betegnet GSU. De

valgte interviews er endvidere af sekundær karakter, og vil alene blive inddraget, som en underbyggelse

eller støtte til forfatterens påstand, som er dannet igennem praksis erfaring.

19 Kandidatafhandling – Phillip Overgaard
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Såfremt et interview med de koncernrevisorer, som har været igennem kvalitetskontrollen 2013, kunne

tilvejebringes, ville dette tilføre ny viden. Information om hvilke koncernrevisorer, der har været udvalgt og

testet, er desværre ikke offentlig tilgængelig.

Særligt er der udarbejdet et ”delvist struktureret interview” til brug for en baggrundsundersøgelse, med den

ansvarlige for den scoping unit, som PwC UK har nedsat. Til denne unit er der udviklet en ”guide to scoping

components”20. Hensigten med denne unit har været, at effektivisere og minimere risiko ved scoping og

fastsættelse af materiality på store koncernrevisioner. Dette interview vil ikke blive inkluderet i

afhandlingen, men er indhentet for gerne at skulle give forfatteren et indblik i, hvilke overvejelser man har

gjort sig firmamæssigt ved nedsættelse af denne unit, samt hvilke styrker og svagheder denne proces kunne

medføre. På baggrund af den viden vil det i afhandlingen blive forsøgt konkluderet, hvorfor det overhovedet

har været nødvendigt. Det vil også blive forsøgt konkluderet, hvilke overvejelser, som medførte

implementering af en unit, som ikke beskæftiger sig med selve revisionen, men blot vælger ”scoping” af

komponenter.

Interviewene er foretaget som delvis strukturerede interviews21, hvilket i praksis betyder at den der

interviewes på forhånd har sat sig ind i emnet, og at der er udarbejdet en spørgsmålsliste til brug for

interviewet. Listen med spørgsmål sikrer struktur i interviews, men giver også plads til den interviewedes

egne syn på emnet. Jeg vil løbende igennem opgaven inddrage interviewene for at understøtte teorien.

Spørgsmål samt egne interviews er vedlagt projektet som bilag, mens der til øvrige anvendte interviews

henvises til offentlige tilgængelige kilder.

2.4.7 Afhandlingens formål og målgruppe

Formålet med afhandlingen er til bedømmelse efter studievejledningens retningslinjer for

kandidatafhandling på CMA for 2015.

Det er endvidere formålet at gennemføre en analyse af de problemstillinger, som den internationale

revisionstandard om koncernrevision ISA 600 har medført, herunder særligt en analyse af om denne

standard vil fører til øget sikkerhed, for at fejlinformation ved anvendelsen af komponentrevisors arbejde vil

20 Bilag 3 PwC UK Group Scoping Handbook

21 Ib Andersen, side 152
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være minimeret i forhold til tidligere revisionsvejledninger, og særligt hvordan ISA 600 sikre fokus på

væsentlighed og risikofyldte områder.

Den primære målgruppe for projektet er vejleder Mikael Heibrock Sørensen og censor. Herudover er

målgruppen også vurderet som generelt for revisorer, der ønsker en beskrivelse af koncernrevision i praksis

og teoretisk ved efterlevelse af ISA 600, herunder revisortilsynets forventning til revisor i forhold til

efterlevelsen af ISA 600.

Afhandlingen har også til formål at undersøge metoder og principper ved revisors udvælgelse af

væsentlighedsniveau på koncernniveau, herunder udvælgelse af væsentlige komponenter. Herunder hvilke

svagheder/styrker, der evt. kunne være ved anvendelse af en central scoping unit, som PwC UK har nedsat.

ISA 600 anvender bl.a. nedenstående begreber22, som vil være gennemgående i hele opgaven.

2.4.8 Definitioner, begreber og oversættelser

 Komponent = en virksomhed eller forretningsaktivitet, hvor den daglige koncernledelse eller

komponentens daglige ledelse udarbejder finansiel information, som skal medtages i

koncernregnskabet.

 Komponentrevisor - en revisor, som efter anmodning fra koncernopgaveteamet udfører arbejde

vedrørende en komponents finansielle information til brug for koncernrevision.

 Koncernrevisor - den partner eller anden person i firmaet, som har ansvaret for

koncernrevisionsopgaven, dens udførelse og for revisors erklæring på koncernregnskabet, som

afgives på vegne af firmaet.

 Koncernopgaveteam – Partnere, herunder koncernrevisor, og medarbejdere, som udarbejder den

overordnede koncernrevisionsstrategi og kommunikere med komponentrevisor.

 Komponentens daglige ledelse – den ledelse, som har ansvaret for udarbejdelsen af

komponentens finansielle information.

 Den daglige koncernledelse – den ledelse, som har ansvaret for udarbejdelsen af

koncernregnskabet.

22 ISA 600 afsnit 9
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 Komponentvæsentlighed – væsentligheden for en komponent fastsat af koncernopgaveteamet.

 Materility – Væsentlighed

 Findings –fund eller resultater identificeret i revisionen

 Scoping – områdeafgrænsning eller valg af revisionsområder

 Betydelig komponent – en komponent, som koncernopgaveteamet har identificeret, der:

i. der er af individuel finansiel betydning for koncernen, eller

ii. der som følge af sin særlige art eller omstændigheder sandsynligvis kan indeholde

betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet

2.4.8.1 Forkortelser og oversættelser

 GSU = Group scoping unit, enhed i PWC UK som udfører scoping i koncerner

 GET = Group engagement team, koncernopgaveteam oversat

 ISA= International standard of audits - revisionsstandarder

3 ISA 600 komparativanalyse af overordnet forskelle fra tidligere revisionsvejledninger

ISA 600 beskriver hele revisionsprocessen, dog med et fokus der tager udgangspunkt i de særlige forhold,

som er gældende ved en koncernrevision. Det er derfor ikke en udtømmende vejledning /standard, og

koncernrevisor skal derfor som tilkobling forholde sig til de øvrige ISA´er, som ved revision af en enkelt

virksomhed. I forhold til tidligere praksis er dette ikke en nyskabelse, idet revisor både ved anvendelse af

revisionsvejledning 3 og 11, samt den gamle RS600 måtte supplere med øvrige RS og ISA standarder, som

måtte være nødvendig ved gennemførelse af en koncernrevision, hvilket reelt tidligere har skabt grundlaget

for den praksis, der er skabt på koncernrevision indtil ISA 600. Det mest revolutionære eller nyskabende i

den nye standard må være hele opbygningen, som indeholder risikostandarderne23 og

væsentlighedsbetragtningen i koncernrevisionskontekst. Herudover er det også en væsentlig ændring, at

definitionen af en koncern er ændret, så den ikke længere er begrænset til at bestå af flere juridiske

enheder, men også af forretningsaktiviteter, hvor der udarbejdes finansielle informationer. Heraf det

afledte navn komponenter i stedet for dattervirksomheder og enheder som tidligere24.

23 Kandidatafhandling Phillip Overgaard Bilag 2 - Interview med Jan Bo hansen ”Det mest nyskabende er vel at standarden….”

24 Forfatterens egen fortolkning
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Netop væsentlighedsbetragtningen i forhold til scoping af komponenter og allokering af

væsentlighedsniveau er dermed den største nyskabelse. Det er forfatterens opfattelse at netop disse

områder volder de største udfordringer i praksis. Området vil blive gennemgået mere detaljeret i kapitel 4.

3.1.1 Ansvar25

Det er klart defineret i ISA 600, at koncernrevisor bærer det fulde ansvar for koncernrevisionen og har

ansvaret for styringen, tilsynet med og udførslen af koncernrevisionsopgaven. Ansvaret kan ikke deles med

komponentrevisor. Der er endvidere præciseret et krav om ansvaret ved betydelige komponenter, hvor

koncernrevisor nu skal styre hele komponentrevisors revision igennem og ikke længere kan forholde sig til

en blank påtegning fra den pågældende komponentrevisor26. Det er således koncernrevisors ansvar at den

afgivne revisionserklæring er passende efter omstændighederne, og at revisionen lever op til kravene i

lovgivningen, til faglige standarder og øvrig reguleringer.

Ansvar er ikke en del af RS 60027, og koncernrevisor har derfor måtte finde et reguleringsgrundlag i andre

standarder og vejledninger herunder ISA220, som definerer at det er den underskrivende revisor der har

ansvaret for revisionen. Det fremgik dog både af de gamle revisionsvejledninger RV3 pkt. 4.1 og RV11 3.1 at

koncernrevisor har ansvaret for erklæringen, der afgives på koncernregnskabet. RV3 fritog dog ansvaret ved

anvendelse af anden revisors arbejde, hvis 2 betingelser var opfyldt, som i korte træk fritager, såfremt

komponentrevisor ikke har udført de arbejdshandlinger, som koncernrevisor betragtede som nødvendige.

25 ISA 600 afsnit 11

26 Bilag 2 - Interview med Jan Bo Hansen

27 Jf. RS 600 afsnit 18
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Det er forfatterens opfattelse at ISA 600 har præciseret kravet om ansvaret. Praksis- herunder tidligere

revisionsvejledninger-har i væsentligt omfang indeholdt de samme krav omkring ansvar samt revisors

objektiv ansvar28. Revisor skal særligt ved betydelige komponenter nu involvere sig i langt større omfang af

revisionen, herunder styrer og planlægge den for komponenterne, for herved sikre, at risici ved væsentlig

fejlinformation afdækkes. Det har altid været god skik i praksis hvis et område, komponent eller lignede ved

en revision er væsentlig, så bør revisor ud fra ”god revisorskik” involvere sig i det omfang, som er

nødvendigt til at afdække risici ved væsentlig fejlinformation.

3.1.2 Accept og fortsættelse af opgaveforhold

ISA 600 referer til ISA 220 om de principper, som skal være gældende for, at revisor kan acceptere en

revisionsopgave. Den skærper dog ind og bliver lidt skarpere og definere, at koncernrevisor skal fastslå, om

det med rimelighed kan forventes, at der kan opnås revisionsbevis for konsolideringsprocessen og

komponenternes finansielle information. Koncernrevisor skal undlade at acceptere opgaven såfremt denne

vurdere, at der ikke kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, til at udtrykke en konklusion om

koncernregnskabet29.

Ifølge RS 600 skal koncernrevisor vurdere om egen deltagelse er tilstrækkelig til at fungere som

koncernrevisor, herunder er oplistet 4 punkter som koncernrevisor skal vurdere i forhold til opnåelse af

tilstrækkelig revisionsbevis. Det må vurderes, at formålet her er, at koncernrevisor skal kunne fastslå om der

kan opnås revisionsbevis for konsolideringsprocessen og komponenternes finansielle information. Revisor

er forpligtiget til at ved påtagelse af enhver opgave at anvende ISA 220 og ISA 210(tidligere RS´er).

28 Objektiv ansvar er uden hensyn til subjektiv forhold, og således blot en bestemmelse er overtrådt

29 ISA 600 – afsnit 12
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Det er forfatterens opfattelse at i praksis og ud fra tidligere standarder herunder ISA 220 og ISA 210, så skal

revisor altid indledningsvis forholde sig til om han har de fornødne kompetencer til at påtage sig en

erklæringsopgave. Ligeledes skal der tages stilling til, om revisor kan forvente at modtage alle relevante

oplysninger til afdækning af alle risici, for væsentlig fejlinformation, som er nødvendige for at afgive sin

erklæring.

3.1.3 Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan

Koncernopgaveteamet skal ifølge ISA 600 fastlægge en koncernrevisionsstrategi og koncernrevisionsplan i

overensstemmelse med ISA 30030.

30 ISA 600 – Afsnit 15
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RS600 indeholder kun en indirekte henvisning til, hvad koncernrevisor bør sikre sig i forhold til

komponentrevisor, herunder koordinering af indsats i planlægningsfasen, men uden at forholde sig til en

egentlig koncernrevisionsstrategi eller planlægning. Ligesom ISA 600 lægger op til, at anvende ISA 300 til

fastsættelse af koncernrevisionsstrategi og koncernrevisionsplan. Det har altså også tidligere været den

praksis, som revisor måtte forholde sig til ved brug RS600 og tidligere revisionsvejledninger. Det område har

blot ikke været reguleret præcist. ISA 600 gør op med denne uklarhed og definere at ISA 300 skal anvendes,

og der skal udarbejdes en koncernrevisionsstrategi og koncernrevisionsplan.

Det er forfatterens opfattelse, at revisor i praksis ville have anvendt ISA300 eller tidligere RS300 ved

udarbejdelse af revisionsstrategi og revisionsplan, men det er nu klart defineret, at der skal være en for hele

koncernen, hvorfor praksis kan have været afvigende.

3.1.4 Forståelse af koncernen, dens komponenter og deres omgivelser31

ISA 600 er blevet risikoorienteret i forhold til revisionsprocessen, hvor fokus er rettet mod koncernrevisors

31 ISA 600 – Afsnit 17
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forståelse af de forskellige komponenter, konsolideringsprocessen og koncernkontroller, herunder risici for

væsentlig fejlinformation. ISA 600 referer til anvendelse af ISA 315 til identificering af risikoen for væsentlig

fejlinformation ved, at revisor skal opnå forståelse af koncernen og dens omgivelser. Fokus er lagt på

forståelse af betydende og ikke betydende komponenter, som igen hænger sammen med risici for væsentlig

fejlinformation. ISA 600 definerer en betydelig komponent som:

 En komponent, der er af individuel finansiel betydning for koncernen

 Eller en komponent der som følge af sin særlige art eller omstændigheder, sandsynligvis kan

indeholde betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. 32

RS600 skelner ikke direkte imellem betydelige og ubetydelige komponenter, men afskriver indledningsvis

brugen af standarden, hvis revisor finder komponenten uvæsentlig. Med andre ord skal RS600 anvendes på

betydende komponenter, hvor der er risiko for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

Både RV3 og 11 beder revisor forholde sig til, om en komponent er betydende eller ikke betydende, i

forhold til koncernregnskabet. Hvilket indikere at ved betydende komponenter, skal revisor være mere

opmærksom, forholde sig til dokumentationen, som modtages fra komponentrevisor, samt eventuelt

foretage yderligere arbejdshandlinger, hvis fundet nødvendigt. Det er ikke præciseret hvad en betydende

komponent er, eller i hvilket omfang en komponent kan vurderes som ubetydende.

Det er forfatterens opfattelse, at i praksis ud fra tidligere standarder og vejledninger, har koncernrevisor

ikke haft en vejledning tidligere til vurdering af betydende og ubetydende komponenter. Begrebet

komponent indføres også først i ISA 600, men dækker blot over alle de enheder som indgår i koncernen.

Revisor har dog altid skulle forholde sig til væsentlighed og risiko ved en revision. Det må således også

vurderes at koncernrevisor i praksis har foretaget denne vurdering og støttet sig til ISA315. Det understøttes

af de forskellige interviews, hvoraf det fremgår, at man i praksis altid har haft fokus på risici ved

koncernrevisionen33, hvilket nu er formaliseret i standarden, således at revisor har fået defineret, at

revisionen skal være risikorettet. Det har efter implementeringen formentlig i praksis medført, at

overrevisionen vil blive minimeret. Ud fra baggrundsinterview, som er indhentet, og interview af praktikere

32 ISA 600 – A5-A6

33 Kandidatafhandling Phillip Overgaard - Bilag 4 – interview med PWC – ”når vi har en koncern så identificere vi risikoområderne”
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er den gængse tilbagemelding, at man tidligere har overrevideret f.eks. kontrollerne34. Samt ikke forholdt

sig kritisk nok i scoping og dokumenteret denne, men nærmere har foretaget fuld revision af alle

komponenter end sorteret de fra, som ville falde uden for scope.

3.1.5 Forståelse af komponentrevisor35

34 Bilag 4 – Interview med PWC - ”i bund og grund overrevidere i forhold til kontrollerne…”

35 ISA 600 – afsnit 19
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ISA 600 præcisere kravene til vurdering af komponentrevisor og kvaliteten af dennes arbejde, herunder

vejledning til hvilke forhold, som skal vurderes, og hvilke handlinger koncernrevisor skal foretage hvis

uafhængighedskrav eller andre forhold fører til, at koncernrevisor ikke kan anvende dennes arbejde.

RS600 har tilsvarende krav om indhentelse af oplysninger om komponentrevisor, herunder

uafhængighedsoplysninger og vurdering af komponentrevisors professionelle kompetence.

Overordnet set vejleder ISA 600 og RS600 om samme metoder til vurdering af den professionelle

kompetence hos komponentrevisor, herunder samme politiker, medlem af faglige organisation mv., men

ISA 600 er mere specifik og beskrivende af arbejdshandlingerne og vejledningerne herom.

RV3 indeholdte også et tilsvarende krav om anvendelse af komponentrevisors arbejde, som vurdering af

faglig kompetence og uafhængighed. ISA 600 lægger således op til et mere udførligt kendskab til

komponentrevisor, men arbejdshandlingerne ligger umiddelbart ikke langt fra dem, der var anbefalet i

RS600.

ISA 600 anføre i modsætning til RS600 hvilke arbejdshandlinger koncernrevisor skal foretage hvis

komponentrevisor ikke opfylder de uafhængighedskrav, der er relevante for koncernrevisor, eller hvis

koncernopgaveteamet har alvorlige betænkeligheder. Koncernrevisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis, for komponentens finansielle information uden at anmode den pågældende

komponentrevisor, om at udføre arbejdet på den pågældende komponents finansielle information.36 Det

fremgår af RV3 pkt. 2.5, at det kan være nødvendigt for koncernrevisor at foretage revisionen af den

pågældende komponent, såfremt komponentrevisor ikke har udført eller kan udfører arbejdet

tilfredsstillende i forhold til koncernrevisors forventning.

Det er forfatterens opfattelse, at der i praksis ikke er foretaget væsentlige ændringer fra ISA 600 og tidligere

vejledninger og standarder, men den vejleder i større omfang om de handlinger, der skal foretages til

forståelse af komponentrevisor. Standarden præcisere i større omfang de handlinger, som koncernrevisor

skal udføre, hvis komponentrevisors arbejde ikke kan anvendes. Det fremgår i øvrigt af interviews, at man i

36 ISA 600 – afsnit 20
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praksis på væsentlige og betydende komponenter har gjort en indsats for forståelse af komponentrevisor og

besøgt denne om nødvendigt.37

Ud fra baggrundsinterview og interview med tilsynet, så er det et område der stadig kræver mere

forbedring i praksis, hvor forskellen på bedst praktiserende koncernrevisioner og dårligste er stor. Dette fra

ingen involvering af forståelsen for komponentrevisor til de gode med besøg, samt forståelse af dennes

arbejde. Det er meget relevant, om dennes lovgivning og arbejde er identificerbar med koncernrevisors,

herunder hvad praksis hos denne normalt forskriver. Standarden kunne også være defineret bedre. Den

kunne definere f. eks. om rotationsprincippet kunne anvendes på forståelse af komponentrevisor, og om

telefonsamtale med komponentrevisor er tilstrækkelig i nogle sammenhæng osv.

3.1.6 Væsentlighed

37 Kandidatafhandling Phillip Overgaard Bilag 5 – Interview med Mazars ”Ved væsentlige datterselskaber så er vi også dernede for at snakke med dem..”
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ISA 600 behandler, som noget nyt, væsentlighedsniveau og fastsættelse af dette ved koncernrevision,

særlige regnskabsposter og komponenterne som indgår38. RS600 og tidligere revisionsvejledninger

behandler ikke væsentlighedsniveau ved koncernrevision eller de enkelte komponenter.

ISA 600 fastlægger at komponentvæsentlighedsniveauet skal være lavere, men ikke hvor meget lavere det

skal være i forhold til koncernvæsentligheden, den afgørende faktor for fastsættelsen af

komponentvæsentligheden, er sammenlægningsrisikoen. Sammenlægningsrisikoen er et udtryk for risikoen

for, at fejlinformation i de enkelte komponenter, når disse bliver sammenlagt, overstiger

koncernvæsentlighedsniveauet.39

Det er forfatterens opfattelse at i praksis, så har koncernrevisor vurderet et væsentlighedsniveau for

koncernen ud fra typisk en kombination af en matematisk model og foretaget en subjektiv vurdering og

kommunikeret dette niveau ud til de enkelte komponenter eller fastsat et lavere niveau generelt for

komponenterne40. Som udgangspunkt må det indledningsvis vurderes at ISA 600 reducere risikoen for

overrevision ved præciseringen af væsentlighedsniveauet på koncern og komponenterne. Det må dog

vurderes, at i de tilfælde, hvor praksis tidligere har været, at koncernrevisor fastsatte det samme niveau hos

komponenterne, som for koncernen, har medført en yderligere revision i de enkelte komponenter, som

følge af at væsentlighedsniveauet skal være lavere på komponenterne end koncernvæsentlighedsniveauet.

Væsentlighedsniveauerne kan være afhængige af en matematisk model, som anvendes til allokering. ISA

600 har således hjulpet koncernrevisor med fastsættelse af væsentlighedsniveauet i de enkelte

komponenter i forhold til koncernen. Den hjælper dog kun i forhold til belysning af

sammenlægningsrisikoen, ved at komponentvæsentlighedsniveauet ikke må overstige koncernens.

Fortolkningen er efterladt til revisors professionelle dømmekraft i forhold til, hvilke benchmark og

matematisk model, som giver revisor tilstrækkelig overbevisning.

38 Kandidatafhandling Philip Overgaard Bilag 2- Interview med Jan Bo Hansen

39 Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen – RS 600 – revision af koncerner side 7.

40 Kandidatafhandling Phillip Overgaard Bilag 3 - Interview Grant Thornton ”Vi sætter VN for koncernen og så sætter vi et for datterselskaberne. Hvert datterselskab får

samme VN”
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3.1.7 Reaktion på vurderede risici

ISA 600 henviser til ISA 330 om revisors reaktion på vurderede risici. Det er koncernrevisor, der skal

udforme og implementere hensigtsmæssige reaktioner, der behandler de vurderede risici for væsentlige

fejlinformationer i regnskabet. Standarden fastslår, at det er koncernopgaveteamet, som skal fastlægge

typen, arten, omfanget og den tidsmæssige placering af det arbejde, som skal udføres vedrørende

komponenternes finansielle situation. Dette gælder, hvad enten det er koncernrevisorteamet selv der skal

foretage arbejdet, eller en komponentrevisor på deres vegne. 41 Ved koncernrevisors fastlæggelse af arten

af arbejdet, som skal udføres på en komponent, har det betydning, hvilken risikovurdering koncernrevisor

har foretaget af den enkelte komponent, og om den er betydelig eller ubetydelige.

I både RS600 og de gamle vejledninger fremgik det ikke præcist, hvordan revisor skulle forholde sig til den

vurderede risici for fejlinformation, men stiller dog krav om at komponentrevisors arbejde skal være

tilstrækkelig til koncernrevisors formål. Endvidere indgår en beskrivelse af, at koncernrevisor skal udarbejde

revisionsinstrukser til komponentrevisor for væsentlige komponenter.

I praksis må det vurderes, at revisor altid grundlæggende har vurderet risici for væsentlig fejlinformation, og

anvendt ISA330/RS330 som tilknytning hertil. ISA 600 går det videre og kombinere den med

komponentvæsentlighed, herunder betydelige komponenter og skitsere disse arbejdshandlinger.

41 ISA 600 – Afsnit 24
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Vejledningen hertil anvender figur 3.1.7 som rettesnor. Hensigten er at den skal guide revisor hen til de

komponenter, hvor fokus bør lægges i forhold til opdagelsesrisiko for væsentlig fejlinformation i de enkelte

komponenter. Altså scoping af komponenter, som er betydelige som følge af risici eller finansielle

informationer. Helt væsentligt forholder denne guide/figur eller ISA 600 sig på nogle områder til, hvorledes

revisor bør identificere en finansiel betydelig komponent eller væsentlig risikofyldt komponent. I

standardens vejledning gives et eksempel på 15%42, som indikator. I praksis opereres ofte med en

procentvis andel af koncernens samlede benchmark, hvor udgangspunktet er 15 % af koncernens

benchmark43, som værende en komponent af finansiel betydning og en indikator, for om komponenten er

væsentlig.

Vejledningen hjælper også koncernrevisor til at forholde sig til komponenter, som er betydelige og

risikofyldte, men ikke nødvendigvis finansielt betydelige. Det kunne f.eks. være relevante udstukket

arbejdshandlinger til komponentrevisor om impairmenttests, for at reducere risikoen for fejlinformation på

en risikofyldt balancepost eller lign. Anvendes figuren på alle komponenter i scope, så er den en god guide

til at identificere risici for fejlinformation samt stillingtagen til betydelige komponenter. Dette gælder både

finaniselle betydelige komponenter, som komponenter der er betydelige og risikofyldte, men ikke vurderes

finansielt betydelig for koncernen.

42 ISA600 A5 side 7

43 Se bilag 3 hvor dette er benchmark i PwC UK - Group scoping handbook, side 6
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Figur 3.1.7 Diagram over arbejdshandlinger på komponenter

Kilde: ISA 600 – A47



33

3.1.8 Konsolideringsproces44

RS600 der kun omhandler anvendelsen af komponentrevisors arbejde behandler ikke

konsolideringsprocessen, men det gjorde den gamle revisionsvejledning 11, og grundlæggende i forhold til

ISA 600, er der ikke nogen væsentlige forskelle. Kravene til selve konsolideringsprocessen er dog skærpet i

forhold til risici for væsentlig fejlinformation, herunder besvigelser eller mangler. Herudover er som noget

nyt indarbejdet test og revision af koncernkontroller.

Det er forfatterens opfattelse, at ISA 600 ikke er kommet med de store forandringer i forhold til praksis, og

at konsolideringen ikke har været et område som manglede regulering, men som naturligvis skulle

medtages i standarden for at præcisere tidligere praksis, som i forhold til tidligere danske vejledninger er

relativt uændrede.

3.1.9 Efterfølgende begivenheder45

44 ISA 600 – Afsnit 32

45 ISA 600 – Afsnit 38

RV3 & 11 RS600 ISA 600

Efterfølgende begivenheder

- Behandles ikke - Behandles ikke - krav til koncernrevisor at forholde

sig til efterfølgende begivenheder
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Det har ikke tidligere været en del af revisionsvejledningerne eller RS600 at forholde sig til efterfølgende

begivenheder i koncernen og dennes komponenter, men i forhold til revision af et enkelt

selskab/komponent er det en naturlig proces at forholde sig til dette. ISA 600 har direkte formaliseret dette

krav, som i forhold til koncernrevisors ansvar naturligvis vanskeliggøre, at de informationer som kan være

relevante, medtages. Det er forfatterens opfattelse at koncernrevisor i praksis har og må kontakte de

betydelige komponenters revisor, samt ledelsen og forhører sig forinden påtegning af koncernregnskabet,

om hvorvidt der er information relateret til efterfølgende begivenheder, som skal medtages. Kravet vil

naturligvis medføre et øget ansvar hos koncernrevisor, men som altid har været objektivt.

3.1.10 Kommunikation med komponentrevisor46

46 ISA 600 – afsnit 40

RV3 & 11 RS600 ISA 600

Kommunikation med komponentrevisor
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anbefales det at besøge

disse.

- Der er krav om at koncernrevisor

skal tage kontakt til

komponentrevisor med henblik på

indhentning af oplysning om

komponentrevisorens

uafhængighed, hvad dennes

arbejde skal anvendes til, aftaler

om den indledende

planlægningsfase af revisionen,
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rapportering.

- Det forslås ved gennemgang af

komponentrevisors arbejdspapir
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komponentrevisor.
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Både revisionsvejledningerne og RS600 har stillet krav eller vejledning til koncernrevisor om kommunikation

med komponentrevisor, herunder ved betydende komponenter at besøge disse. De samme krav og

anbefalinger/vejledninger fremgår også af ISA 600, men denne er mere udtømmende i forhold til den

information som skal udveksles. Hvordan koncernrevisor skal kommunikere, samt krav om at

koncernrevisor skal være langt mere proaktiv på væsentlige komponenter, i forhold til komponentrevisor.

Helt grundlæggende opstiller ISA 600 en række krav til koncernrevisors kontakt til komponentrevisor, som i

alt sin væsentlighed præcisere at kommunikationen skal være rettidig og skal fastlægge det arbejde der skal

udføres, og hvad arbejdet skal bruges til af koncernrevisor, samt formen af komponentrevisors

kommunikation med koncernrevisor.47

Det er forfatterens opfattelse at på væsentlige og betydende komponenter, har koncernrevisor i praksis

tidligere foretaget de samme specificerede kommunikationshandlinger i større eller mindre omfang48.

Formentlig i et større omfang end nødvendigt i det definitionen af betydende komponenter ikke tidligere

har været præcist eller direkte sammenkoblet med risici for fejlinformation.

3.1.11 Vurdering af tilstrækkeligheden og egnetheden af opnået revisionsbevis

47 ISA 600 – afsnit 40

48 Kandidatafhandling Philip Overgaard Bilag 3 – Interview med Grant Thornton ”vi prøver så vidt muligt årligt at komme ud til et par af datterselskaberne sammen med

de lokale revser”

RV3 & 11 RS600 ISA 600
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Tidligere vejledninger og RS600 vejleder koncernrevisor om, at behovet for at foretage supplerende

handlinger kan være nødvendig, hvis egnet revisionsbevis ikke er opnået og foreslår handlinger

koncernrevisor kan foretage, herunder drøftelse med komponentrevisor og komponentledelsen. De

tidligere vejledninger var lidt mere præcise i forhold til krav om koncernrevisor skal foretage supplerende

handlinger hvis revisionsbevis ikke er opnået, ved i RV3 pkt. 2.5 at formulere ”I sådanne tilfælde kan det

være påkrævet, at koncernrevisor…”. Her er tydeliggjort et krav hos koncernrevisor om at foretage

supplerende handlinger, hvilket ikke fremgår ligeså tydeligt af RS600.

ISA 600 præcisere yderligere at det er et krav at koncernrevisor skal foretage supplerende

arbejdshandlinger hvis komponentrevisors arbejde ikke vurderes tilfredsstillende i forhold til opnåelse af

egnet revisionsbevis. Det er endvidere præciseret, i hvilke situationer koncernrevisor skal kontakte de

forskellige ledelsesorganer og drøfte resultaterne af sin revision, herunder eventuelt utilstrækkelig

kommunikation med komponentrevisor. Der er altså dels flere krav samt en vejledning om hvorledes revisor

skal agere i forhold til kommunikation, den modtagne revisionsdokumentation fra komponentrevisor og

hvornår supplerende handlinger skal foretages.

Det er forfatterens opfattelse at koncernrevisor har fået en mere præcis vejledning til at kontakte

komponentrevisor og ledelsesorganer i forhold til dokumenteret og egnet revisionsbevis, men at der i

praksis qua tidligere vejledninger og standarder implicit har været et krav om, at revisor bør, hvis det

vurderes nødvendigt, foretage supplerende handlinger til at opnå et egnet revisionsbevis. Denne

sammenhæng er naturlig i revisionsprocessen, hvor revisor altid skal vurdere om væsentligheden af

eventuelt ikke korrigerede fejl og i hvilket omfang revisor mener revisionsbevis for et væsentligt område er

opnået. Det kunne f.eks. være i en dansk koncernsammenhæng med en udenlandsk dattervirksomhed, hvor

denne er vurderet som værende en betydelig komponent. Hvis koncernrevisor ud fra en risiko og

væsentlighedsbetragtning mener, at beholdningseftersyn er nødvendigt, for opnåelse af egnet

revisionsbevis hos komponenten, og dette ikke er foretaget af komponentrevisor (Hvilket kunne skyldes, at

det ikke er normale arbejdshandlinger), skal koncernrevisor foretage beholdningseftersynet hos

komponenten eller udarbejde udførlige instrukser hertil, dog kun såfremt koncernrevisor har tillid til, at

komponenten kan udfører handlingen. Denne præcisering er skarpere i ISA 600.
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3.1.12 Kommunikation med den daglige koncernledelse og øverste ledelse

Tidligere vejledninger og standarder indeholder ikke krav, men blot enkelte anbefalinger om hvornår

koncernrevisor bør kommunikere med koncernledelsen eller komponentledelsen, herunder i afsnit 13 af

RS600. koncernrevisor kan diskuterer betydelige forhold med komponentledelsen. Det er op til

koncernrevisor at vurderer nødvendigheden og indholdet af kommunikationen. Koncernrevisor har således

måtte bruge sin professionelle vurdering ud fra de givne situationer til vurdering af hvornår og hvad der skal

kommunikeres til koncernledelsen, men kunne finde vejledning/inspiration i ISA260/RS 260.

ISA 600 henviser direkte til ISA260 som vejledning til, hvorledes kommunikation med koncernledelsen skal

eller bør foretages. Herudover oplister ISA 600 dog nogle yderligere krav til kommunikationen med den

øverste koncernledelse i forbindelse med en koncernrevision, som beskrevet nedenstående: 49

49 ISA 600 afsnit 49

RV3 & 11 RS600 ISA 600

Kommunikation med den daglige koncernledelse og øverste ledelse

- Ingen vejledning eller

beskrivelse af

anbefalinger, krav om

kommunikation med den

daglige ledelse,

koncernledelse eller

øverste ledelse.

- Ingen vejledning eller

beskrivelse af anbefalinger, krav

om kommunikation med den

daglige ledelse, koncernledelse

eller øverste ledelse.

- Krav om at koncernrevisor skal

kommunikere ved mangler i intern

kontrol

- Krav om information til rette

ledelsesorgan omkring fundne

besvigelser

- Koncernrevisor skal kommunikere

til komponentrevisor om alle forhold

der kan påvirke dennes påtegning

- Koncernrevisor skal kommunikere

om de forhold som kræves af ISA260,

samt besvigelser, begrænsninger i

koncernrevisionen, betænkeligheder

ved komponentrevisors arbejde og

arbejdsplan
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 En oversigt over arten af arbejde, der skal udføres vedrørende komponenternes finansielle

information

 En oversigt over arten af koncernopgaveteamets planlagte involvering i det arbejde, der skal

udføres af komponentrevisorerne vedrørende de betydelige komponenters finansielle information

 Tilfælde, hvor koncernopgaveteamets vurdering af en komponentrevisors arbejde har givet

anledning til betænkeligheder om kvaliteten af denne revisors arbejde

 Eventuelle begrænsninger i koncernrevisionen, for eksempel hvor koncernopgaveteamets adgang til

information kan være blevet begrænset

 Besvigelser eller mistanke om besvigelser, der involvere den daglige koncernledelse, komponentens

daglige ledelse, medarbejdere, der har betydningsfulde roller i koncernkontroller, eller andre

medarbejdere, hvor besvigelser har resulteret i en væsentlig fejl i koncernregnskabet.

Grundlæggende har der ikke været den store forandring fra RS600 til ISA 600 i forhold til kommunikation

med koncernledelsen, som følge af koncernrevisor tidligere kunne anvende ISA260/RS260 til vurdering

heraf, men det er nu præciseret at revisor bør anvende ISA260 hertil samt yderligere oplistet krav og

anbefalinger til kommunikation med koncernledelsen. I praksis må det vurderes, at når der ikke været en

præcisering i RS600 tidligere, så har koncernrevisor søgt hen imod andre vejledninger og standarder, i det vil

være ”best practice” eller god revisorskik.

3.1.13 Dokumentation
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ISA 600 henviser til ISA 230 til regulering af dokumentation, som ikke fremgår af RS600 og tidligere

vejledninger, herudover oplister ISA 600 yderligere 3 krav til koncernrevisors dokumentation.

Dokumentationen skal indeholde en analyse af komponenter, som viser betydelige komponenter samt

typen af arbejdshandlinger, der udføres vedrørende disses finansielle information. Yderligere skal

dokumentationen beskrive koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbejde vedrørende betydelige

komponenter, samt kommunikationen mellem koncernrevisors og komponentrevisor og koncernrevisors

krav til komponentrevisor.

Dokumentation er grundlæggende for revisors arbejdshandlinger og almindelig praksis. Dokumentation er

med til at skabe ansvar hos koncernopgaveteamet for det udførte arbejde, udfører kvalitetskontrol og

støtte til planlægning og udførelsen af en revision. Helt grundlæggende har både tidligere vejledninger og

RS600 indeholdt samme overordnede dokumentationskrav som ISA 600. Det er nu blot præciseret, at

koncernrevisionens dokumentation skal foretages med henblik på anvendelse af ISA230. Det må vurderes,

at koncernrevisor har anvendt denne standard tidligere som rettesnor til vurdering af, hvornår

dokumentation er tilstrækkelig, således overrevisionen ikke bliver en del af processen.

Dokumentationskravet er i praksis helt generelt løbende blevet reguleret. Det er blevet langt mere

omfattende end tidligere. Det er derfor naturligt, at dette er præciseret, som gældende for en

koncernrevision.

3.1.14 Delkonklusion og opsummerende analyse

Formålet med dette kapitel var at forsøge at afdække, i hvilket omfang ISA 600 i forhold til tidligere praksis,

vejledninger og standarder har ændret på opdagelsesrisikoen ved anvendelse af anden revisors arbejde.

ISA 600 har ved fokus på betydende og ikke betydende komponenter været risikorettet i sin anskuelse.

Således er det nu påkrævet, at koncernrevisor i forhold til sin planlægning og opdagelsesrisikoen ved

væsentlig fejlinformation skal tilrettelægge sin revision ud fra hvilken komponent og komponentrevisor,

som er betydende. Denne anskuelse må guide revisor bedre til de risikobetonede elementer af koncernens

komponenter. Standarden ligger meget vægt på komponentrevisor, herunder forståelse, den løbende

kommunikation og vurderingen af dennes faglige kompetencer, samt at koncernrevisor skal foretage

yderligere handlinger, hvis komponentrevisors arbejde ikke kan anvendes og hvornår dette vil være

gældende.
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Koncernrevisor er tilsvarende blevet forpligtiget til at foretage en koncernplanlægning og koncernstrategi.

Herunder fastsættelse af væsentlighedsniveau for koncernen og betydelige komponenter, hvilket er

konkretiseret mere detaljerret i hvilke arbejdshandlinger, der indledningsvis skal foretages over for

komponentrevisor.

Hvis man antager at koncernrevisor ikke tidligere i praksis har foretaget en korrekt vurdering af betydelige

komponenter, som følge af definitionen heraf reelt ikke har været til stede i tidligere vejledninger og

standarder, eller præciseret som i ISA 600, kunne det betyde, at risikoen for væsentlig fejlinformation ville

være svære at opdage, som følge af et forkert fokus, og på forkerte komponenter. Risikoen for at man

tidligere har foretaget overrevision, er dog mindst ligeså sandsynlig om ikke mere, som følge af den

manglende definition af koncernrevisors risiko af fokus på betydende komponenter.

Ved gennemgang af de interviewede ”praktikere”, så er der bred enighed om at man altid har haft fokus på

risiko og væsentlighed, som reelt er ”nyskabelsen” ved ISA 600. Det var således deres opfattelse at praksis

ikke vil ændre sig, som følge af standarden, men at denne i mere eller mindre omfang er en formalisering af

praksis. Denne holdning og antagelse af tidligere praksis har formentlig været haft sin begrundelse, ved at

tidligere revisionsvejledninger og RS600 om end ikke så konkret, så har disse i væsentlig omfang indeholdt

samme eller tilsvarende elementer. Revisor har før standardernes indførelse kunne foretage en revision ud

fra risiko og væsentlighedsbetragtningen baseret på ”god revisorskik”. Helt overordnet må det konkluderes

at koncernrevisor tidligere har taget betragtningen om revision af en enkelt virksomhed ved

koncernrevision og forholdt sig i forhold til de øvrige RS/ISA standarder og vejledninger, som har været

gældende for denne og herefter bredt sig ud til koncernen ud fra væsentlighed og risikobetragtningen.

Dette skal også ses i lyset af ISA 600 på langt de fleste områder refererer til øvrige ISA´er. Risikoen har

derfor tidligere været tilfælde af overrevision. Det må samtidig også konkluderes at muligvis denne

formalisering af revisors krav og tidligere ”bedst pratice” har givet anledning til at revisor kan

kvalitetskontrolleres i større omfang, heraf også resultatet af revisortilsynets redegørelses. Sagerne kan

være enkeltstående, men interview med tilsynet har klart vist at praktikere har haft vanskeligheder ved at

overholde, det som tidligere var ”best practice” ved koncernrevisioner og dermed efterlevelse af ISA 600. En

del af denne begrundelse, for hvad årsagen hertil kan være, er at fra dansk tilgangsvinkel i forhold til

koncernrevision, har man haft et større fokus på det, som kaldes moderselskabsrevision herunder

indregning af datterselskaber. Herefter forholdt sig til indregning af datterselskaberne. Altså hvilket
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grundlag og så konsolideret dette med moderselskabet. Revisor har i mindre omfang haft fokus på

koncernregnskabet. Standarden er derimod mere fokuseret på koncernregnskabet opdelt i typer af

komponenter og forståelse heraf, for at kunne konsolidere og i mindre omfang moderselskabet direkte. En

væsentlig ændring og således ikke blot en kodificering af tidligere praksis, som praktikere umiddelbart har

tolket ISAen.

Det må derfor være forfatterens konklusion at det ikke er muligt at konkludere endeligt på om

opdagelsesrisikoen ved væsentlig information er blevet minimeret ved implementering af ISA 600, men blot

konstatere at praksis løbende har været selvregulerende og de interviewede ”praktikere” ikke har set

anledning til at ændre deres praksis væsentlig.
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4 Planlægning af koncernrevision

I det forgående afsnit gennemgik vi den praksis, som har været dannet ved koncernrevisioner med

udgangspunkt i de tidligere revisionsvejledninger. Den praksis og ”best practice”, som har været anvendt på

koncernrevision er den, som har dannet rammerne omkring IAASB´s ISA 600, særligt den rapportering, som

”Big four”50 må forventes at have bidraget med på koncernrevisioner, og hvorfor flere af praktikerne ikke

mente at ISA 600 ville ændre på praksis.

Formålet med dette afsnit er at undersøge, analysere og fortolke vanskelighederne i ISAen ved planlægning

af en koncernrevision med forfatterens bemærkninger og analyser af, hvordan praksis har ændret sig i

forhold til planlægning af en koncernrevision. Afsnittets struktur er opbygget delvist i en induktiv struktur

kombineret med en simpel illustrativ case, hvor undersøgelsen vil demonstrere teorien kombineret med

praksis ud fra forfatterens egen erfaring, som så illustrativt skal underbygges af en simpel og konstrueret

koncerncase.

Planlægning af en koncernrevision, og særligt det at scope komponenter og allokering af

koncernvæsentlighedsniveau, på komponenter. Har i praksis været vanskeligt i forhold til revisionsplan og

revisionsstrategien. I PwC UK har man valgt at effektivisere denne proces og nedsat en centraliseret enhed,

som udelukkende håndterer denne del af koncernrevisionen. Helt eksklusivt har jeg fået adgang til denne

håndbog51. Hvert område i nedenstående gennemgang af planlægningen i forhold

koncernrevisionsprocessen, vil derfor indeholde en fortolkning og vurdering ud fra egen erfaring i praksis,

om denne nedsatte scoping unit af ”center of excellence”52, men uden at gå i dybden med håndbogens

elementer, som i overordnede træk indeholder en forkortet beskrivelse af ISAen. Forfatteren underes ved,

om standarden virkelig er blevet så kompliceret, at koncernrevisionsteam skal have hjælp til at læse en

revisionsstandard.

4.1 Konstrueret case

I den konstruerede case, som består af 7 komponenter inkl. moderselskabet, hvor alle koncernens

væsentligste områder er underlagt kontroller og centraliseret i komponent 1, som er finansielt betydelig

50 Det kan diskuteres om ”big four” stadig er dette efter fusionen af KPMG og EY, men som følge af KMPG internationalt er ”Big four” og i DK er der etableret KPMG 2014,

er det også det begreb forfatteren vælger at fastholde fra den daglige omtale.

51 Bilag xx PwC UK Group Scoping handbook

52 I interview med Geoff Swales fra PwC UK oplystes, at det var et effektiviserings-og kvalitetsudvalg kaldet ”center of excellense, som har nedsat denne special unit.
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baseret på et benchmark. Komponenten med SSC håndtere alle finansielle transaktioner, oplysninger, salg,

koncernledelse og administration i de øvrige komponenter. Alle kontroller inklusiv koncernkontroller

foregår i denne komponent. Den strategiske ledelse af komponent 2-6 er også centraliseret i komponenten

med SSC og delvist den operationelle ledelse. De øvrige 2-6 komponenter minus moderselskabet

repræsenterer forskellige brands/målgrupper og prissegmenter, men principielt samme produkt.

Komponenterne er opdelt i selvstændige juridiske enheder, som er fordelt i forskellige europæiske lande.

Hver har deres komponentrevisor. Hver af komponent 2-6 fungere i princippet som filialer, for koncernens

hovedsæde, som er komponent 1, med en overliggende kapitalejer. Begge danske selskaber, hvor ledelsen

er sammenfaldende. Koncernens rapportering til omverden og resultatmål er EBITDA53.

Nedenstående figur 4.1 illustrerer koncernens struktur. Ingen af komponenterne er placeret i lande med

finansielle risici, og alle anvender euro som møntfod pånær komponent 6 som anvender CHF54. Som

afdækkes med terminsforretning i USD. Der er således en valutarisiko. Der anvendes i komponenterne

dagskurser på driften og i balancen ultimo kurser. Et område som er væsentligt for koncernrevisor, er at

sikre den korrekte møntfod og valutakurs i selve konsolideringen. Markedet er ikke risikofyldt, men der

handles et unikt produkt med meget lidt konkurrence. Komponent 3 er placeret i et østeuropæisk land, hvor

der stadig er noget korruption og generelt ikke mulighed for samme prissegment. Her er der risiko for

besvigelser oveordnet. Helt væsentligt i forhold til varestrømme, så kommer disse fra komponent 1 til alle

komponenterne. Debitorindbetalinger foregår i lokale banker, men kan kun bogføres i SSC. Der er ikke

noget varelager i komponent 2-6 og balancerne består primært af koncernmellemværende og bankkonti.

Løn og salgsbonus håndteres i hver komponent af den daglige ledelse i hver komponent og udbetales fra

lokale banker. Den daglige komponentledelse har adgang til bankkonti, men ingen eneprokura og der er

funktionsadskillelse. Der er risiko for besvigelse i komponenterne 2-6, som følge af lønnen er

resultatafhængig og ikke er omfattet af kontrol i koncernledelsen. I komponenterne er der intern kontrol i

forhold til lønninger, som kan testes.

Koncernrevisor bør således identificere dels komponent 6 med valutarisici, komponent 1 SSC, omsætningen

og lønninger som væsentlige områder i komponenterne. Varestrømmen kan revideres centralt i komponent

1.

53 Earnings before interest, tax and depriciation

54 CHF= møntfod i Schweiz, franc
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4.2 Koncernrevisionsprocessen

Nedenstående figur 4.2 er anvendt som illustration over koncernrevisionsprocessen, fra planlægning,

udførelse og afslutning. Illustrativt er opbygningen, med udgangspunkt i et trafiklys hvor rød er

planlægningen, dvs. skal foretages før den udførende revision, gul er den udførende fase hvor der stadig

opstår tilbageløb til planlægning og grøn er udtryk for den afsluttende fase hvor koncernrevisor, vurdere at

have opnået tilstrækkelig overbevisning til påtegning af koncernregnskabet. Fokus i gennemgangen vil være

planlægningen, men da processen er iterativ og den afsluttende revision i fasen ved vurdering af

revisionsbevis kan ændre planlægningen, så er det naturligt afsluttende at medtage, hvordan findings kan

ændre på revisionsplanen og strategien.

Figur 4.1 - Koncerndiagram konstrueret case

komponet 6 komponet 5 komponet 4 komponet 3 komponet 2 komponet 1(SSC)

Kilde: Egen tilvirkning

Moder 1
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4.3 PwC UK scoping unit – process guide

Den modtagne ”scoping handbook”55 har jeg kategoriseret i forhold til koncernrevisionsprocessen, som ISA

600 foreskriver. Se nedenstående figur 4.3. Ved gennemgang af de forskellige faser i koncernrevisors

planlægning vil den konstruerede case løbende blive inddraget og holdt op imod koncernrevisionsprocessen

ifølge PwC UK scoping unit. Det første, der tydeliggøres ved illustrationen af denne proces er, at denne

55 Bilag 3 PwC UK –group scoping handbook, may 2014

Figur 4.2 Oversigt over processen ved en koncernrevision jf. ISA600

Indledende overvejelser -ansvar og accept/fortsættelse af opgaveforhold

Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

Scoping af betydelige komponenter

- Finansielt betydelige komponenter

- Risikofyldte komponenter

Forståelse af koncernen, dens komponenter og deres omgivelser

- Kontroller

- Konsolideringsprocessen

- Forståelse af komponentrevisor

Væsentlighedsniveau

- Koncernvæsentlighedsniveau

- Komponentvæsentlighedsniveau

Reaktion på vurderede risici

Konsolideringsprocessen

- Koncernkontroller

- Finansielle information på betydelige komponenter

- Finansielle information på udvalgte ikke betydelige komponenter

Efterfølgende begivenheder

Vurdering af tilstrækkeligheden og egnetheden af opnået revisionsbevis

- oprindelig risikovurdering stadig gældende

- konklusion om opnået bevis

Dokumentation

Kilde: Egen tilvirkning
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GSU56 ikke beskæftiger sig med alle områder i koncernrevisionsplanen, herunder den indledende fase om

accept og ansvar, samt kommunikationen med komponentrevisor, koncernledelsen og den daglige ledelse. I

den udførende fase er det alene i konsolideringsprocessen, at denne unit involveres i igen, hvilket illustrerer

at processen er iterativ.

4.4 Ansvar

I ISA 600 er det tydeliggjort, at koncernrevisor har det fulde opgave ansvar57 i lighed med en almindelig

revisionsopgave efter ISA22058. Forskellen er alene, at ansvaret også indeholder de enkelte komponenter,

som indgår i koncernen, som koncernrevisor ikke er ansvarlig for. Revisor må ikke på nogen måder henvise

til en komponentrevisor i sin erklæring på koncernregnskabet, medmindre det er lovkrav og i så fald må

koncernrevisor ikke fordele ansvaret, men skal positivt tilkendegive det fulde ansvar.

Inden opgaveaccept er det derfor vigtigt, at koncernrevisor har forholdt sig til dette ansvar, og om kravene i

ISA220 kan efterleves på en koncernrevision, herunder opgaveteamets faglige kompetencer og ikke mindst,

om firmaets interne kvalitetsværktøjer efterlever disse krav59. Forfatterens fortolkning, er at kunne

56 Forkortelse af Group scoping unit – den enhed som PwC UK har nedsat.

57 ISA 600 – afsnit 11, side 3

58 ISA220 – afsnit 8 og 15, side 3

59 ISA220 – afsnit 14

Figur 4.3 - Oversigt over koncernscopingprocessen jf. PwC UK Group scoping handbook

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Konsoliderings-

processen 10

Kilde: Egen tilvirkning baseret på PwC UK Scoping handbook bilag 3.

Final balance true up

Fastsættelse af
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Select large - and or unusual non significant balances or components

Reaktion på

vurderede risici
Calculate coverage, consider qualitative evidence and the need to select

additional reporting components
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Understand the group structure

Gather forecast or prior period consolidation data

Define what qualifies as a component
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koncernrevisor henvise en del af ansvaret til komponentrevisorer, så ville koncernregnskabet i forhold til

offentligheden ikke have megen troværdighed.

4.5 Accept og fortsættelse af opgaveforhold, forståelse af koncernen, dens komponenter og

omgivelser

Koncernrevisor skal allerede ved tilbud eller accept om fortsættelse af et opgaveforhold, opnå tilstrækkelig

forståelse for koncernens struktur, komponentrevisorer, komponenternes finansielle information og

konsolideringsprocessen. Dette skal sikre at koncernrevisor allerede indledningsvis tager stilling til om

betingelserne for ISA21060 er opfyldt. Hvis koncernrevisor ved tilbud eller på eksisterende kundeforhold

vurdere, at det ikke vil være muligt at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, enten som følge af

opgaveteamet ikke vil kunne involvere sig tilstrækkelig i komponentrevisors arbejde, eller forhindret af den

daglige koncernledelse, alle på anden vis forhindret i at opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis, så skal

koncernrevisor undlade at acceptere opgaven, eller fratræde en eksisterende opgave. Er dette ikke muligt,

som følge af anden lovgivning, må revisor ikke udtrykke en afkræftende konklusion.

Såfremt koncernrevisor ikke opnår tilstrækkelig indsigt i koncernstrukturen, er der risiko for ikke at opdage,

at der reelt er tale om en koncern. Koncernrevisor skal derfor indledningsvist forholde sig til, om der efter

ISA 600´s koncerndefinition er tale om en koncern, som er langt bredere i sin fortolkning end blot juridiske

enheder, heraf også den tidligere omtalte ændrede betegnelse til komponenter. Komponenter dækker over

alle, der indeholder finansiel information udarbejdet af ledelsen, som skal indgå i koncernregnskabet61.

Koncernrevision efter ISA 600 kan også være gældende på trods af den juridiske definition efter normale

regnskabsregler. Det er normalt den juridiske virksomhedsstruktur, som er afgørende for om der skal

udarbejdes et koncernregnskab, men ISA 600 fokusere udelukkende på den interne rapporteringsstruktur.

En koncern efter ISA 600 behøver således ikke at opfylde betingelserne i henhold til normale

regnskabsregler, som årsregnskabslovens bestemmelser62, omvendt positivt bekræftende såfremt der er

tale om en koncern efter almindelige regnskabsregler. Et moderselskab med 5 filialer placeret i udlandet,

60 ISA210 – aftale om revisionsopgavens formål, side 1 afsnit 9-12

61 RS600 – revision af koncernregnskab af Berit Steenstrup Damm og Jan Bo hansen, side 1

62 RS600 – revision af koncernregnskab af Berit Steenstrup Damm og Jan Bo hansen, side 1
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som ikke opfylder normale selskabsbetingelser i den juridiske virksomhedsstruktur, ville omvendt kunne

opfylde ISA 600 definitionen for en koncern.

I denne fase skal koncernrevisor allerede danne sig en vurdering af, hvilke komponenter som sandsynligt

kan vurderes betydelige samt vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

Standarden efterlader koncernrevisor til sin professionelle vurdering her, og forholder sig ikke til hvordan

denne indledende vurdering i praksis skal foretages, men blot at koncernrevisor skal foretage denne

vurdering. Koncernrevisor kunne, som indikator anvende den benchmark beregning, som anvendes ved

allokering af væsentlighedsniveau og beregning finansielle betydelige komponenter, som gennemgås i 4.8.

Dog kun som indikator, da koncernrevisor stadig skal danne sig en bedre forståelse for koncernens faktiske

forhold.

Revisor skal på en vilkårlig revisionsopgave og ikke kun koncernrevision, som i princippet bare er i et større

perspektiv altid have et helikopteroverblik, som er afgørende indledningsvis. Herunder kende

virksomheden/koncernens særlige risici. Det kunne være i en virksomhed i medicinal industrien, hvor

udviklingsprojekter i pipelinen er særlige risikofyldte områder. Eller et ejendomsbyggeselskab med mange

igangværende byggerier, hvor værdiansættelse af igangværende enterpriser og løbende indtægtsførelse er

de særlige risikofyldte områder. Hvilket kræver at revisor har identificeret og opnået en forståelse heraf

forinden. Fra en lang og bred erfaring kan revisor typisk ud fra viden om virksomhedens indtjeningsgrundlag

vurdere, arten, dens omgivelser og vide hvilken risici, der er i den pågældende virksomhedstype. En del af

denne proces er også den helt lavpraktiske regnskabsanalyse, som overordnet set giver revisor et indtryk af

væsentlige poster, stabil indtjening og en masse andre elementer.

I standarden stilles der krav om revisor skal forstå en koncern og dens komponenter, samt nogen udstukket

vejledninger, men helt grundlæggende så kræves dette af en revisor, før denne kan foretage en revision.

Det at revisor har opnået forståelse for virksomheden, dens branche og ikke mindst erkendelse af egne

kompetencer til påtagelse af opgaven er afgørende, for indledningsvist at kunne planlægge og udfører en

revision. Nogle brancher kan kræve helt særlig erfaringsmæssig viden, eksempelvis offentlige,

forsikringsselskaber og banker. Praksis er i dag særligt i større revisionshuse mere fokusrettet i forhold til at

specialisere revisor i forskellige typer af kundebrancher. Forfatterens holdning er at alsidigheden gør en

revisor dygtig, men i visse tilfælde er det fornuftigt revisor stopper op, og forholder sig til om kompetencer

til opgaven kan fyldes ud i opgaveteamet.
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Konstrueret case

Som det fremgår af beskrivelsen af forholdene i den konstruerede case, så er der tale om en

koncernrevisionsopgave efter reglerne i ISA 600, idet både den juridiske definition er opfyldt og ikke mindst

betingelserne i ISA 600. Der er både en daglig ledelse, rapporteringspakker og finansielle transaktioner i alle

komponenter, som dog er centraliseret i en komponent med SSC. Koncernrevisor har modtaget

rapporteringspakker med estimat for regnskabsåret.

Koncernrevisor skal acceptere opgaven, som en første gangs opgave, hvorfor de formelle forhold om

aftalebrev, koncernrevisionens omfang og ledelsens ansvar skal iagttages og kommunikeres. Herudover

vurderer koncernrevisor ud fra alle forhold baseret på modtagne oplysninger, at de er tilstrækkelig til at

gennemfører revisionen med en bekræftende konklusion.

I den indledende fase, hvor koncernrevisor skal vurdere de sandsynlige betydelige komponenter, må det

antages at revisor forholder sig til modtagende oplysninger fra ledelsen samt regnskabsoplysningerne63.

Koncernrevisor er dog opmærksom på, at det er første år hvor der er lovkrav om koncernregnskab, da det

er 2. år hvor betingelserne er opfyldt og der ikke foreligger en historisk konsolideret balance eller

rapporteringspakke. Koncernrevisor vurderer således ud fra en faglig vurdering og analyse af

regnskabsoplysninger før eliminering. I den indledende fase vurderes alle komponenter, som værende

umiddelbart finansielt betydelig. I moderselskabet er der begrænsede transaktioner, da formålet alene er at

eje kapitalandele i de underliggende komponenter, som er i scope.

PwC UK – Group scoping unit process – step NA

I den indledende fase ved forståelse af koncernen, dens komponenter og accept af opgave, er denne

centraliseret enhed ikke involveret i processen64, men det er koncernrevisors opgaveteam(GET65), som

forestår denne proces, der skal sikre indledningsvist at GSU får tilstrækkeligt med information. Dette for at

GSU kan forstå koncernen, dens komponenter, risici, omgivelser og kan planlægge koncernrevisionen. I

guiden er det udtrykkeligt fremhævet, at uden denne forståelse, så kan planlægningen ikke foretages.

63 Bilag 2 – Konstrueret case resultatopgørelse

64 Bilag 3 PwC UK scoping handbook – side 4

65 Group engagement team – forkortes GET i forkortelser, udgør koncernrevisors opgaveteam.
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Forfatteren tillader sig at stille sig tvivlende, over for hensigten i denne proces. At koncernrevisionsteamet

indledningsvist skal danne sig et overblik og forståelse af koncernen og dens komponenter, for

efterfølgende at GSU skal forstå og udfører den primære del af den resterende planlægning. Hensigten

kunne nærmere indikere en effektiviseringsproces, end at hensynet skulle være at forbedre planlægningen

og revisionsstrategien. Dette kan begrundes med, at hvis GSU har en bedre forståelse for en

koncernrevision, så var det måske mere nærliggende, at indledende forespørgsler og kommunikation med

ledelsen og komponentrevisor også blev foretaget med GSU ved roret, men i samarbejde med

koncernrevisor. Denne proces skal trods alt danne rammerne for forståelse af koncernen. At GSU ikke

involvere sig tilstrækkelig i den indledende forståelsesfase og kommunikation, antyder at dens primære

formål, er muligvis at efterlave kvalitetskrav og udfylde arbejdsdokumentationen effektivt for

koncernrevisor. Dette er i hvert fald risikoen.

4.6 Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan

Det er koncernrevisor som fastsætter revisionsplanen og den overordnede revisionsstrategi, som tillæg skal

anvendes ISA300 om planlægning af en revisionsopgave. Koncernrevisor skal kommunikere sin plan, med

komponentrevisor og sit opgaveteam. For at koncernrevisor kan udarbejde en overordnet revisionsplan og

strategi er det vigtigt, at der i de indledende faser er opnået tilstrækkelig forståelse for koncernen, dens

komponenter og deres omgivelser. Derfor indhentes typisk i praksis, og anbefalet i standarden koncernens

tidligere konsolideret regnskabstal, estimat eller foreløbige perioderesultater, som kan anvendes til

koncernanalyse. Typisk på en ny koncernrevisor består indledende revisionshandlinger af analyse på

historiske finansielle oplysninger samt forespørgsel hos koncernens ledelse.

På nuværende tidspunkt bør koncernrevisor indledningsvis have dannet sig en vurdering af koncernens

struktur, finansielle rapporteringsstruktur, samt en faglig holdning til hvilke komponenter, som er betydelig.

ISA200 lægger især vægt på revisors faglig vurdering66, er afgørende for gennemførelsen af en revision,

herunder bl.a. ved revisionsrisiko, arten den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger til

indhentelse af revisionsbevis.

66 Fremgår af ISA220 afsnit 16 – vejledning A23 ”Faglig vurdering er afgørende…”
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Før revisor kan udarbejde revisionsplanen skal revisionsstrategien udarbejdes, og baseret på indledning

faglig vurdering og tilstrækkelig forståelse til at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation

i regnskabet, som både kan være tilsigtet som utilsigtet besvigelser, eller fejlinformation i regnskabet.

Herudover skal revisor være i stand til at vurdere og planlægge revisionshandlinger i form af test af

kontroller eller substanshandlinger. Vurdere koncernrevisor at der er stærke koncernkontroller, som revisor

i væsentlig omfang kan basere sin revision på, så begrænses substanshandlinger. Med andre ord vurderes

den iboende risiko for lav og omvendt. I visse komplekse virksomheder, som er meget kontrolbaseret og

indeholder flere millioner af posteringer, der vil substansrevision sjældent afdække risikoen for væsentlig

fejlinformation alene, hvorfor fokus primært vil være kontrolbaseret handlinger, med tilknytning af

substanshandlinger.

I praksis vurderes det ikke at være muligt at afdække alle revisionsmål, hverken ved kontrol baseret revision

eller ved substandshandlinger, begge arter af revisionshandlinger er nødvendige, for at opnå fuld og

tilstrækkelig revisionsbevis på revisionsmålsniveau67. I virksomheder uden funktionsadskillelse kan det blive

udfordret i praksis, her særligt mindre virksomheder.

Konstrueret case

Koncernrevisor modtaget regnskabstal68, før elimineringer for året, samt oplysninger på komponentrevisor,

så indledende planlægning og kommunikationen kan foretages i forhold til revisionsplanen. Koncernens

ledelse og finansafdeling er uklar i forhold til hvilke elimineringer, som skal foretages, da der ikke tidligere

har været udarbejdet koncernregnskab. Koncernrevisor skal således også udarbejde rapporteringspakker,

regnskabshåndbog og oplyse komponenterne om den anvendte regnskabspraksis i koncernen.

PwC UK – Group scoping unit process – step 1-3

I denne fase sikre GSU at GET har indhentet tilstrækkelig forståelse, af koncernen, dens komponenter og

omgivelser. Processen kan identificeres i step 1-3, som er illustreret i nedenstående figur 4.1.

67 RR.2005.06.0006 side 5

68 Bilag 2 – Konstrueret case – konsolideret resultatopgørelse
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4.7 Udbygget forståelse af koncernen, dens komponenter og omgivelser

Efter accept af opgave og foreløbig revisionsplan og revisionsstrategi, så er det vigtigt at koncernrevisor

udbygger sin forståelse af koncernen, dens komponenter og omgivelser. Koncernrevisor skal nu forholde sig

mere detaljeret til koncernen, foretage risikovurderingshandlinger, opnå indgående kendskab til interne

rapporteringsstruktur, identifikation af kontroller, herunder koncernkontroller, samt

konsolideringsprocessen. Koncernrevisor skal også efterprøve om indledende overvejelser vedrørende

sandsynlige betydelige komponenter stadig er gældende.

4.7.1 Risikovurderingshandlinger

Standardens vejledning henviser koncernrevisor til at anvende ISA31569, til vurdering af relevante

risikovurderingshandlinger og opnåelse af forståelse for virksomhedens interne kontroller. Herudover må

forfatteren henvise til at koncernrevisor også kan hente god inspiration i ISA50070. Der er i alt 7

risikovurderingshandlinger, som illustreres i nedenstående figur 4.71. med tilkobling af revisionshandlinger,

som styrker revisionsbeviset.

De risikovurderingshandlinger, som revisor kan anvende til forståelse af en koncern og dens omgivelser, er

følgende revisionshandlinger/revisionsbeviser: observation, inspektion71, forespørgsler og analytiske

handlinger72. I fasen hvor man udbygger forståelsen af en koncern/virksomhed, der vil det være naturligt at

indlede med forespørgsler til f.eks. koncernledelsen, ansatte i en regnskabsfunktion, samt øvrige som

revisor vurdere egnet til give en forståelse af eventuelle risici for væsentlig fejlinformation. Det er også

69 ISA315- Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

70 ISA500 – afsnit A14-A15

71 I figuren er denne handling beskrevet som undersøgelse – men i ISAerne benævnt inspektion

72 ISA315 – afsnit 6

Figur 4.1 - koncernscopingprocessen jf. PwC UK group scoping handbook - step 1-3 forståelse af koncernen
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naturligt at forespørge komponentrevisor. Det vil være naturligt at koncernrevisor som det første foretager

analytiske handlinger på finansielle oplysninger, til vurdering af væsentlige poster og komponenter, som

skal indgå i risikobetragtningen.

Observation kan være overvågning af arbejdsrutiner, som personalet udfører til forståelse af kontroller og

planlægning af substandshandlinger på detailtest niveau, det kunne f.eks. være revisors observation af en

lageroptælling. Denne handling er dog typisk svækket og præget af revisors tilstedeværelse, som kan ændre

på den rutinens udførelse, blot revisors ved tilstedeværelse. Revisor kan anvende denne til planlægning af

detailtest eller test af kontroller, som kan anvendes til underbyggelse af, om observationen har været

påvirket.

Inspektion vil ligesom observation være en af de sidste risikovurderingshandlinger, som koncernrevisor

foretager sig i forbindelse med indhentelse af forståelse for koncernen. Disse handlinger kan være

inspektion af foretagne registreringer, fysisk tilstedeværelse af aktiver eller lignende.

De øvrige 3 revisionshandlinger er bekræftelse, efterregning og genudførelse, som indgår sammen med de

forrige 4 revisionshandlinger i revisors ”værktøjskasse” med yderligere revisionshandlinger, som omfatter

substandshandlinger og test af kontroller. Risikovurderingshandlingerne ikke er tilstrækkelige alene, idet

formålet med risikovurderingshandlinger netop er at identificere de områder, som indeholder risici for

væsentlig fejlinformation på både regnskabs- og revisionsmålsniveau. Revisor skal således supplere med

yderligere revisionshandlingerne, test af kontroller og substandshandlinger. Hvilket er illustreret i figur

4.7.1.

Figur 4.7.1

Kilde: Figur fra RR.2005.06.006 side 2 – Ny revisionsrisikomodel af Anders Bisgaard
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4.7.2 Identifikation af betydelige komponenter

Koncernrevisor skal opdatere sin indledende vurdering af betydelige komponenter, hertil kan anvendes de

tidligere gennemgåede risikovurderingshandlinger, som forespørgsler, analytiske handlinger og observeret

kontroller. ISA 600 omtaler risikoen for fejlinformation øges i takt med en komponent bliver mere finansielt

betydelig73. Koncernrevisor skal derfor opdele identificere komponenter i hhv. finansielt betydelige

komponenter, risikofyldte komponenter og ikke betydelige komponenter.

Finansielt betydelige komponenter

Standarden oplyser 15 % som et kvalificeret pejlemærke for en finansiel betydelig komponent74, hvilket er

samme benchmark som UK GSU anvender. Det fremgår dog tydeligt af standarden at det er revisors

professionelle dømmekraft, som er afgørende både i forhold til valg af grundlag for benchmark og

procentsatsen. At standarden ikke definere dette helt klart, er også et udtryk for at området kræver en

dømmekraft i de utallige situationer, som kan opstå af koncernstrukturer. Både i forhold til hvilke

benchmark, som kan være resultat før skat, EBITDA, egenkapital, nettoaktiver mv., idet hver komponent kan

individuelt være betydelig ud fra forskellige benchmark, her er det vanskeligt at være konkret i en standard.

Et eksempel kunne være 2 komponenter, som hhv. udgør 15 % og 25 %, og en 3 komponent som udgør 13

%, mens resterende komponenter udgør 2-3 %. Her ville det formentlig være fornuftigt at koncernrevisor

reducerede sit benchmark til 13 %, og eventuelt vurdere om nogen af de øvrige komponenter, som udgør 2-

3 % kunne have et bedre benchmark i form af balancesum.

I praksis og ud fra egen erfaring opleves det ofte, at det benchmark som anvendes til beregning af

koncernvæsentlighedsniveauet også gøre sig gældende, som det benchmark der anvendes ved scoping af

betydelige komponenter. Hvilket må tolkes, som værende bedst indikator indledningsvis. Da det benchmark

koncernrevisor har vurderet som væsentligt, på koncernen, også må være gældende for komponenten.

Koncernrevisor skal anvende fuld revision af finansielt betydelige komponenter, enten direkte eller ved

anvendelse af komponentrevisor, og der tages udgangspunkt i komponentvæsentlighed75, som vil blive

gennemgået i afsnit 4.9.

73 ISA 600 – A5 side 7

74 ISA 600 – A5 side 7

75 ISA 600 – afsnit 26, side 4.
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Risikofyldte komponenter

Kan være komponenter, som ikke er finansielt betydelig komponenter ud fra ovenstående valgte

benchmark, men som følge af art eller andre særlige omstændigheder kan have betydning for, om der kan

opstå væsentlige fejl i koncernregnskabet. Standarden bruger eksemplet om en komponent, der indeholder

koncernens valutasikring, som en risikofyldt komponent76. Koncernopgaveteamet skal foretage enten fuld

revision af komponentens finansielle oplysninger, revision, review eller aftalte arbejdshandlinger af de

balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger, som udgør risici for fejlinformation i

koncernregnskabet.77

I praksis foretages der oftest fuld revision af denne type komponenter, men muligheden for at identificere

de risikofyldte områder og foretage revisionshandlinger herpå, som afdækker risici for fejlinformation må

alt andet lige blive praktiseret oftere, som følge af pres på honorar og fokus på effektivitet. Det er

forfatterens opfattelse på sigt vil det medfører en reduktion af den konservative overrevision, som tidligere

har været genstanden i koncernrevisioner.

Ikke risikofyldte komponenter

Er de komponenter, som ikke falder i ovenstående kategori og således vurderes ikke at udgør en risiko for

koncernregnskabet. Koncernrevisor kan her vælge at anvende analytiske handlinger på koncernniveau78. I

praksis vil koncernrevisor formentlig ud fra et rotationsprincip udvælge på koncerner med mange mindre

komponenter et udvalg, hvor der foretages enten revision, review eller aftalte arbejdshandlinger, hvilket

positivt er krævet såfremt koncernopgaveteamet ikke mener, at kunne opnå tilstrækkelig og egnet

revisionsbevis.

Det kunne f. eks. være en koncern, med en stor komponent på ca. 60% og 8 mindre komponenter, som hver

især udgør 5%. Skulle der være en generel fejl i de 8 komponenter, som observeres på tværs i disse

komponenter ville dette medfører en betydelig og væsentlig risiko for fejlinformation i koncernregnskabet.

Sammenlægningsrisikoen79 er her væsentlig. Derfor vil koncernrevisor i praksis, oftest udpege enkelte af

76 ISA 600 – A6, side 7.

77 ISA 600 – afsnit 27, side 4.

78 ISA 600 – afsnit 28, side 4.

79 Gennemgås i afsnittet om væsentlighedsniveau, men betyder summen af ikke opdaget fejl i koncernregnskabet
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disse komponenter ud fra en turnus80. Dette er et af de områder, som IAASB har fået respons på, og som

ønskes bedre defineret i standarden81.

Det er forfatterens opfattelse at det vil være god skik i praksis, at foretage denne scoping med

rotation/turnus imellem de ubetydelige komponenter.

Konstrueret case

Koncernrevisor har igennem sine forespørgsler modtaget finansielle regnskabsoplysninger, herunder en

opstillet resultatopgørelse til brug for EBITDA82, som er koncernens valgte benchmark udadtil.

Koncernrevisor foretage analytiske handlinger herpå, og opdatere sin vurdering af identificering af

betydelige komponenter.

PwC UK – Group scoping unit process – step 4-5

I denne fase foretager GSU sin beregning af finansielle betydelige komponenter, med udgangspunkt i

håndbogens vejledning om 15 %. Moderselskabet er vurderet finansielt ubetydelig, som følge af få og

uvæsentlige transaktioner, samt at komponenten reelt kun ejer aktiver i form af kapitalandele, som er i

scope. Komponent 3 udgør kun 7 % og komponent 6 kun 10 %. Begge er vurderet finansielt uvæsentlige,

således indgår der i fuld scope og koncernrevision af betydelige komponenter 83 % af koncernens samlet

EBITDA før eliminering, hvilket er illustreret i nedenstående figur 4.7.2. Hvide komponenter med stiplet

streger, er udtryk for at disse er valget uden for scope, som finansielt betydelige. Ifølge GSU håndbogen skal

SSC fravælges som komponent, men som følge af den finansielle størrelse jf. beregninger i tabel 4.7.2, så er

80 ISA 600 afsnit 29, side 5

81 Jf. afsnit 2.4.5

82 Bilag 2 – Resultatopgørelse konstrueret case
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denne indeholdt i det fulde scope, som finansiel betydelig komponent83.

Det er forfatterens egen erfaring, at oftest når der er tale om en ny koncern, hvor tidligere konsolideret tal

ikke er tilgængelig, så anvendes ukonsoliderede tal i den indledende fase. Det er hvad revisor har

tilgængeligt. GSUs håndbog nævner det som risikofaktor, at elimineringer kan potentielt medfører at

finansielt betydelige komponenter ikke identificeres eller i modsat fald. Da GSU ikke har foretaget

risikovurderingshandlinger, så kan denne enhed reelt kun foretage analytiske handlinger og

risikovurderingshandlinger, som potentielt kan identificere væsentlige forhold der skal medtages. Herunder

i forbindelse med konsolidering eller identificering af interne kontroller mm. Planlægningsfasen er altid

iterativ, således kan processen gentages når/hvis koncernrevisor opdager yderligere relevante forhold,

væsentlige eliminering eller kontroller som muliggør eliminering af komponenter. Processen er blot

vanskelig at udlicitere fra det egentlige koncernopgaveteam, som forfatteren tolker at PwC UK har valgt.

83 Bilag 3 – PwC UK group scoping handbook pkt. 8 side 14

Figur 4.7.2 - koncernscopingprocessen jf. PwC UK group scoping handbook - step 4-5 identificer betydelige komponenter
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Tabel 4.7.2 - Benchmark før eliminering

Komponent
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resulta

t Eliminering EBITDA

Betydelig i

%

Finansiel

betydelig

(15%)

Komponent 6 193 187 10%

Komponent 5 253 335 18% x

Komponent 4 186 238 13% x

Komponent 3 98 136 7%

komponent 2 249 430 23% x

Komponent 1 ( SSC) 415 525 28% x

Moder 125 25 1%

1518 0 1876 100%

Kilde: Egen tilvirkning
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Dette begrundes med, at det kræver betydelige indsigt i koncernen, helt ned på core business og hvad der

er af forhold, som skal elimineres normalt. Hvilket GSU ikke får, da den ikke foretager

risikovurderingshandlinger i forhold til kunden, men blot kan foretage forespørgslerne ifølge håndbogen til

koncernopgaveteamet. Det er en væsentlighed svaghed at GSU ikke forholder eller involvere sig med

kunden, uanset at håndbogen ligger op til et løbende samarbejder med koncernopgaveteamet. Baseret på

egen viden, som alene må henstå som udsagn og ikke en sandhed, så skal det bemærkes at der i praksis

opstår på opgaveteams, oftest sager, hvor der ikke samarbejdes eller foretages vidensdeling. Forfatteren

stiller sig derfor stærkt tvivlende på GSUs effektivitet i forhold til identificering af betydelige komponenter i

praksis.

4.7.3 Virksomhedens interne kontrol

I processen omkring forståelse af virksomheden/koncernen i forhold til vurdering og identificering af risici

for væsentlig fejlinformation, er det nødvendigt at koncernrevisor også forstår og kan reagere på

koncernens og komponenternes forretningsgange, heraf virksomhedens interne kontroller84. Standarden

henviser til COSOs begrebsapparat Illustreret i figur 4.7.3, som rettesnor. Idet et tilsvarende apparat skal

indeholde samme elementer. Der kan således godt vælges andet apparat i anerkendelse, af den enkelte

virksomhed kan anvende et andet apparat. Det kræver dog, at revisor i såfald adresserer samme 5

hovedemner85.

Figur 4.7.3 - COSO begrebsapparat 1

Kilde :RR2005.06.0006 Ny revisionsrisikomodel af Anders Bisgaard

Kontrolmiljø

Kontrolmiljøet er ved revisors forståelse af koncernen den mest essentielle86, da denne er afgørende for de

øvrige 5 hovedemner eventuelt kan tillægges en værdi i forhold til revisionsmålsniveauet. Figuren illustrere i

84 ISA315 -

85 RR.2005.06.006 artikel af Anders Bisgaard, side 2.

86 Revisionsprocessen - Kirtzner 2006 side 97 ” Kontrolmiljøet udgør det fundament….”
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princippet en værdikæde, hvor kontrolmiljøet er udgangspunktet, som kan kombineret med

kontrolaktiviteter og overvågning kan være med til at opdage, udlede eller forebygge risici for væsentlig

fejlinformation på revisionsmålsniveau. Når kontrolmiljøet både i ISA315 og litteraturen omtales, som

afgørende er det fordi dette kontrolelement, er afspejling af ledelsens integritet, ledelsesværdier,

organisation, kompetencer mm.87

Kontrolmiljøet undersøges i planlægningsfasen ved brug af forespørgsler, hvor ISA315 anbefaler/vejleder

om at dette skal foretages helt ned til ansatte88 og ikke alene ledelsen. Dette er også underbygget i ISA240

der fokusere på ledelsens eventuelle tilsidesættelse af interne kontroller, hvorfor revisor skal lade sig

inspirerer heraf ved forespørgsler. Formålet herved i praksis og teorien, er at vurdere om relevante

kontroller udføres, som ledelsen og interne rapporteringsdokumenter eventuelt udtrykker. Revisor kan

herved opnå en forståelse af ledelsens fokus på kontrolmiljøet. Vurderes kontroller relevant, eller for

”revisors” skyld. I praksis kunne revisor foretage en forespørgsel til salgsafdelingen, om ledelsen

tilsidesætter de opbyggede interne kontroller i enkeltstående tilfælde, og om forslag fra revisor til ændring

af funktionsadskillelse eller kontrolaktiviteter bliver udført, som planlagt eller hasteimplementeret før

revisor møder op. Hvilket kan suppleres op med observation. Mulighederne er mange, og i praksis, er det

revisors dømmekraft, som afgør hvor disse forespørgsler skal foretages og vurderes relevante.

Vurderes kontrolmiljøet som værende mindre pålideligt vil/skal det påvirke revisors vurdering for risici for

væsentliginformation på revisions-og regnskabsmålsniveau. Det kunne være en ledelse, som ikke vurdere

kontroller relevante, og mest af alt kun vil sikre, at der ikke bemærkes en manglende funktionsadskillelse i

forhold til selskabets ”kasse”, som i praksis ofte er forekommende i mindre ejerledet virksomheder. I større

virksomheder/koncerner kunne det være gamle anbefalinger fra revisor/intern revision om forbedring af en

kritisk funktionsadskillelse eller anden kontrolaktivitet, som ikke er prioriteret implementeret.

Det er således også klart at forespørgsler ikke kan stå alene på kontrolmiljø i forhold til implementering,

men kræver i forhold til risikovurderingshandlinger også handlingen observation til styrkelse af

revisionsbevis. Revisor skal således observere hvorledes implementeringen er foretaget. Er der kun

87 Eksemplificeret i 315, afsnit 69

88 ISA315 A7 side 5
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enkeltstående bekræftelse på at handlingen udføres, eller er hensigten bag kontrollen konsekvenst og som

forventet.

Risikovurderingsproces

ISA315 identificere og opdeler risikovurderingsprocessen i 4 elementer89. Kontrolelementet skal sikre, at

revisor ved brug revisionshandlingen forespørgsel90 får identificeret om virksomheden/koncernen er

bekendt med forretningsrisci, eller lignende ”bløde” elementer. Det er altså ikke så håndgribelige

elementer, som den proces forholder sig til. Formentlig derfor ISA315 nævner forespørgsel, som eneste

revisionshandling. Dette på trods af, at denne type handling normalt ikke kan stå alene. I litteraturen

nævnes, det bl.a. også at denne proces er svær at standardisere91

Risikovurderingsprocessen anvendes mest i praktisk, som en del af forespørgsler til ledelsen, om de er

opmærksomme på f.eks. konkurrerende produkter, faldende indtjening på en varer/land, forventede

lovkrav som kan påvirke et produkt eller lignende. Er ledelsen ikke opmærksom, er der betydelige risiko for

væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau og revisionsmål. Det kunne være som følge af manglende

stillingtagen til værdiansættelse af lageret, hvor et produkt ikke kan sælges, men indgår i selskabets

lagerværdi som betydeligt aktivt, blot for at nævne et eksempel.

Informationssystemet

Dette kontrolelement dækker over de processerne, som er relevante for regnskabsaflæggelsen92, som blot

for at nævne eksempler dækker over de IT systemer, manuelle systemer som anvendes til registreringer af

transaktioner og rapporteringer til regnskabet, som f.eks. bogføringsprogrammer, regnskabsmanueller,

regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn, som ændring af værdiansættelse af aktiver eller lignende.

I væsentligt omfang er dette kontrolelement indarbejdet særskilt i ISA 600 under koncernkontroller, som

gennemgås nedenfor i afsnittet 4.7.4 koncernkontroller. I praksis består denne gennemgang på større

koncerner også af en ITGC gennemgang, og forespørgsel på planlægningsstadiet kan indeholde en detaljeret

forståelse ved forespørgsel til regnskabsafdelingen eller IT funktionen om f.eks. et ordre system, som er

89 ISA315 afsnit 15, pkt. a-d side 3

90 ISA315 A88 ”forespørgsler om identificerede risci”

91 Lars Kirtzner, 2006, side 100 afsnit 4.3.3..

92 ISA315 Afsnit 16
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tilkoblet et finanssystem. Her kunne en grundlæggende fejl blive oplyst, som at der anvendes fejlagtig kurs i

ordresystemet i forhold til finanssystemet, som medfører en akkumulerende fejl. En sådan viden er både

relevant i forhold til vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, samt vurdering at kontrolmiljøet.

Processen er jo iterativ.

Kontrolaktiviteter

ISA315 opdeler kontrolaktiviteter i 5 kategorier93:

Godkendelse: Bredt, men omfatter den interne godkendelsesprocedurer bl.a. autorisation

til betalinger, godkendelse af afstemninger mfl.

Præstationsgennemgange: Analyse af og opfølgning på budgethonorar og lign.

Informationsbehandling: IT systemets godkendelseskontroller, rettigheder og funktionsadskillelse

Fysiske kontroller: Lageroptælling, aflåsning af følsomme medarbejderkontrakter og lign.

Funktionsadskillelse: Klassikeren, adskillelse imellem initiering, registrering og kontrol af

transaktioner

Kontrolaktivitet er det væsentligste element til vurdering af risici på revisionsmålsniveau, da koblingen til de

øvrige elementer udspringer indirekte af kontrolaktiviteterne94. Hvilket begrundes med, f.eks.

informationssystemet kan være mangelfuld, som uden kontrolaktiviteter og test af disse kan foranledige

ledelsen til at tro, at alt er i orden. Det stiller således indirekte store krav til kontrolmiljøet og ledelsens

kultur. Er man tvivlende for de rapporter der genereres, udviser de resultater, som er i overensstemmelse

med den forventede udvikling osv.

Kontrolaktiviteter er fremhævet som særlig væsentlige i tilfælde hvor substanshandlinger ikke giver

tilstrækkelig revisionsbevis, her kan kontrolaktiviteter anvendes til at afdække i relation til risici95, som f.eks.

en virksomhed med et betydeligt antal af automatiseret transaktioner, hvor substanshandlingen i form af

detailtest af bilag, ikke vil identificere en fejl eller være effektiv hertil. Du kan fortage en bilagstest med

1000 stikprøver, men er der 1 mia. posteringer, som består af meget små beløb, som f.eks. 10 kr.. Udover at

93 ISA315 A96 side 13

94 Lars Kirtzner 2006, side 108

95 ISA315
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gruppen af transaktioner vil være væsentlig akkumuleret, så er der risici for fejl i opsætningen og deraf

betydelig effekt tilstede. Her er substanshandlingen i form af detailtest ikke en effektiv revisionshandling.

Der skal opsætningen af transaktionernes udslagsgivende undersøges ved test af en kontrolaktivitet.

Generelt er det i praksis vigtigt, at revisor forholder sig til informationsværdien af de revisionshandlinger,

som foretages og nøje vurdere hvornår test af en kontrolaktivitet er en mere effektiv revisionshandling. I

takt med en virksomhed vokser i størrelse og transaktioner, opstilles der derfor i praksis også anbefalinger

fra revisor til ændring af organisationen, så der kan etableres fornuftige funktionsadskillelser og

kontrolaktiviteter, samt overvågningen heraf. Delvis præget af en mere kompleks struktur, men også for at

forøge virksomhedens fokus på kontrolmiljøet, her kan det naturligvis være problematisk i forhold til

revisors vurdering af kontrolmiljøet, såfremt dette er skabt på eget initiativ. Forfatteren vurdere, at i en

virksomhed under ekspansion har ledelsen fokus på denne, og i mindre omfang kontrolaktivitet før

størrelsen af virksomheden nødvendiggør det. Det er derfor forfatterens vurdering, at som oftest

forekommer det at ledelsen er mindre opmærksom på behovet, før behovet opstilles af revisor eller af

andre indvirkninger. Forfatterens fortolkning, er at det burde således varsle et dårligt kontrolmiljø.

Et kontrolmiljø med svage kontrolaktiviteter og miljø vil derfor afsmitte et behov for øget

substansrevisionshandlinger, og omvendt.

Revisor bør således anvende kontrolaktiviteter til at vurdere og opnå en forståelse af, hvorvidt de

implementeret kontroller forebygger, opdager eller korrigere væsentlig fejlinformation i enten

transaktionstyper, balanceposter eller oplysninger sammenkædet, med de enkelte revisionsmål.

Overvågning

Ledelsens overvågning af virksomhedens kontroller er nødvendig, for at revisor kan opnå en forståelse af

hvorvidt kontrollerne er tiltrækkelig og pålidelige, herigennem ved vurdering og udformning af kontroller,

samt ledelsens implementering af nødvendige korrektioner af de interne kontroller. Det er vigtigt at revisor

opnår tillid til at, når virksomhedens aktivitet ændre sig, eller f.eks. den interne revision anbefaler ændring

af kontroller, og at disse gennemføres. Overvågning hænger derfor tæt sammen med kontrolmiljøet, og vil

være en del af processen revisor bør overveje under test af kontroller.
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Konstrueret case

Revisor har igennem en række forespørgsler hos ledelsen, samt ansatte i salgsafdelingen fået et indtryk og

vurdering af stærkt kontrolmiljø, hvor ledelsens ønske om kontrol er absolut, der skal være fuld

funktionsadskillelse og kontrol af alle komponenters aktivitet, hvilket er årsagen til det implementeret SSC i

komponent 1, hvor ledelsen har hovedsæde. Salgsafdelingen og finansafdelingen har informeret revisor om,

at der i systemet i de enkelte komponenter kan oprettes en ordre/salg samt tilbud, men uden godkendelse

centralt kan den ikke udføres.

PwC UK – Group scoping unit proces - step NA

GSU forholder sig ikke direkte til kontroller i koncernens virksomheder, men er i sin vejledning opmærksom

på om koncernopgaveteamet har dokumenteret disse, men kun indirekte96, da de kan have betydelig effekt

på identificering af betydelige risikofyldte komponenter, herunder på tværs af koncernen.

Forfatteren opfatter og fortolker, at GSU ikke forholder sig direkte til komponenternes interne kontroller,

som værende en nødvendig konklusion, set i forhold til placering af ansvaret hos koncernopgaveteamet.

GSU deltager ikke direkte i identificeringen og kan således ikke forholde sig direkte hertil, men blot forholde

sig til, om koncernopgaveteamet har identificeret noget i de interne kontroller, som medfører en

opmærksomhed hos GSU i scoping processen. Forfatteren vurdere og tolker dette, som værende effektivt

ud fra egen erfaring, som følge af nogen observation kan være vanskelige eller ikke i alle tilfælde blive

dokumenteret i forhold til kontrolmiljøet, risikovurderingsprocessen eller overvågning mm., som giver

revisor en dømmekraft og vurdering af væsentlige forhold. Forhold som denne enhed ikke kan være

opmærksom på. Det stiller i hvert fald krav til GET dokumentation, som værende ganske omfattende.

4.7.4 Koncernkontroller

Koncernkontroller er i ISA 60097 opdelt i en række af eksempler, som kan dekomprimeres til overordnede,

fælles og centrale kontroller98.

96 Bilag 3 PwC UK Group scoping handbook – side 8

97 ISA 600 – bilag 2 pkt. 1

98 RR2010.05.0062 - Damm og Hansen 2010 side 3
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Overordnede kontroller indeholder i væsentlig omfang kontrolmiljøet, som beskrevet i afsnittet under

interne kontroller, altså koncernens interne kontrolmiljø. Det kan f.eks. være ledelsens overvågning af

komponenterne ved en intern revisionsfunktion, som besøger alle komponenterne og overvåger

overholdelsen af kontrolaktiviteterne.

Fælles kontroller kan dække over regnskabsmanualer, som f.eks. IFRS håndbog eller anden beskrivelse af

koncernens anvendte regnskabspraksis, håndtering af bilag, godkendelser og rapporteringsinstrukser til den

centrale regnskabsafdeling i koncernen.

Centrale kontroller kan f.eks. være et shared service center99, som har til hensigt at varetage dele eller hele

en koncerns komponenter og deres finansielle transaktioner.

Koncernrevisor kan således danne sig et overblik ud fra ovenstående koncernkontroller, om hvilke

komponenter der påvirkes af koncernkontrollerne i forhold til koncernrevisionsstrategien. Hvilke

kontrolaktiviteter der på forskellige komponenter bør testes osv. Illustrativt kan dette demonstreres i figur

4.7.4.

Figur 4.7.4 - effektivitet af koncernkontroller kontra revisionsbevis

Kilde: RR.2010.05.0062 Artikel Damm og Hansen, figur 4

Er koncernkontrollerne af stærk karakter, så vil koncernrevisor i væsentligt omfang kunne fordele sine

revisionshandlinger på kontrollerne, og i mindre omfang på review og analytiske handlinger og omvendt.

Ovenstående vægtning og fordeling er ikke et udtryk for en sandhed, men blot et eksempel fra artikel med

99 RR2010.05.0062 - Damm og Hansen 2010 side 3
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Damm og Hansen, hvor denne fordeling er opstillet. Der er dog ingen universal guideline ud over revisors

dømmekraft. Der gøres særligt mere kompliceret at koncernrevisor skal på enkelte komponenter tage

stilling til, om der som følge af særlige forhold skal ændres eller laves individuelle opdeling imellem kontrol

og substansbaseret revision. Det kan være mange forhold, som f.eks. kan tage sit udsnit i en tænkt koncern

hvor lageret er væsentligt i både komponent UK, som har stærkt kontrol miljø og hele COSOs apparat kan

anvendes ved gennemgang til topkarakter, mens der i en anden komponent i Ghana næsten ingen

kontroller udføres, herunder overvågning. Historisk ved koncernrevisor, at de Ghanesiske revisorer ikke har

kompetencer til test af kontroller, som også er givet udtryk i interview med komponentrevisor. Her vil

koncernrevisor reelt være nødsaget til ændre sin tilgang, og lave meget substansrevision i Ghana

komponenten, samt muligvis foretage nogen af handlingerne, som komponentrevisor skulle udfører, men

ikke er vurderet kompetent til. Optælling af lager til system, revision af varebrug til følgeseddel og lignende,

som kræver forståelse af de interne procedurer. Omvendt ville der i UK kunne anvendes et fokus, som er

rettet mod test af kontroller og mindre substansrevision. Det kan derfor blive en kompliceret størrelse, når

koncernrevisor skal opdele på komponenterne, med det fokus som skal ligges i revisionshandlinger,

substans eller kontrolbaseret i forhold til opnåelse af egnet og tilstrækkelig revisionsbevis. Det kræver ikke

mindst en enorm forståelse for alle komponenterne i koncernen, herunder deres komponentrevisor helt

ned på disses forretningsgange.

Et eksempel i forhold centraltestede enheder, kunne være et shared service center, hvor alle finansielle

transaktioner og rapporteringer foretages centralt, og de enkelte komponenter ikke har adgang til ændring

af de registreret data, som udføres af SSC. Altså centralt håndtering af bogholderiet, med effektiv

funktionsadskillelse, godkendelsesprocedurer og generelt et meget stærkt internt koncernkontrol miljø. Der

vil koncernrevisor i væsentlig omfang kunne revidere alle komponenter ved at teste kontrollerne i SSC

kombineret med begrænsede substanshandlinger. Det kræver dog indgående kendskab til

informationssystemet og i daglig tale ITGC gennemgang, herunder test og overvågning af kontroller.

Koncernrevisor kunne udstikke arbejdshandlinger til komponentrevisor på væsentlige finansielle

komponenter, om test af effektiviteten af kontrollerne hos komponenterne. Har komponenten ikke adgang

til at registrere i finanssystemet eller hvor meget kan der registreres, og ændres osv. Adgangsrettigheder til

godkendelser og lign. Herigennem bemærke forfatteren, at koncernrevisor kan opnå en forståelse af

koncernen og komponenterne, som reelt kan fjerne scoping af finansielt betydelig komponenter. En farlig

udtalelse, og naturligvis ikke den fulde sandhed. I praksis operer man med at fjerne SSC, som en
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komponent, da man i stedet tester de komponenter der håndteres af SSC. Det bemærkes i øvrigt at i

kritikken rettet imod IAASB post implementering, så er netop SSC nævnt som usikkerhed i forhold til

scoping, som komponent. Standarden kunne således håndtere dette mere konkret. Forfatterens bud er

følgende præcisering ”Et shared service center er ikke at betragte som en komponent alene, uanset at den

forbereder finansielle informationer. Det afgørende er komponenterne, som SSC håndtere”. Indirekte kan

der argumenteres, for at denne beskrivelse direkte fremgår af ISA 600 definition på en komponent100,

hvorved det forventes at ledelsen, enten komponenten eller koncernens ledelse er en del af komponenten,

som medtages. Herved understreges at en ekstern outsourcing af en koncerns bogholderi til f.eks. et SSC i

Indien ikke er en komponent i sig selv.

En væsentlig af del af koncernkontroller er også, at forholde sig til hvordan man i koncernen, herunder

moderselskabet har forholdt sig til de kontroller, som relatere sig til selve konsolideringsprocessen. Altså

regnskabspraksis, og foretager systemet elimineringen ud fra en generel opsætning, eller foretages

elimineringerne kun af revisor. Forholder koncernen sig til de generelle elimineringer som internt salg,

koncernmellemværende og er der nogen procedure, som på linjeniveau i koncernen er systemopsat så der

kan testes centralt. Generelt hvor effektiv er koncernens system og ikke mindst pålideligt til elimineringer.

Er der på interne handler opsat forkerte valutakurser imellem mellemregningskonti, så kan det give

betydelige udsving og ikke være pålideligt. Har regnskabsfunktion historik for at forstå og kende koncernens

interne samhandel og bevægelser. En regnskabsfunktion, som ikke kender koncernen selv godt nok, stiller

alt andet lige koncernrevisor problematisk i sin undersøgelse, da dem med de bedste forudsætninger ikke

kan hjælpe. Det er også relevant at forholde sig til hvor ofte komponenterne rapportere og i hvilken form.

Konstrueret case

Koncernrevisor har ved inspektion og observation af komponent 1, der indeholder et SSC og forstået at i

væsentligt omfang, er de øvrige komponenters finansielle transaktioner håndteret herfra uden mulighed for

indblanding fra komponenternes daglige ledelse, bortset fra oprettelse af ordre og salg. I væsentligt omfang

er det således muligt, at foretage test af kontroller. Koncernen kontrollere herudover internt, manuelt og

systemmæssig ved oprettet kontrolaktiviteter alle oprettede ordre, og i henhold til ordrelister, før

godkendelse.

100 ISA 600 Afsnit 9 pkt. a side
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PwC UK – Group scoping unit process - step NA

GSUs håndbog foreskriver i proces step 3 ved identificering af komponenter, at et SSC som regel ikke er at

betragte som en komponent101. Ligeledes henvises der nærmere til step 6 vedrørende central testet FSLI102,

som også omfatter konsolideringsjusteringer. Case info løses derfor samlet i 4.7.4 vedrørende

koncernkontroller. Forfatteren er, som konkluderet tidligere enig i, at SSC ikke er en komponent i sig selv.

Efter forfatterens egen erfaring og fortolkning, er det i praksis vanskeligt at forholde sig til om en

komponent i en koncern, kan afdækkes effektivt ved andre handlinger uden at have forestået eller

inspiceret koncernkontrollerne, ligesom tidligere nævnt de interne kontroller. Det betyder, at enheden GSU

alene kan forholde sig til den dokumentation, som GET har foretaget og ikke kan forholde sig selvstændigt

og umiddelbart kritisk. Forfatteren bemærker her, at forståelse for koncernen ikke ligger direkte nært for

GSU, og der tegner sig et billede af en effektiviseringsproces, snarer end en forbedring af kvaliteten på

koncernrevision. Den gamle svanesang i revisionsbranchen om dokumentation skal frem for revision. Når

ansvaret skal placeres internt, så er det forfatterens vurdering at denne ”skydedørs” adskillelse formentlig

har været den firmamæssig betragtning, som placere ansvaret fuldt ud til GET.

4.7.5 Konsolideringsprocessen

Konsolideringsprocessen er afgørende for forståelse og udarbejdelse af et koncernregnskab, og naturligt at

ISA 600 i forståelse af koncernen103 har indarbejdet denne, selvom processen reelt først er en del af

udførende revision jf. figur 4.2 i afsnit 4.2. Konsolideringsprocessen er i standarden opdelt i 3 forhold104,

forhold som vedrør den relevante regnskabsbegrebsramme, forhold, der vedrører konsolideringsprocessen

og forhold, der vedrører konsolideringsreguleringer. I planlægningsfasen med opnåelse af forståelse for

koncernen, der bør koncernrevisor danne et tilstrækkeligt billede af hvilke instrukser koncernledelsen

sender til sine komponenter, som f.eks. regnskabshåndbog og rapporteringsinstrukser der omfatter hvilken

regnskabspraksis, som anvendes i koncernen, samt at komponenten efterlever samme praksis i sin

rapportering.

101 Bilag 3 PwC UK Group scoping handbook side 5

102 FSLI – Financial statement line item – oversat linje/område i regnskabet/balance

103 ISA 600 afsnit 17 pkt. (b)

104 ISA 600 bilag 2 pkt 3
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Udarbejder komponenten f.eks. et regnskab til ekstern rapportering med en anden regnskabspraksis. Så skal

komponentens praksis ændres og tilpasses til koncernen, enten i en intern rapportering eller eksternt105.

Forfatteren vurdere, at hvor der er revideret og der aflægges eksternt regnskab, så vil koncernrevisor i

praksis foretrække, at den eksterne rapportering ændres. Helt væsentligt kan der være forskelle på

værdiansættelsen af aktiver i komponentens regnskab kontra koncernen, som kan give væsentlig

fejlinformation på både regnskabs- og revisionsmålsniveau.

Det kunne være det klassiske eksempel med kostpris, som anvendes i komponenten, mens der i koncernen

anvendes dagsværdi. Her kræves yderligere handlinger af komponenten i forhold til rapportering, samt

eventuelt af komponentrevisor til revision af værdiansættelsen. Hvilket sikre en korrekt værdiansættelsen

af aktivet i komponenten, svarende til koncernens anvendte regnskabspraksis.

ÅRL §115 definere koncernregnskabet, som ”koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders

aktiver og passiver, deres finansielle stilling, samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt

virksomhed”.

Konsolideringsprocessen er helt væsentligt en forståelse af de reguleringer, som indarbejdes på den

samlede sum af alle komponenternes rapportering, som giver den konsolideret balance. Hvortil der

elimineres de elementer, som ellers ville indgå dobbelt og derfor skal udholdes.

Klassisk er moderselskabet, som allerede indregner alle datterselskaberne. Sammenlagde man blot alle

selskaberne her, med moderselskabet. Ville indregningen af datterselskaberne/komponenterne medgå

dobbelt.

I den konstrueret case er elimineringer vist udført på koncernens resultatniveau vist, som følge af de

oplysninger koncernrevisor har indhentet106.

Konstrueret case

Koncernrevisor anvender sin risikovurderingshandlinger og foretager en række forespørgsler, og bliver

opmærksom på at komponent 1 salg skal elimineres i koncernregnskabet, samt at, i væsentligt omfang

varetager komponent 1 de øvrige komponenters administration, herunder næsten alle finansielle

transaktioner og administrationsomkostninger, som fordeles til komponent 1 fra moderselskabet via.

Management fee. Herudover observeres at det interne salg medfører betydelige mellemværende, som

105 Eksternt er lig med offentliggjorte regnskaber eller rapporter

106 Se bilag 2 Konstrueret case - konsolideret resultatopgørelse
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moderselskabet forrenter via mellemregning med de enkelte komponenter. Koncernrevisor har således

identificeret følgende:

Koncernrevisor vurdere således, at konsolideringsreguleringerne er så væsentlige, at der bør udarbejdes et

nyt grundlag til benchmark, som grundlag for beregning og scoping af betydelige komponenter, samt

revurdering af komponenternes finansielle betydelighed. Dette er illustreret i tabel 4.7.5. Koncernrevisor

vurdere at komponent 1 skal medregnes som finansiel betydelig og justere således den indledende grænse

ned fra 15 % til 11 %. Dette er muligt, da de 15 % kun et er forslag og revisors dømmekraft er afgørende.

Koncernrevisor har taget koncernledelsen sæde i betragtning, herunder SSC og centraltestet elementer i

betragtning, samt at komponent 1s omsætning er vareforbrug i de øvrige komponenter, således udspringer

den koncerninterne handel direkte fra denne komponent, som kan testes centralt. Herudover indgår nu

både komponent 6 og 3, som begge er over det tidligere benchmark på 15 % efter koncerninterne

elimineringer. Det kan således udledes, at grundlaget eller inputtet som anvendes er væsentligt i forhold til

outputtet. GIGO princippet – gabbage in gabbage out eller gold in gold out107. Samtidig er det også en

understregelse af planlægning er en iterative proces.

107 Lars kiertzner 2006 –princip nævnt på side 67

Nr. Elimineringer: Beløb

1 Internt salg fra kompoent 1(SSC) 800

2 Internt salg fra moder - allokering af distribution og administrationsomkostninger 75

3 Resultat af kapitalandele 1394

4 Rente interne mellemregninger 150
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PwC UK – Group scoping unit process - step 6-7 – konsolideringsjusteringer og scoping

I nedenstående step skal GSU foretage en vurdering af hvordan koncernreguleringer kan påvirke selve

scopingen. Herunder beregningen af koncernen og komponenternes væsentlighedsniveau, samt ikke mindst

fra den opnåede forståelse af koncernen, hvilke enheder, som eventuelt indeholder centralt testede

regnskabsområder. I forhold til konsolideringsreguleringer, så fremhæves 3 muligheder ved scoping108. Hvor

den mest nøjagtige er scoping efter fuld elimineringer. Det må siges at i den konkrete case, så har det også

vist sig at være tilfældet. Forfatteren deler denne betragtning, som værende bedste udgangspunkt.

Nedenstående figur 4.7.5 illustrere at moder 1 nu er eneste komponent, som er vurderet ikke finansiel

betydelig.

108 Bilag xx PwC UK – Group scoping handbook side 10

Tabel 4.7.5 - Benchmark efter eliminering og revurdering af finansiel betydelige komponenter

Komponenter

Eliminering

til EBITDA EBITDA

Betydelig i

%

Finansiel

betydelig

(15%)

EBITDA -

finansiel

betydelige

komponent

er

Komponent 6 160 347 18% x 347

Komponent 5 160 495 26% x 495

Komponent 4 160 398 21% x 398

Komponent 3 160 296 16% x 296

komponent 2 160 590 31% x 590

Komponent 1 ( SSC) -725 -200 -11% x -200

Moder -75 -50 -3%

0 1876 100% 1926

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 4.7.5 - koncernscopingprocessen jf. PwC UK group scoping handbook - step 6-7 - Konsolideringsjusteringer og scoping

6

7

komponet 6 komponet 5 komponet 4 komponet 3 komponet 2 komponet 1(SSC)

Kilde: egen tilvirkning

Fastsættelse af

komponent og

koncernvæsentlighedsni

veau Select large - and or unusual non significant balances or components

Moder 1

Scoping calculation considerations - consolidations adjustments, centrally

tested FSLIs and others
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Forfatteren bemærker som kritik, at GSU ikke har været involveret i konsolideringsprocessen og lægger

vægt på at GET har gennemgået denne proces tilstrækkeligt. I praksis er det forfatterens tolkning ud fra

praksis erfaring og opfattelse, at netop denne dokumentation helt eller delvist er udeladt. Det er en del af

den afsluttende proces, hvorfor der ikke anvendes meget energi i planlægningen. På en førstegangs

koncernrevisionskunde, må det derfor være vanskeligt for GSU at indhente tilstrækkelig viden til selve

scopingen.

Herudover skal GSU forholde sig til usædvanlige store eller risikofyldte balanceposter i komponenter, som

er vurderet ikke betydelig. I denne proces anvender GSU analytiske handlinger på koncernniveau til

identificering heraf. Hvilket anvendes til underbyggelse af den indhentet information i

risikovurderingsprocessen af GET. Hvilket kan tolkes, som en test af om GET har forholdt sig til disse poster,

samt hvad der ligger til grund for, ikke at vurdere disse poster som væsentlige osv. Håndbogen guider til at

fokus bør være poster i ikke betydelige komponenter, som kunne være imellem 5-15 % af koncernens FSLI

eller et større koncernvæsentlighedsniveauet. Forfatteren bemærker her, at med mulighed for at

enkeltstående poster i en ikke betydelig komponenter ligger imellem 5-15 %, kunne være en stærk indikator

for, at i scopingen skulle denne komponent muligvis vælges ud fra et andet benchmark. Forfatteren

fortolker denne proces, som en kvalitetskontrol af GSU, hvor der testes om ikke betydelige komponenter

skulle være finansielle betydelige, samt om GET har tilstrækkelig kendskab til ikke betydelige komponenters

eventuelle risikofyldte poster. Det virker ud fra en faglig vurdering, som både en nødvendig proces og gode

revisionsanalytiske handlinger, som især er nødvendige når man opdeler koncernplanlægningen imellem

GET og GSU. Altid fornuftigt med andre kritiske øjne på en proces.

4.8 Forståelse af komponentrevisor

Skal koncernrevisor have tillid til komponentrevisors arbejde, er det vigtigt at der opnås en forståelse af

komponentrevisor og dennes arbejde. ISA 600 opstiller flere muligheder for at koncernrevisor opnår en

forståelse, herunder i første år at vurdere resultatet af det kvalitetssystem, som anvendes når koncern-og

komponentrevisor er fra samme firma eller netværk109. Det kunne være undersøgelse af den interne kontrol

på den pågældende komponentrevisor. Det kunne være hvordan det pågældende land, firma er klassificeret

109 ISA 600 A33 side 10



72

i ”bucket”110 og hvordan den pågældende partner har klaret en kvalitetskontrol, eller om denne har deltaget

i en sådan.

Et checkskema om overvejelser koncernrevisor skal have ved udarbejdelse af spørgsmål til

komponentrevisor, hvilket kan anvendes til at opnå forståelse af komponentrevisors arbejde kunne være

følgende, som er inspireret fra praksis111:

1. Har den lokale komponent fra koncernen xx deltaget i intern kvalitetskontrol? hvis ja, hvad var

resultatet?

2. Var den ansvarlig partner/revisor på komponenten underlagt kvalitetskontrol på en anden

revisionsopgave? Og hvad var resultatet af dennes arbejde?

3. Hvad har du foretaget til efterlevelse af regelsættet i ISA 600 i forhold til de fokusområder, som

kvalitetskontrollens resultat i den lokale komponent i xx koncern?

Koncernrevisor bør særligt på finansielt betydelige komponenter besøge denne, samt undersøge

revisionsmetodikken herunder kvalitetsstyringsværktøjer. I visse tilfælde kan en videokonference eller

telefonopkald også være tilstrækkelig, det er op til revisors professionelle dømmekraft, men forfatteren

bemærke at området kunne være mere nøjagtigt defineret i ISAen112.

Opnår koncernrevisor en forståelse af et komponentrevisor ikke er uafhængig, manglende overholdelse af

etiske regler, manglende faglig kompetence, tilstrækkelig mulighed for involvering i komponentrevisors

arbejde til afdækkelse af revisionsbevis eller hvis komponentrevisor ikke opererer inden for en

reguleringsmæssig ramme, hvor der føres tilsyn med revisor113. Så kræver standarden at koncernrevisor skal

foretage tilstrækkelig arbejdshandlinger, for at opnå egnet revisionsbevis, men uden at involvere

komponentrevisor114. Et eksempel i praksis kunne være, såfremt der i det pågældende komponentland ikke

er krav eller praksis for udførsel af beholdningseftersyn, hvorfor komponentrevisor ikke har erfaring

hermed. Ville det være hensigtsmæssigt at koncernrevisor direkte involvere sig i denne proces.

110 I daglig pwc tale et udtryk for hvilken kvalitetskategori/bucket det enkelte land vurderes, at være i forhold til overholdelse af interne kvalitetssystemer.

111 ISA 600 indeholder tilsvarende spørgeskema i bilag 4 til komponentrevisors bekræftelse og forståelse

112 Jf.ISAASB post implementation report – side 41 og 42

113 ISA 600 afsnit 19 side 4

114 ISA 600 afsnit 20 side 4
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Konstrueret case

Koncernrevisor har igennem sin forståelse af komponentrevisor indhentet tilstrækkelig information ved

brug af telefonmøde med hver enkelt komponentrevisor, som kommer fra samme netværk og således

forespurgt i henhold til oplistet spørgeskema, samt indhentet en uafhængighedsbekræftelse og

standardbrevet fra ISA 600 bilag 4. Ingen af de forespurgte forhold har givet koncernrevisor ”bekymringer”.

Der er givet udtryk for en god forståelse af komponentens branche, art og omgivelser samt de

revisionshandlinger som komponentrevisor mener at være tilstrækkelig.

PwC UK – Group scoping unit process – step NA

Forfatteren tolker, at GSU skal ikke forholde sig til komponentrevisor ifølge håndbogen, idet dette element

ikke er omtalt heri. Det er således en understregning af at GET skal opnå denne forståelse, varetage og have

den løbende kommunikation med komponentrevisor. Forfatteren tænker at dette formentlig skyldes

”placering” af ansvaret, som ultimativt er koncernrevisors og i praksis er dette også en opgave, som skal

varetages af den ansvarlige partner.

4.9 Væsentlighedsniveau

Revisor skal i sin overordnede revisionsstrategi fastlægge et væsentlighedsniveau for regnskabet som

helhed ”overall materialty”, som nedsætter sandsynligheden, for at summen af ikke korrigerede fejl og

uopdagede fejlinformationer ikke medfører en ændring i de økonomiske beslutninger, som træffes af

regnskabsbrugerne. Dermed også accepteret, at der en risiko for, at revisor ved sin udførende revision ikke

identificere alle væsentlig fejlinformation115. Revisor fastsætter også et væsentlighedsniveau for den

udførende revision ”performance materialty”, som er under væsentlighedsniveauet for regnskabet som

helhed. Herudover fastsætter revisor et væsentlighedsniveau for fejlinformation, som er klart ubetydelige

”under sum”. ISA 320 definere og stiller krav om revisors fastsættelse af væsentlighedsniveau, men i

standarden er der ingen direkte krav til f.eks. benchmark modeller eller metoder, som revisor skal anvende.

Der er nævnt nogke eksempler, som hvilke benchmark kombineret med procentsatser, men videre går

standarden ikke.

115 RR.2010.02.0010 Gath og Lauritsen, 2010 side 1 afsnit 2.1
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Den gør derimod klart, at det er revisors faglige vurdering, som er afgørende ved fastsættelse af

væsentlighedsniveauet116. Omvendt så har der igennem praksis været udviklet kvantitative modeller hertil,

som rettesnor og ensarter tildels praksis herpå117. Det er dog naturligt at antage hvert revisionsfirma har sin

holdning og vurdering af procentsatser og relevante benchmarks, ud fra virksomhedernes art og omgivelser.

Forfatteren bemærker, at dette alt andet lige medfører forskellige opfattelser af, hvornår der er opnået

tilstrækkelig revisionsbevis ”coverage” på udvalgte regnskabsposter, men det må vurderes at forskellene er

inden for ”god revisionsskik”. I forhold til den udførende revision, så fastsættes væsentlighedsniveauet

lavere end det overordnet væsentlighedsniveau, for at nedsætte sandsynligheden for at summen af de

samlede ikke korrigerede fejl og uopdagede fejlinformationer overstiger regnskabet som helhed. I praksis

kunne det f.eks. være 25%, 50% eller 75%. Anvendes 25% så reduceres det udførende væsentlighedsniveau

til 25% af det overordnet niveau. Revisor vurdere således, at der er betydelige fejlinformationer og omvendt

ved 75%.

Revisor fastsætter i praksis væsentlighedsniveau på den udførende revision, ud fra både kvalitative og

kvantitative principper, som en del af den faglige vurdering. De kvantitative principperne er benchmark

regnemodellerne, hvortil revisor kan anvende en højere eller lavere procentsats afhængig af kvalitative

principper. Disse principper kunne være historiske mange korrektioner, ustabilt marked, virksomhed i

salgsprocess, going –concern usikkerhed o.l., som er faktorer der vil påvirke revisors vurdering af hhv.

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed og for den udførende revision.

Revisor bør også altid ved fastsættelse af det udførende væsentlighedsniveau overvejer, om dette er

passende på udvalgte regnskabsposter og områder. Når revisor fastsætter væsentlighedsniveauet i praksis

til den udførende revision, så anvendes dette til at scope områder, som kræver revisors opmærksomhed i

regnskabet. F.eks. hvis debitorer er over væsentlighedsniveauet, så kræver det revisor foretager en revision

som opnår tilstrækkelig revisionsbevis, om at den post ikke indeholder væsentlig fejl. Det gøres i praksis ved

anvendelse af statiske stikprøvemodeller, hvortil fejlen i populationen kan projiceres i forhold til det totale

testområde, for dermed at vurdere risikoen for fejl på området generelt.

116 ISA 320 afsnit 4 side 2.

117 RR.2010.02.0010 Gath og Lauritsen, 2010 side 2 afsnit 2.1
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Standarden gør det også tydeligt at væsentlighedsniveauet er en del af den iterativ proces, og skal ændres

løbende, når revisor vurdere det hensigtsmæssigt118. Standarderne går generelt mere væk fra brug af

statistiske modeller og er mere procesorienteret119. Dette for at skabe fokus omkring det iterative i

processen. Forfatteren er af den opfattelse, at den procesagtig tilgang er et vigtigt udgangspunkt, og det er

med til at sikre revisor har fokus på det iterative, og hele tiden forholde sig til sin professionel vurdering.

”Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte rent mekaniske regler for fastsættelse af

væsentlighedsniveauet”120. Revisors arbejde og omfang begrænses således ikke af statiske regnemodeller,

men tvinges til at tænke og anvende en professionel vurdering, sådan som standarderne er udarbejdet.

Hermed forholde sig til kvalitative og kvantitative forhold i sin vurdering i et større omfang. Omvendt kunne

vejledningen i ISA320 godt indeholde litteraturens tidligere anvendte modeller, som udgangspunkt i revisors

vurdering eller udarbejde en skabelon, således der ikke var forskellige regnemodeller i praksis.

Generelt er der efterladt meget til revisors faglige vurdering i forhold til væsentlighedsniveauet, hvorfor det

kan være vanskeligt for offentligheden at angribe revisors ”essentielle revisionsværktøj”.

Fondsrådet har i notat af 17. december 2008 givet udtryk for generelle overvejelser om væsentlighed i

forbindelse med regnskabskontrol. Årsagen hertil, er at ifølge rådet så er vurdering af væsentlighed et

konkret skøn, og der derfor kan være forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt121. Ydermere så

nævnes det, at fastlæggelsen af væsentlighedsniveau kræver nogen retningslinjer, med henblik på at opnå

et mere ensartet niveau. Forfatteren fortolker dette, som udelukkende at må relatere sig til kvantitative

modeller, da revisors vurdering af kvalitative forhold altid vil være subjektive. Begge udsagn fra fondsrådet

er netop kernen i problemstillingen, hvor der er stor fokus fra offentligheden og praktikere på, hvorledes

fastsættelse af væsentlighedsniveauet skal udføres i praktisk, hvor der altså ikke direkte er hjemmel i

standarden eller en vejledning hertil.

4.9.1 Koncernvæsentlighedsniveau

I en koncernrevision skal der efter ISA 600 fastsættes væsentlighedsniveau for koncernregnskabet som

helhed, som del af den overordnede revisionsstrategi og et komponentvæsentlighedsniveau, herunder for

118 ISA 320 A13 side 4

119 Lars Kirtzner 2006 side 62

120 RR.2010.02.0010

121 RR.2010.02.0010 side 4 pkt. 4
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eventuelle særlige regnskabsposter eller oplysninger, og en grænse for hvornår fejlinformation vurderes

klart ubetydelige.

Det kunne fristes at påstå standarden blot trukket det generelle væsentlighedsniveau fra IS320 over på en

koncern. Idet, koncernvæsentlighedsniveauet skal fastsættes i forhold til komponentvæsentligheds-

niveauet. Dette for at sandsynligheden for, at summen af ikke-korrigerede og uopdagede fejlinformationer i

koncernregnskabet ikke vil overstige koncernregnskabet som helhed.

Standarden forholder sig ikke nærmere hertil, hverken modeller eller metoder ligesom ISA320, men gør det

blot klart i sin vejledning, at det fastsatte komponentvæsentlighedsniveau på komponenter, ikke må

overstige koncernvæsentlighedsniveauet122. I nedenstående figur 4.9.1 er dette illustreret, både som en alt

for aggressivt og alt for konservativ tilgang, men dog vil hverken den eller ende af denne skala være forkert i

forhold til standarden. Spændet kan altså være stort i koncernrevisioner, og her er revisors faglige vurdering

afgørende. Principielt kan der ud fra standarden godt fastsættes et væsentlighedsniveau for hver af

komponenterne, hvortil tværsummen af disse vil overstige koncernvæsentlighedsniveauet, idet

komponentvæsentlighedsniveauet kan fastsættes individuelt123, og at disse ikke behøves at være

udsprunget af en matematisk regnemodel. Koncernrevisor skal dog forholde sig til

sammenlægningsrisikoen, som er udtryk for at uvæsentlige fejlinformationer i de enkelte komponenter

sammenligt bliver til væsentlige fejlinformation i koncernregnskabet, som helhed.124

Figur 4.9.1 Illustration over fordeling af komponentvæsentlighedsniveau

Kilde: http://www.journalofaccountancy.com/issues/2008/dec/componentmaterialityforgroupaudits.html

122 ISA 600 A43 side 11

123 ISA 600 A43 side 11

124 RR.2010.05.0062 Damm og Hansen 2010, afsnit 3.3. side 4
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I praksis tages der udgangspunkt i den kvantitative tilgang og principperne nævnt i afsnit 4.9, men blot på

det samlede koncernregnskab. Herefter multipliceres der med en benchmark multiplikator, som gerne skal

forhindre, at revisor ikke i havner i den alt for ”aggressive” ende af skalaen. Tilgangen er muligvis som følge

af den i litteraturen skabte vejledning, herunder bl.a. fra artikel fra ”journal of accountancy” udgivet i 2008,

hvor multiplikatoren er forklaret, som i nedenstående tabel 4.9.1.

Tabel 4.9.1 Benchmark multiplikator

Kilde : http://www.journalofaccountancy.com/issues/2008/dec/componentmaterialityforgroupaudits.html

Denne tabel beskriver, at ved f.eks. 5-6 finansiel betydelige komponenter, der multipliceres det overordnet

koncernvæsentlighedsniveau med 250%, som så allokeres. I praksis anvendes en forholdsmæssig allokering,

som revisor kan justere individuelt. Dette skyldes også, at denne regnemodel godt kan resultere i et

væsentlighedsniveau på komponenten, som overstiger koncernvæsentlighedsniveauet.

Denne tilgang er i overensstemmelse med forfatterens egen erfaring. Det er dog ikke i standarden defineret,

at der skal foretages en sådan beregning og allokering, hvilket betyder alt andet lige at forvirring hersker i

praksis, om hvad der er mest korrekt. Der kan altså opnås vidt forskellige resultater, som tilmed kan være

konkurrenceforvridende. Her tænkes på, at nogen firmaer muligvis har en mere konservativ tilgang og

dermed et højere fastsat væsentlighedsniveau, hvilket andet lige påvirker honoraret opad, mens andre en

mere aggressiv tilgang og lavere honorartilbud. I praksis er denne uoverensstemmelse problematisk.

Forfatteren bemærker, at hvis praktikere typisk anvender en lignende model, så kunne den ligeså godt være

indarbejdet i standarden som ”god revisorskik”. Herved opnås en ensartethed i scopingprocessen, som på et

niveau kan kvantificeres. Revisor er jo ikke fritaget for at anvende sin faglige vurdering, og skal således

stadig forholde sig til øvrige kvalitative forhold på komponenter og koncernen som helhed, men der hersker

som tidligere nævnt fra respondenterne til IAASB en betydelig kritik af denne ”usikkerhed” i standarden, og

mangel af model som vejledning.
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Konstrueret case

Koncernrevisor har som nævnt i afsnit 4.7.5 konsolideringsprocessen vurderet at komponent 1 til 6 er

finansiel betydelige, således er der foretaget en ny scoping af komponenter i forhold til den indledende

vurdering i planlægningen, altså den iterativ proces. Herudover foretager koncernrevisor en allokering af

komponentvæsentlighedsniveauet ud til de finansiel betydelige komponenter, se nedenstående tabel

4.9.1.1.

Ingen af komponenternes væsentlighedsniveau overstiger koncernens, som udgør 66 mio.kr., og der er

anvendt en multiplikator i overensstemmelse med tabel 4.9.1 på 250%. Anvendtes en anden multiplikator,

som f.eks. 500% ville næsten alle komponenterne overstige koncernvæsentlighedsniveauet, hvilket ikke er

muligt og kræver nedjustering.

Forfatteren bemærker her, at problematikken er væsentlig for i praksis, er der forskellige benchmark

multiplikator, som anvendes i forskellige revisionshuse, og i praksis vurdere forfatteren, at der oftest

anvendes et beregnet niveau, uden en mere subjektiv vurdering. Forskellen kan altså være stor.

Tabel 4.9.1.1 - Benchmark efter eliminering og revurdering af finansiel betydelige komponenter

Komponenter

Eliminering

til EBITDA EBITDA

Betydelig i

%

Finansiel

betydelig

(15%)

EBITDA -

finansiel

betydelige

komponent

er %

Indledning

allokering Justering

Komponent

overall

materialty

Haircut

perfomance

materialty

Final

perfomance

materialty

Komponent 6 160 347 18% x 347 14,9% 24 24 25% 18

Komponent 5 160 495 26% x 495 21,3% 35 35 25% 26

Komponent 4 160 398 21% x 398 17,1% 28 28 25% 21

Komponent 3 160 296 16% x 296 12,7% 21 21 25% 16

komponent 2 160 590 31% x 590 25,4% 42 42 25% 31

Komponent 1 ( SSC) -725 -200 -11% x -200 8,6% 14 14 25% 11

Moder -75 -50 -3% 0,0% 0 0 0% 0

0 1876 100% 1926 100,0% 164 0 164 123

Kilde: Egen tilvirkning

Regneforudsætninger

Group EBITDA 1876

Rule of Thumb % 3,50%

Group Over all materialty 66

Group overall materialty multiple 250%

Component overall materialty 164

Justeret EBITDA for underskud til allokeringsberegning 2376

Group Performance materialty 25%



79

4.9.2 Komponentvæsentlighedsniveau

Koncernrevisor forholder sig kun til komponentens væsentlighedsniveau og fastlægger dette, når de

finansielle informationer revideres eller når review indgår i koncernrevisionen125.

Herudover fastlægges en grænse for, hvornår fejlinformation i komponentens finansielle information er

over en grænse, som skal kommunikeres til koncernopgaveteamet126.

I den enkelte komponent, der fastsætter komponentrevisor selv væsentlighedsniveauet for komponentens

regnskab som helhed. Hvilket ikke skal forveksles, med det komponentvæsentlighedsniveau, som

koncernrevisor fastsætter på den pågældende komponent. Selvom i praksis, så er de ofte sammenfaldende,

da komponentrevisor i givet fald må foretage en overrevision, ved dels at revidere efter eget

væsentlighedsniveau og dernæst anvende koncernrevisors, som alt andet lige må være lavere, for at

overholde rapporteringskravet til koncernrevisor.

Dette kan eksemplificeres ved situationen hvor koncernrevisor beder en komponentrevisor, om at anvende

et lavere væsentlighedsniveau, end svarende til komponentrevisors egen vurdering af risici for væsentlig

fejlinformation på regnskabet, som helhed. Alene forskellige regnskabspraksis kan modsige

væsentlighedsniveauerne, da rapporteringen til koncernrevisor kan være anderledes end efter det regelsæt,

der aflægges lokalt.

Det komponentvæsentlighedsniveau, som koncernrevisor fastsætter på komponenten, er det niveau som

komponentrevisor skal rapportere efter til koncernrevisor. Koncernrevisor kan foretage sin vurdering og

fastlæggelse af komponentens væsentlighedsniveau i forhold til koncernregnskabet. Hvilket så

kommunikeres til komponentrevisor eller koncernrevisor kan forholde sig til, om det af komponentrevisor

anvendte væsentlighedsniveau, vurderes at være passende127. Herunder opfylde kravene i ISAen, dermed af

standarden også fastholdt under koncernvæsentlighedsniveauet.

125 ISA 600 A44 side 11

126 ISA 600 A46 side 11

127 ISA 600 A46 side 11
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I praksis forespørger koncernrevisor typisk komponentrevisor, om hvilke væsentlighedsniveau denne har

fastsat, og hvorfor. Altså forespørgende handling, som en del af kommunikationen og forståelse af

komponentrevisor. Herpå dannes egen vurdering, og om dette niveau er passende. Er komponentrevisors

højere, så skal det naturligvis kommunikeres, hvilket koncernrevisor vurdere er passende, og som skal

efterleves i komponentrevisors rapportering til koncernrevisor. Forfatteren bemærker, at i praksis hvor

komponentrevisor vurdere et lavere niveau end koncernrevisor, så justere koncernrevisor oftest sit niveau

ned, da det alt andet lige reducere risikoen for fejlinformation.

4.10 Kommunikation med komponentrevisor

Kommunikation med komponentrevisor foregår, som en del af forståelsen af komponentrevisor som omtalt

i afsnit 4.8, som følges op når endelige finansielle betydelige komponenter er identificeret, og de

komponenter som vurderes at være betydelig risikofyldte komponenter. Her er det koncernrevisors ansvar

at få kommunikeret med komponentrevisor og at dette skal være en tovejskommunikation, for at være

effektiv128. Dette betyder altså telefon eller som yderligere anbefalet besøg hos komponentrevisor129. I

øvrigt en handling, som i praksis udføres ikke tilstrækkelig130. Bilag 5 til ISA 600 indeholder en række

anbefalinger til vejledning om kommunikation med komponentrevisor, og forhold som kan indgå i den

instruktion koncernrevisor udstikker til komponentrevisor, herunder forståelse af dennes faglige, etiske og

kompetencekrav, og om disse er opfyldt. Vil komponentrevisor arbejde, har den kvalitetssystemer som er

passende til opgavens omfang osv. Det er koncernrevisors ansvar, at dette udføres tilstrækkeligt.

Forfatteren tillader sig at bemærke, at for meget væsentlige komponenter, der kan revisor i praksis ikke

undgå at besøge denne og vurdere det arbejde som udføres, herunder dennes dokumentation og

kvalitetssystem.

Koncernrevisor er direkte, som indledende kommunikation forpligtiget til at indhente en

uafhængighedserklæring, det i standarden tidligere omtalte bilag 4 med eksempler på erklæringer, som

skriftligt skal bekræftes.

128 ISA 600 A57 side 13

129 ISA 600 A58 side 13

130 Jf. bilag 1 interview med Ole Birger Neerup fra revisortilsynet



81

I praksis foretager koncernrevisor oftest et telefonopkald med komponentrevisor, som er væsentligt

finansielle betydende. Sjældent opleves besøg hos komponentrevisor, som tilgang. Koncernrevisor kunne

også vælge dette, som en rotationshandling/turnus når blot der ved førstegangsrevision er foretaget denne

handling. Forfatteren bemærker at har handlingen aldrig været foretaget på en eksisterende

længerevarende koncernopgave, så bør koncernrevisor ”komme afsted” i en fart, for at få dokumenteret

dette efter ”god revisorskik”. Til øvrige komponenter foretages der oftest i praksis en kommunikation, som

udelukkende består af en rapporteringspakke, med dokumenter som i væsentligt omfang indeholder de

elementer, som er listet i bilag 4 og 5 til standarden. Denne rapportering foretages iøvrigt på alle

komponenter, som er i scope. Ikke betydelige komponenter indgår, som ofte i praksis ikke i

rapporteringspakken, da disse komponenter ikke er indgår i koncernrevision, men indgår blot med de

finansielle oplysninger som modtages, hvortil koncernrevisor foretager analytiske handlinger.

I praksis kan koncernrevisor på ikke betydelige komponenter foretage en turnus betragtning, altså

rotationsprincippet og udvælge forskellige ikke betydelige komponenter til enten review, aftalte

arbejdshandlinger eller fuld revision.131

4.11 Reaktion på vurderede risici

Koncernrevisor skal på baggrund af identificeret og vurderet risici for væsentlig information, som er opnået

igennem risikovurderingsprocessen og forståelse af koncernen, dens komponenter og komponentrevisorer,

som reaktion herpå vurdere de arbejdshandlinger som koncernopgaveteam og komponentrevisor skal

udfører132. Koncernrevisor skal i sine overvejelser til vurdering af egnet revisionsbevis forholde sig til arten,

den tidsmæssig placering og omfanget af yderligere arbejdshandlinger.

Arten af revisionshandlinger er som reaktion på vurderede risici mest betydelige133, og består af enten

substanshandlinger eller test af kontroller, se i øvrigt figur 4.7.1 for revisionshandlinger i afsnit 4.7.1

Risikovurderingshandlinger. Den tidsmæssig placering, er om handlingerne skal udføres løbende eller i

forbindelse med statusrevisionen, og omfanget er primært baseret på kvantitative data, som mængde af

stikprøver osv.

131 RR.2010.05.0062 Damm og Hansen

132 ISA 600 afsnit 24

133 RR.2005.06.006 Bisgaard side 5
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Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation er en del af den løbende iterative revisionsproces,

hvor koncernrevisor løbende skal vurdere om den oprindelige risikovurdering stadig er gældende, hvor

vurdering af revisionsbevis baseret på arten af revisionshandlinger er sammenkædende og kan illustreres i

nedenstående figur 4.11.

Figur 1.11 Revisionsprocessen sammenhæng

Kilde: Figur 2 i RR.2005.06.0006 af Bisgaard

I ISA 600 skal koncernrevisor i forhold til figur 3.1.7 diagram over arbejdshandlinger på komponenter i afsnit

3.1.7, som vejledning anvende dette beslutningstræ som guide til hvilke arbejdshandlinger, som skal

udføres på komponenterne i forhold til opnåelse af tilstrækkelig revisionsbevis og i forhold til oprindelig

risikovurdering. Forfatteren bemærker i forhold til figur 3.1.7, at denne har til formål at koncernrevisor skal

vurdere, om der på baggrund af planlagte revisionshandlinger i forhold til komponenterne er opnået

revisionsbevis, hvorpå konklusion i koncernregnskabet kan afgives og hvis dette ikke er tilfældet, så skal der

som reaktion vurderes yderligere arbejdshandlinger. En understregning af den iterativ proces.

Det kunne i praksis være at den oprindelig forståelse af konsolideringsprocessen, koncernkontroller og

opdeling af komponenter ikke var sammenfaldende, med det opnået revisionsbevis i forhold til arten af

revisionshandlinger. Forfatteren retter henvisning til Figur 4.7.4 - effektivitet af koncernkontroller kontra

revisionsbevis i afsnit 4.7.4 koncernkontroller.
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Et klassisk eksempel kunne være hvor koncernrevisor har vurderet en komponent, som ikke betydelig og

således kun foretager analytiske handlinger, men vurdere på baggrund heraf, at revisionsstrategien skal

ændres. Da der, som følge af analytiske handlinger vurderes at i komponentens balance indgår der

poster/grupper, som vurderes at være betydelig og kræver et mere egnet revisionsbevis. Analytiske

handlinger foregår i praksis som en afsluttende regnskabsanalyse134, hvor der sammenholdes med tidligere

resultater eller budgetter, brancheinformationer eller informationer fra tilsvarende komponenter.

Informationer der bør ansporer koncernrevisor i en sådan analyse, kunne være, hvor et stort udsving på

dækningsgraden, både i forhold til branche, øvrige komponenter og historiske regnskabstal forekommer.

Hvis salg af IT-hardware kun i branchen har en DG på 10%, og koncernrevisors analyse af en komponent

resultere i en DG på 35%, så er analyse ikke nok og tilstrækkelig egnet revisionsbevis. Her skal forholdet

undersøges nærmere, hvilket kunne være instrukser om arbejdshandlinger til komponentrevisor eller

involvering direkte af koncernopgaveteamet selv. I situationen kunne der være et tilfælde af ”fakturering ud

over rampen”, som altid er et faresignal da det hentyder en kriseramt virksomhed, og ikke mindst

muligheden for et meget uheldigt eller direkte uærligt kontrolmiljø. Her er revisionsmålene periodisering,

fuldstændig, nøjagtighed, forekomst og klassifikation særlige relevante, som koncernrevisor må forsøge at

afdække ved substansrevision i form af detailtest. Se i øvrigt nedenstående sammenhæng i forhold til

revisionsmål og revisionshandlinger, som revisor skal iagttage i figur 4.11.1135.

Figur 4.11.1 – Revisionsmål fordelt på regnskabsinformation og sammenkædet med revisionshandlinger

Kilde : Figur 9 fra RR.2005.06.006 af Bisgaard side 4

134 RR.2010.05.0062 af Damm og Hansen, side 6

135 Revisionsmål er venstre kolonne, som i henhold til ISA 500 er fordelt på periodens transaktioner, balanceposter og præsentation og oplysning
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Det kunne også være beholdningseftersyn, ekstraordinære juridiske omkostninger eller lignende poster,

som har ændret sig væsentligt og ikke var en del af revisors indledende forståelse af komponenten og

dennes finansielle information. I princippet alle poster, som efter koncernanalytiske handlinger udsvinger så

væsentligt, at beløbet bliver betydeligt eller udsvinget er så abnormt, at koncernrevisor må forholde sig og

identificere forskellen. Hertil kan anvendes tidligere omtalte revisionshandlinger. Generelt indgås den type

af betragtning, når revisor skal vurdere opnåelse af egnet revisionsbevis. Sammenhæng mellem hvor stærke

og svage disse kan være, og af forskellige typer kan illustreres i nedenstående figur 4.11.2.

Figur 4.11.1 – Stærke og svage revisionsbeviser og sammenhæng til typer

Kilde 1 :Figur 12 fra RR2005.06.0006 af Bisgaard side 6

Såfremt koncernrevisor ikke vurdere at der er opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis, således at

risikoen for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, således at risikoen for væsentlig

fejlinformation på koncernregnskabet er reduceret til acceptabelt lavt niveau, skal koncernrevisor udstikke

eller foretage yderligere arbejdshandlinger136. Er dette ikke muligt, så skal revisor modificere sin konklusion i

den afgivne påtegning eller i yderste konsekvens fratræde opgaven137.

Det væsentlige i ovenstående betragtning er nok at forholde sig til, at det igen er revisors professionelle

dømmekraft, da der ikke i standarder eller nogen andre steder er defineret, hvornår nok er nok. Sat på

spidsen af forfatteren, men hvornår er koncernkontroller uanset hvor effektive de er, så et udtryk for at

kvantitative forhold, som stikprøver i substansrevision skal eller kan nøjes med at udgør f.eks. 40%. Revisor

skal samtidig også altid forholde sig til revisorlovens §16, stk. 1, der omtaler rettidig omhu og en effektiv

136 ISA600 A62 og A63

137 ISA600 A9
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revision. Grundlæggende må det fortolkes, som at revisors ”mavefornemmelse”, for hvornår denne har

opnået tilstrækkelig overbevisning, er den afgørende faktor. Revisor skal altså blive ved, eller modificere sin

konklusion i sidste ende. Responsumsager har særligt her vist sig at give revisor klø, da modifikationer skal

være grundigt dokumenteret i revisors dokumentation, måske netop dette forhold gør at revisor holdes på

”dupperne”.

Konstrueret case

I den konstrueret case er der forhold til standarden, forståelsen af komponenterne, komponentrevisorenes

arbejde samt koncernen og dennes risici vurderet at dels alle komponenter 1-6 til er vurderet finansiel

betydelige. Samtidig er forståelsen af koncernen indhentet, så dens risici er identificeret kombineret, med

outsourcing af næsten alle funktioner til et SSC, hvor der er vurderet et højt kontrol miljø. Det høje kontrol

miljø, og styrkelsen af koncernens koncernkontroller har koncernrevisor bl.a. skabt overbevisning igennem

ved dels rapport fra intern revision, samt observation af identificeret nøglekontroller. Nøglekontrollerne er

vurderet nødvendige at teste. Herudover har koncernrevisor identificeret særligt omsætningen, som

området med væsentlig fokus hvor risici for væsentlig fejlinformation kan være tilstede. Usikkerheden på

trods af at vareforbruget kan afstemmes til komponent 1s salg, så består det i dækningsgraden og at den

operative ledelse i hver komponent kan oprette ordre og salg i hver deres komponent, hvor den egentlig

kontrol består i godkendelse kontrol af ordren fra komponent 1, som en manuel kontrol. Kontrolrisikoen er

alligevel vurderet lav, som følge miljøet, de interne kontroller og koncernkontrollerne. Udsvingene i

dækningsgraden indikere, dog en iboende risiko. Generelt er omsætning i revisors ”børnelærdom” kendt

for, at indeholde en høj iboende risiko.

De enkelte komponenter er alle finansiel betydelig ud fra standardens vejledning om 15% og revisors

professionelle vurdering, som tidligere konstateret. Omvendt så har hensigten i standarden ikke været at

koncernrevisor skal foretage fuld scope revision af alle komponenter, men at koncernrevisor skal

identificere og risikorette sin revision. I denne situation, må det derfor tolkes af forfatteren, som at

koncernrevisor skal forlade den konservative vinkel lidt, og ændre så ikke alle finansielle betydelige

komponenter er scope, men at der i stedet anvendes et turnus princip, hvor de enkelte komponenter skiftes

til test af risikorettede handlinger og fuld scope.

Koncernrevisor vurdere det derfor hensigtsmæssigt, at udvælge 4 af de 6 komponenter baseret på

identificeret DG%, som koncernrevisor vurdere ud fra en analytiske betragtning at være interessante, se
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figur 4.11.3. De udvalgte komponenter er 1, 2, 3 og 6 ud fra deres DG udsving, men særligt er der taget

hensyn til at komponent 6 også indeholder en valutarisici som er identificeret. Det er af koncernrevisor

vurderet hensigtsmæssigt at komponentrevisor foretager nogen yderligere arbejdshandlinger, for at opnå

egnet revisionsbevis til koncernrevisor. Koncernrevisor ønsker eksterne bekræftelser, af de udvalgte

komponenters debitorer, samt test af lønkontrollerne, som komponentrevisor ikke havde planlagt. Både

som løbende revisionshandling og opfølgning på til status. Det vil sige den tidsmæssige placering og art er

vurderet afgørende. Herudover ønsker koncernrevisor af komponent 6 en beskrivelse af forretningsgangene

omkring valutasikringen, hvilke fokus der er og hvordan er terminsforretningen afdækket i forhold til hvilken

valuta og hvor hurtig kan der omstilles, godkendelsesproceduren lokalt.

Figur 4.11.3 DG analyse konstrueret case

Kilde 2: Egen tilvirkning

Denne vurdering kan være en teoretisk diskussion, da standarden er klar og siger at en finansiel betydelige

komponent skal indgå i koncernrevisors overordnet revisionsstrategi herunder kommunikation med

komponentrevisor. I den konstrueret case er det forfatterens argumentation at alle komponenterne, som

følge af kontrollen fra komponent 1 kan vurderes, som ikke finansiel betydelig i forhold til standarden,

således de alene vurderes som betydelige risikofyldte komponenter. Der vil i praksis være langt flere

detaljer og kvalitative forhold, som afgøre denne vurdering for revisor. Som tidligere nævnt skal revisor også

udfører en effektiv koncernrevision. Det er derfor nærliggende at diskutere om standarden skal fortolkes

firkantet, så næsten 6 identiske komponenter geografisk forskellige steder skal vurderes, som finansielle

betydelige og indgå i en fuld scope revision, på trods af næsten alle finansielle oplysninger kan testes i et

SSC. Det er forfatterens opfattelse at denne diskussion sjældent praktiseres, men at der i stedet vælges fuld

scope. Overrevision er ikke hensigten med ISA 600 eller ønske fra revisor, som også har fokus på honorar og

effektiv revision, men det er alligevel en interessant teoretisk diskussion. Forfatteren vurdere, at

risikovurderingen skal være afgørende, altså revisors mavefornemmelse og dømmekraft. Det kan derfor

Komponent DG %

Komponent 6 54%

Komponent 5 68%

Komponent 4 60%

Komponent 3 47%

Komponent 2 73%

Komponent 1 (SSC) 75%
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være passende det første år, hvor koncernrevisor er på opgaven, at indeholde elle komponenterne i fuld

scope. Idet de kvantitativt er indkalkuleret. Hvilket vil give koncernrevisor en dybere forståelse af koncernen

og dens komponenter. Koncernrevisor kan efterfølgende udvælge med turnus138, som betragtning hvis

ingen væsentlige forhold identificeres i de risikorettede handlinger, hvilket kunne være mere

hensigtsmæssigt.

PwC UK – Group scoping unit process – step 8-10

I dette step af håndbogen vejledes GSU om, at der skal forholdes til om der er opnåede tilstrækkelig og

egnet revisionsbevis, og for at kunne anvende minimum grænserne på 45% for normal risiko, 55% for

forhøjet risiko og 65% for betydelig risiko139, så kræves det stærke kvalitative beviser. I håndbogen er

oplistet en række eksempler, som GSU skal overvejer forinden, for at sikre at teamet har valgt ikke

betydelige komponenter korrekt og reageret på de vurderede risici. Herunder ITGC, stærk kontrolmiljø eller

en stærk detaljeret koncernanalyse af GET. Det virker på forfatteren ikke helt logisk, at hvis GET har forholdt

sig og foretaget koncernanalysen, at GSU så skulle kunne ændre på dette eller vurdere risici herpå, som ikke

GET har forholdt sig til. Enten dobbeltarbejde eller kvalitetskontrol af GET, men på hvilket grundlag og hvor i

processen opnår GSU detaljeret viden om komponenterne, herunder deres aktiviteter? GET er den

udførende funktion i relation til indhentelse af viden. Det fristes derfor til at spørge, hvor afhængig er GSU

af et dygtigt GET team, da der alt andet lige må være forskel på niveauet af detaljeringer på forskellige

koncernopgaveteams.

4.11.1 R2014.150/2013 disciplinært sag

I den indledningsvist omtalte sag i afsnit 2.4.4.1 som vedrører sag for revisornævnet, hvor afgørelsen gik på

manglende overholdelse af god revisionsskik ved koncernrevision. I kontrollantens vurdering, som

revisornævnet har sluttet op omkring, har koncernrevisor ikke foretaget den fornødne dokumentation af

gennemgang og involvering i komponentrevisors arbejde, hvorfor den indklagede er kendt skyldig i

overtrædelsen af både RL § 16, stk. 1 om god revisorskik som følge af manglende overholdelse af ISA600

samt RL§23, stk. 2 som vedrører koncernrevisors gennemgang af datterselskabets revisors arbejde.

138 ISA 600 afsnit 29 og A54-A55

139 Dette er firmapolitiske vedtaget grænser, og ikke et udtryk for sandheden eller generel praksis – det er således blot i overensstemmelse med PwC kvalitetssystem.



88

Kontrollanten påpeger to væsentlige mangler i koncernrevisors arbejde, som omhandler dels

konsolideringsprocessen og opnåelse af tilstrækkelig egnet revisionsbevis, som relatere sig til den

manglende stillingtagen i sin dokumentation til komponentrevisors arbejde. I afgørelsen er således noteret

følgende fejl og mangler, som er citeret i kursiv nedenfor:

”Koncernens udenlandske datterselskab er udelukkende indarbejdet i moderselskabsregnskab og

koncernregnskab på baggrund af det lokale officielle årsregnskab for 2011 for datterselskabet aflagt efter

IFRS. Datterselskabet er også for 2011 væsentligt for koncernen. Koncernrevisor har således ikke udført

handlinger for at sikre, at den anden revisors arbejde er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag

for stillingtagen til datterselskabets regnskabstal, konsolidering og koncernrevisors erklæring.

Koncernrevisor har derfor ikke opfyldt kravene i ISA600 samt dokumenteret sin gennemgang af

datterselskabsrevisors arbejde som krævet i revisorlovens § 23, stk. 2.”

Kontrollantens konklusion er således på gennemgangen er citeret med kursiv nedenfor:

“På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning, udførelse og rapportering af

revisionsopgaven ikke i tilstrækkelig grad overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at

der ikke er den fornødne sammenhæng imellem arbejdspapirer og erklæring. Dokumentationen for revision

af datterselskabet er utilstrækkelig, idet det ikke ses dokumenteret, at revisor har foretaget en selvstændig

vurdering af tilstrækkeligheden af den anden revisors professionelle kompetence og uafhængighed mv. samt

at den anden revisors arbejde er tilstrækkelig og et egnet revisionsbevis for den primære revisors erklæring.”

Faktiske forhold i sagen citeret nedenfor i kursiv:

”Uddrag af årsregnskabet for A A/S anført i brevet. Opstillingen viser blandt andet, at datterselskabet alene

har en ekstern omsætning på 7.118 tkr. ud af en samlet omsætning i koncernen på 208.305 tkr.

Lageret udgør for koncernen 54.297 tkr. Heraf er datterselskabets lager på 14.033 tkr. Dette lager sælges

primært, som det ses af omsætningen, til moderselskabet. Moderselskabet har derfor god føling med

mængder og priser på lageret.
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Egenkapitalen udgør 140.958 tkr. af en koncernbalancesum på 182.604 tkr., hvilket giver en selvfinansiering

på 77,2 %.

Som det fremgår af mine kommentarer til kontrollanten, har jeg – som dokumenteret i arbejdspapirerne –

forholdt mig til det modtagne IFRS regnskab og fundet, at jeg kunne lægge det til grund for min

værdiansættelse af datterselskabet. Datterselskabet er revideret af en certificeret revisor i et andet EU land”

Herudover skal medtages til faktiske forhold at koncernrevisor i sin revision af moderselskabet har revideret

næsten hele datterselskabets omsætning ved sin revision af moderselskabets varekøb. Da kun ca. 10% af

datterselskabets omsætning er til andre end moderselskabet, og således er komponentens omsætning kun

3,5% af den samlede koncernomsætning.

Herudover har koncernrevisor dokumenteret, at der i forhold til forretningsgangsbeskrivelsen ikke har

været anledning til bemærkninger, og i forhold til omsætning og varekøb så er der kontrolleret bogføring,

godkendelse af faktura og kontrol til følgeseddel.

Koncernrevisor har herudover besøgt komponenten i 2011, som er perioden revisortilsynet har vurderet, og

derudover har koncernrevisor også historisk besøgt komponenten i 2008 og har igennem moderselskabets

revision, som er meget velkonsolideret stor indsigt i komponentens forhold. Koncernrevisor har vurderet

komponenten og dens lager som værende væsentlig. Komponentens lager udgør ca. 25% af koncernens

samlede lager.

Herudover har koncernrevisor tilsynet efterfølgende oplyst om handlinger i forhold til ISA 600, som ikke har

været dokumenteret i kvalitetssystemet140.

Revisornævnet kommentere ovenstående verbale udlægning af revisionen efterfølgende, som ”Det er ikke

tilstrækkeligt, at indklagede efterfølgende verbalt kan redegøre for den udførte revision, da indklagedes

viden og revisionsbevis skal fremgå skriftligt af den foreliggende revisionsdokumentation. Revisortilsynet

140 Bilag 4 – R2014.150/2013 Afsnit 2 pkt. a-f
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finder på den baggrund, at indklagede har overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1, § 23, stk. 2, og tilsidesat ISA

600 og dermed god revisorskik.”

Forfatterens analyse af sagen

Forfatteren tolker og analyser denne afgørelse, som dels et tegn på at praksis stadig er mangelfuld og

særligt i forhold til planlægningen og involveringen i komponentens arbejde, herunder dokumentation af

det udførte arbejde. Forfatteren vurdere afgørelsen som værende rigtig baseret på de oplyste forhold, som

tydeligt demonstrere, at hvis du som koncernrevisor dokumentere en komponent som vurderet væsentlig

og dermed betydelig, så skal revisor forholde sig direkte til komponentrevisor og involvere sig i dennes

arbejde. Det er ikke tilstrækkelig at dokumentere denne som værende en godkendt revisor i et netværk.

Afgørelsen viser også at koncernrevisor formentlig ikke har opnået den store forståelse for koncernen og

dens komponenter, som efterfølgende gives udtryk for. Helt grundlæggende kunne koncernrevisor have på

et relativt stærkt grundlag vurderet komponenten, som værende ikke betydelig. Hvilket begrundes med den

manglende finansielle betydelighed. Forfatteren bemærker her, at med omsætning som benchmark udgør

komponenten kun 3,5% af koncernens omsætning, og at moderselskabet udgør 77% af den samlede

koncernbalance. Koncernrevisor opnår herudover tilstrækkelig overbevisning på komponentens omsætning,

som indgår med 90% i moderselskabets varekøb og elimineres. Forholdet omkring koncernrevisors

begrundelse for komponenten er væsentlig, er ikke i afgørelsen dokumenteret og forfatteren fortolker dette

som udtryk for koncernrevisors manglende reel stillingtagen hertil og forståelse af komponenten.

Koncernrevisor vurdere råvarelageret og valutarisici som væsentlig og risikofyldt post i koncernregnskabet.

Koncernrevisor burde efter forfatterens fortolkning af de oplyste forhold have vurderet at komponenten

ikke var betydelig, og alene udstikker handlinger som giver tilstrækkelig revisionsbevis for varelagerets

værdi i koncernregnskabet.

Det der undre forfatteren, er den manglende direkte stillingtagen fra revisornævnet på koncernrevisors

forståelse af identificering af betydelige komponenter ikke fremgår i afgørelsen direkte. Måske det skal

tolkes ved begrundelsen i afgørelsen, som er klar i forhold til involvering og forståelsen af

komponentrevisors arbejde implicit, eller det at tilsynet alene forholde sig til om revisor har udført sit

arbejde i forhold til etableret kvalitetssystemer. Uanset, så undre det forfatteren.
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I sagen vurdere koncernrevisoren, at have gjort et stykke arbejde som er af høj kvalitet med rød tråd fra

planlægning og til udførelsen. Forfatteren vurdere umiddelbart at bortset fra koncernrevisor efter god skik

altid bør forholde sig til komponentrevisors arbejde også efter tidligere vejledninger, så ville denne sag

formentlig før ISA600 være gennemgået kvalitetskontrollen til en ”beståelse”. Det er lidt en understregning

fra forfatterens synspunkt, at ISA600 har medført ændringer til den tidligere praksis.

5 Afsluttende konklusion og refleksion

Det kan konkluderes, at i praksis så er det koncernrevisors professionelle vurdering, som er afgørende ved

scoping af komponenter og fastsættelse væsentlighedsniveau. Det må endvidere vurderes, at netop fordi

standarden på dette område er meget upræcis. Har der på koncernrevision i forhold til overholdelse af

standardens krav om scoping af komponenter, været udviklet kvantitative modeller. En vurderet

nødvendighed, da kvantitative modeller er letter at forholde sig til, og giver revisor et værktøj at styrer ud

fra, som kan støtte om den professionelle vurdering. Modellerne er udviklet individuelt i de forskellige

revisionshuse, men det må vurderes, at der i praksis er skævet til den begrænsede litteratur. Hvilket

formentlig tager udgangspunkt i eksempler fra nævnte amerikanske artikler, som inspirationen. Det må

derfor vurderes, at de udviklede modeller er relativt ens og særligt i ”big four” sammenhæng. Det kan

endvidere konkluderes, at der alt andet lige vil være en større afvigelse i hvordan scoping af komponenter

ville være foretaget, og vurderet, afhængig af hvilket firma der udførte koncernrevisioner. Gældende for

både ”big four” og ned til mindre revisionsfirmaer. Netop fordi der reelt er meget lidt hjælp i standarden og

litteraturen at hente på området. Koncernrevisor er meget overladt til egen vurdering, som til dels må

konkluderes at være begrundet med et ønske om, at koncernrevisor ikke skal hænges op på konkrete

forhold, men i stedet overlades til subjektive kvalitative forhold og dokumentation heraf. Hvilket

konkluderes ud fra, at det netop er et netværk af praktikere, som har udviklet standarderne og det må

således vurderes, at det også er et ønske fra revisionsbranchen, om ikke at gøre processen for kvantificeret

og mekanisk. Revisor skal altså have fokus på den iterativ proces, forholde sig til hvor risici for væsentlig

fejlinformation er til stede. Derfor er der også i større omfang kommet fokus på, at revisionsprocessen skal

være mere risikorettet og i mindre omfang styret af kvantitative og mekaniske modeller, som gør revision til

en ”check the box” øvelse. Revisor skal tænke igennem hele processen og stå til ansvar. Begrundelsen må

også være at alle tænkte forhold ikke er muligt, at placere i en standard.
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Det må konkluderes at i praksis, så er der stadig noget vej, før standarden helt er forstået og implementeret.

Dette på trods af praktikere før implementeringen forholdte sig, som var det blot kodificering af

eksisterende practice. Hvilket underbygges både af revisortilsynets rapport og indbragte sag. Det kan på den

baggrund konkluderes, at i en række tilfælde involvere koncernrevisor sig ikke tilstrækkeligt i processen

omkring scoping af komponenter, forståelse af koncernen og ikke mindst komponenterne og

komponentrevisor. Igennem hele planlægningsprocessen af den konstrueret case, så kan det konkluderes at

koncernrevisor flere gange skal forholde sig til det iterative i processen, samt hvor nødvendigt det er.

Ligeledes at det ikke er ligegyldigt på hvilket grundlag og hvornår i processen man anvender kvantitative

modeller, som alt andet lige slutligt ikke står mål i forhold til koncernrevisors professionelle vurdering da

kvalitative forholder vægter mest. Muligvis derfor modellerne er udeladt i standarden. Revisor skal i stedet

tænke, vurdere og reagere på sine observationer, og vigtigst af alt forstå koncernen i detaljer. I et større

omfang end tidligere praksis har demonstreret. Hvilket ses tydeligt i sagen med revisoren, som er indbragt

for revisornævnet, hvor denne reelt havde udført et fint arbejde, men ikke overholdt eget kvalitetssystem i

forhold til ISA 600 og i sidste ende ikke dokumenteret sine handlinger og dømmekraft tilstrækkeligt. Det kan

tilmed tilføjes, at revisoren muligvis ikke har forholdte sig nok til standardens krav, om forståelse af

finansielle betydelige komponenter.

Netop det at standarden er blevet så kompliceret, og stiller store krav til revisors forståelse for koncernen

og dokumentationen af sin vurderinger, samt hele revisionsprocessen, må konkluderes at være årsagen til

PwC UK har fundet det nødvendigt, at oprette en særskilt enhed. Enheden må konkluderes, at være udtryk

for en øget kvalitetskontrol i en væsentlig del af koncernrevisionsprocessen. Hensigten med at gøre

processen mere effektiv konkluderes ikke at være årsagen, men det kunne gøres gældende på ensartet

typer af koncerner, hvor enheden vil kunne guide koncernrevisor til en effektiv revisionsdokumentation.

Dermed også konkluderet at dokumentationen er formålet, snarer end selve revisionen. Det kan således

ikke umiddelbart vurderes, at denne enhed kan bibringe revisionen noget, som koncernteamet ikke selve

ville kunne udfører med ”håndbogen” i egen hånd. Hvilket kan konkluderes ud fra, at enheden reelt ikke

involvere sig i ansvaret omkring processen at forstå koncernen, som er overladt til koncernopgaveteamet.

Det kunne således groft tolkes, som at man i PwC UK formentlig har set så store risici på koncernrevisioner i

forhold til efterlevelsen af standarden. At firmapolitisk har man vurderet at et ”almindeligt” revisionsteam

ikke er istand til udfører dokumentationen i henhold til ISAens krav. Tankevækkende at der er udviklet en

revisionsstandard, som er vurderet ikke mulig for en revisor at efterleve i praksis uden tilkoblet assistance.
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Hvis man antager at koncernrevisor ikke tidligere i praksis har foretaget en korrekt vurdering af betydelige

komponenter, som følge af definitionen heraf reelt ikke har været i tidligere vejledninger og standarder,

eller præciseret som i ISA600. Kunne det betyde at risikoen for væsentlig fejlinformation ville være svære at

opdage, som følge af et forkert fokus, og på forkerte komponenter. Risikoen for at man tidligere har

foretaget overrevision, er dog mindst ligeså sandsynlig om ikke mere, som følge af den manglende

definition af koncernrevisors risiko af fokus på betydende komponenter.

6 Perspektivering

Det kunne være interessant at se resultatet af de responsum sager som er indgivet til revisornævnet efter

kontrollen i 2013. Er resultaterne helt identisk med sagen fra 2012 og fortsætter tendensen, eller er

koncernrevisor som følge af sagerne blevet opmærksom på det væsentlige i scoping processen i forhold til

komponenter og komponentrevisor.

Om der som følge af øget kontrol af ISA 600 i DK vil medfører tilsvarende GSU enheder her, og hvad tilsynets

opfattelse hertil vil være.

Det økonomiske perspektiv ved indførelsen af ISA600 kunne også være spændende at se resultatet af. Er

koncernrevision blevet dyrer end tidligere, og vil resultatet kunne forsvares i forhold til yderligere opnået

revisionsbevis, væsentlighed mv.

Hvad vil resultatet af IAASBs rapport resultere i af eventuelle ændringer på ISA 600.
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8 Bilag 1 Interview med Ole Birger Neerup fra revisortilsynet

Spørgsmål stillet i forbindelse med interview

1) Tilsynets overordnet vurdering af ISA 600´s anvendelse/efterlevelse, som følge af den udførte
kontrol i 2013?

Generelt en forbedret indsats i forhold til efterlevelse af ISA600, men der var stadig en del som ikke har
været opmærksom på de yderligere krav, som er opstillet af ISAen, og at den generelle historiske betragtning
om moder og datterrevision ikke er nok.

2) Hvad var de væsentligste fejl i de 4 sager omhandlende ikke eller utilstrækkelig dokumentation af
revision af koncernregnskabet.

Planlægning, væsentlighed, risiko og opfølgning – den iterativ proces var ikke iagtaget og handlinger var
muligvis udført, men i såfald ikke dokumenteret

3) Hvilke forhold gjorde sig gældende ved de 4 utilstrækkelige koncernevisioner, som er indbragt til
revisornævnet, og er det samme 4 sager/forhold?

Samme sager og forhold gjorde sig gældende

4) I 3 sager havde revisor ikke dokumenteret tilstrækkelig kendskab til komponentrevisor, hvad havde
revisor i de sager undladt i forhold til opnåelse af kendskab hos komponentrevisor? Var der taget
stilling til komponentens væsentlighed i koncernen?

Der var ikke udstukket væsentlighedsniveau fra koncernrevisor på sagerne.

5) Hvordan havde revisor i de udvalgte koncernrevisioner forholdt sig til væsentlighedsniveauet på
komponenterne og koncernen som helhed? Har det været et område, som tilsynet har oplevet som
ikke værende fyldestgørende eller haltende i forhold til ISA 600?

Koncernrevisor havde ikke forholdt sig

6) Hvordan havde revisor i de ”godkendte” sager opnået tilstrækkelig kendskab til komponentrevisor

Testet af revisor, uafhængighed og besøgt revisor – indhentet nok kendskab

Ole gjorde opmærksom på at der f.eks. var et mindre firma, som havde løst ISA 600 udfordringerne til en flot
karakter. Her havde revisor været tæt på kunden helt på partnerniveau, besøgt komponentrevisor og
argumenteret for sin handlinger, så der var rød tråd igennem planlægningen.

7) Hvordan havde koncernrevisor planlagt/forberedt sig i både ”fejlede” og ”godkendte” sager de
scoped units og var der væsentlige forhold, som ikke var dokumenteret/argumenteret korrekt?
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8) Er det tilsynets opfattelse at ISA 600 har ændret på praksis fra tidligere revisionsvejledninger 3&11
og koncernrevision i praksis.

Ja – de seneste par år, har man gjort meget i de store huse af forståelsen og implementeringen.
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9 Bilag 2 Konstrueret case – konsolideret resultatopgørelse
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Overview 

The group scoping flow chart has been developed to assist teams in 
determining how to scope components for group reporting and help teams 
understand and document the evidence obtained at a group level.  

The planning EGA 'GA – Scoping' has been based upon this flow chart.  

The purpose of this handbook is to assist engagement teams in completing 
this EGA through explaining each stage of the scoping process, providing ‘top 
tips’ at each of these stages and explaining the key areas where 
documentation in this EGA could be improved, based upon regulatory and 
internal reviews. 

Teams with specific queries should submit a request via IGLO.  
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Group scoping flow – Click to view 
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1 
Understand the group structure 

2 
Gather forecast or prior period consolidation data 

3 
Define what qualifies as a component 

4 
Select individually financially significant components 

5 
Select significant risk components 

6 
Scoping calculation considerations - consolidation 
adjustments, centrally tested FSLIs and others 

7 
Select large and/or unusual non-significant balances 
or components 

8 
Calculate coverage, consider qualitative evidence and 
the need to select additional reporting components 

9 
Additional items for consideration 

Final balance true up 
10 
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1. Understand the group structure 

4 

Explanation 

The purpose of this initial stage is to make sure that you, the group engagement team,   
understand the group, its  reporting structure, its risk profile, its components and their  
environments to enable you to identify components and those that are likely to be significant 
components, and assess the risks of material misstatement in the group financial statements, whether 
due to fraud or error. Without this understanding, you cannot effectively plan the audit of the group 
financial statements. 
 

 
Top tips 

It is recommended that the same team member, with the appropriate level of  
experience, owns all of the Group Audit (GA) EGAs in order to avoid inconsistencies  
and ensure all matters  are appropriately dealt with. 
 
See PwC Audit 2322 and PwC Audit 2331 for further guidance. 

Back 

Explanation 

Obtain data from the client which is appropriate for performing the scoping assessment,  
such as prior year, half year or forecast data. Ensure this information is complete and  
document the source of the data, and the period that it is covering. 

Top tips 

If prior year or half year actual data is used, consider and document the reliability 
of this data (e.g. audited, reviewed) and use the understanding obtained from step 1 to  
assess whether any major changes are expected to the group balances or to the mix  
of performance. 
 
If forecast/budget data is used, assess and document the historical reliability of the forecasting 
process and use the understanding obtained from step 1 to confirm the reliability of forecasts. 

Ensure that the FSLIs are consistent with those presented in the consolidated financial statements.  

2. Gather forecast or prior period 
consolidation data 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1052182702095792
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1006184002093904
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3. Define what qualifies as a component 
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Explanation 

A 'component' is defined as any entity or business activity for which group or  
component management prepares financial information that should be included in the  
group financial statements.  
 
This could include a head office, parent, division, location, business unit, branch, subsidiary, activity, 
product, joint venture, associated company, or other entity whose financial information is included in 
the group financial statements. The Group’s financial reporting and control structure will inevitably 
influence the design and approach of the group audit. 

Top tips 

As the identification of a component can be a judgmental decision, consider the  
following questions: 

• How does the group manage the business?  
• At what level are there discrete sets of auditable financial information?  
• How is the business consolidated?  
• How is the group financial reporting system organised?  
• How do the management level/consolidation level/legal entity levels overlap?  

 
There may be specific circumstances where parts of the group are structured differently, which will 
impact the identification  of components for these areas.  Therefore, exceptions to component  level 
may be appropriate. 

Consolidation adjustment units are not typically considered as components, and their treatment is 
considered further in step 6 'Scoping calculations considerations - consolidation adjustments, 
centrally tested FSLIs and other s'. 

Given the points above, Shared Service Centres are not usually classified as components. 

Once the component levels are determined, ensure that all further scoping steps are performed using 
these component levels. 

See PwC Audit 2323 for further details on identifying components. 

Documentation considerations 

Document how you have arrived at the level that a component has been defined at. 

Document any specific exceptions to the  level of a component identified, and conclude on rationale 
for these exceptions. 

Back 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1002182902092176
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4. Select individually financially 
significant components 
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Explanation 

A benchmark is selected to identify any components that are ‘financially significant’  
to the group. Common benchmarks include revenue, profit before tax, net assets,  
total liabilities, and total assets. 
 
The rule of thumb is that all components that are greater than 15% of the chosen benchmark are 
‘financially significant’ to the group. This is not a 'bright line' and could be less in certain 
circumstances, depending upon the relative distribution of components. The graph below demonstrates 
an example of when it may be appropriate to lower the threshold to less than 15%, in order to include 
component C as a financially significant one, given the large distribution of smaller components. 

A full scope audit is required by ISA 600 (UK&I) for all ‘financially significant’ components. There are 
additional ISA (UK&I) 600 requirements for the involvement of the group engagement team in the 
work of the significant component auditor, so early and continued involvement is critical.  See PwC 
Audit 2324 for details of evaluating involvement in the work of components. 

 

Back 
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https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905044711140090
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4. Select individually financially 
significant components 
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Top tips 

It is strongly recommended that only one benchmark is used to identify these  
components, and it will usually be consistent with the benchmark used to determine  
overall group materiality.  
 
However, the materiality benchmark may not always be appropriate for the scoping assessment e.g. 
PBT may be identified as the overall materiality benchmark, but if the individual component 
contributions are skewed by items which are eliminated in the group accounts (e.g. intercompany 
trading), the PBT per component is potentially not reflective of the components’ true size/significance.  

If a higher threshold than 15% is being considered, ARQ is consulted. 

The required coverage levels are not a factor at this stage of scoping when identifying the individually 
financially significant components.  

It should be noted that some groups have no financially significant components.  Where this situation 
occurs, document the rationale for this decision. 

Documentation considerations 

The rationale for the chosen benchmark is clearly documented, and further explanation  
provided if this differs from the benchmark used for overall  group materiality. 

 
Document the size profile of the components to help justify the threshold percentage used by, for 
example, documenting the contribution to the selected benchmark of the next largest non-financially 
significant component.  

Back 
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5. Select significant risk components 
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Explanation 

A component is a ‘significant risk’ component if due to its specific nature or  
circumstances, it is likely  to include significant risks of material misstatement to the  
group financial statements.   
 
Significant risks can generally be classified into three categories, and the significant risk components 
can be selected based on each category: 
 

FSLI significant risk within one or a few components (e.g. impairment in an international 
entity)  

This is appropriate where the group engagement team have identified a significant risk that is only 
present in a limited number of components. 

Pervasive across the group (e.g. management override of controls)  

The risk may not be individually mapped to components, but addressed through the work performed 
on all components. In order to identify if there are specific significant risk components, engagement 
teams should consider if any individual components have a heightened risk of material misstatement as 
compared to the rest of the group based on qualitative factors, such as any history of fraud, more 
complex accounting recognition or judgemental estimates etc., as well as a quantitative assessment (e.g. 
to identify if there is a concentration of a significant risk of misstatement in a particular component due 
to its size). 

Group level risks 

The audit of certain balances is performed by the group engagement team without the need to obtain 
group reporting from components auditors e.g. goodwill impairment, business combinations etc. 

 

There are additional ISA (UK&I) 600 requirements for the group engagement team involvement 
in the work performed by the ‘significant risk’ component audit teams. 

See PwC Audit 2324 for details of evaluating involvement in the work of components. 

 

Back 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1014183002091968
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905044711140090
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5. Select significant risk components 

9 

Documentation considerations 

For each group significant risk, document how these risks are allocated to individual  
components using both quantitative factors (e.g. the component’s % contribution to a   
significant risk FSLI) as well as qualitative factors (e.g. including consideration of any history of fraud 
or error). 
 
If no components are mapped to a significant risk e.g. goodwill impairment, document why. 

Back 

Top tips 

The procedures that can be performed on the financial information include:  

• a full scope audit using component materiality;  

• an audit of one or more account balances, classes of transactions or disclosures; or 

• specified procedures. 

Specified audit procedures or an audit of an FSLI may be appropriate if the significant risk is restricted 
to limited FSLIs.  
 
A full scope audit is not required for ‘significant risk’ components.  It is usually appropriate when the 
risk is all encompassing (e.g. management override). 

See PwC Audit 2335 to help determine the type of work to be performed over significant risk 
components.  

 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
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6. Scoping calculation considerations – 
consolidation adjustments, centrally 
tested FSLIs and others 

10 

Explanation 

Consolidation adjustments 

Depending on how consolidation and elimination adjustments are recorded, these will  
have an impact upon the scoping calculations.  
 
There are three main methods to reflect consolidation adjustments in the coverage calculation: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrally audited FSLIs 

The group engagement team also identifies where a FSLI is tested centrally. This may often include 
areas such as goodwill, equity, pensions, shared based compensation and tax. These FSLIs will be 
audited to group materiality or separate scoping will be performed, but this group scoping 
methodology will not be applied. 

Back 

Option Explanation Implication 

1 Consolidation adjustments are allocated to 
specific components and post adjustment 
component results are used. Coverage is 
calculated using the post-consolidation 
group total.  

This is typically the most accurate 
approach. 

2 Consolidation adjustments are not 
allocated to specific components, but are 
included in the scoping calculation in the 
same manner as a full scope ‘component’. 
Coverage is calculated using the post-
consolidation group total.  

In most cases this would result in a 
prudent net position, as elimination 
journals may be included even where 
the original balances are not being 
reported. 

3 Consolidation adjustments are not 
allocated and are excluded from the 
coverage calculation. Coverage is 
calculated using the gross aggregated 
group total.  

This approach could lead to 
overstating coverage percentages by 
including a component balance in 
the coverage calculation that is 
subsequently eliminated upon 
consolidation. Therefore, 
engagement teams should separately 
consider the impact of the 
consolidation adjustments to 
conclude if additional reporting 
components are required.  
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6. Scoping calculation considerations – 
consolidation adjustments, centrally 
tested FSLIs and others  
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Top tips 

Centrally audited FSLIs 

Where a full FSLI is audited centrally, these FSLIs could be excluded from further  
scoping considerations as you are not aiming to achieve specific coverage levels. 
 
If there are certain balances that are identified as being tested centrally that sit within another FSLI 
(e.g. goodwill within intangible assets), consider the response to the remaining portion of the FSLI. 

Others 

Consider whether creditors and debtors balances are included in the scoping calculation as single FSLIs 
or whether it is appropriate to refer to the guidance in Tech Alert 89 Disaggregated materiality 
relating to the disaggregation of these FSLIs into trade debtors, other debtors, prepayments etc. and 
update the scoping calculations if considered appropriate. 

Consider if any FSLIs are composed of both debit and credit balances, e.g. net trading income, net 
pension deficit/surplus etc. and determine whether these FSLIs are split out into the constituent debits 
and credits to ensure the risk of material misstatement has been reduced appropriately. 

Where balances are audited in total, but are split into current and non-current FSLIs on the face of the 
balance sheet, e.g. borrowings, derivative assets/liabilities, ensure that appropriate coverage is 
obtained over both the current and non-current portions of the balance.  

Typically sub-total FSLIs, especially those which are the net of debit and credit FSLIs (e.g. operating 
profit, net assets etc.) are not considered for the purpose of scoping and the disaggregated level is used. 

Back 

Documentation considerations 

Consolidation adjustments are often complex and their treatment varies considerably  
between clients. Clearly document how these adjustments are being treated in the  
scoping assessment by adding additional comments in the smart planning EGA as required, together 
with the basis for choosing this method.  
 
For centrally tested FSLIs and sub-totals, consider ‘greying-out’ these lines in the scoping coverage 
calculation, so it is clear that coverage is not being sought.  Consider linking to where these central 
audit procedures are performed. 
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7. Select large and/or unusual  
non-significant balances  

12 

Explanation 

Large balances 

Typically, audit work is required to be performed if a balance in a non-significant  
component makes up a large proportion of an FSLI by being: 
  
• between 5% and 15% of the group FSLI total, and 
• greater than group performance materiality. 
 
This is necessary due to the higher concentration of audit risk meaning that the risk of material 
misstatement has not been lowered to an acceptably low level. The percentage threshold of the group 
FSLI total is determined through engagement team judgement. 

The audit work on a large balance can either be performed through reporting from a local audit team, or 
through work performed by the group engagement team. See PwC Audit 2335 to help determine the 
type of work to be performed.  

Unusual balances 

As a check for unusual balances or components, group level analytical procedures are performed over 
the non-significant components at a level of disaggregation that is sufficient to determine whether any 
unusual movements or balances require additional audit evidence (e.g. entity, territory, division level 
or in total). These group level analytical procedures are risk assessment analytics in nature to inform 
your risk assessment of the group and where you need to direct your audit efforts. 

Where unusual balances are identified, it is typically expected that audit work is performed to 
corroborate explanations by management, either by a local audit team or by the group engagement 
team. See PwC Audit 2335 to help determine the type of work to be performed.  

Where risk assessment analytics will not be performed until year end, for the purposes of planning the 
group scoping it should be considered whether any components would be expected to be identified, and 
the rationale for this. Considerations could consist of discussions with management, the results of any 
interim work performed, examination of forecasts, review of internal audit documents or prior group 
knowledge. 

Back 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1056184702093040
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7. Select large and/or unusual  
non-significant balances  
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Top tips 

Large balances 

The use of more than one threshold for the large balance check may be appropriate – for  
example, it may be appropriate to identify a separate, lower percentage for significant risk FSLIs. 
 
Consider the extent of qualitative evidence obtained in step 8 in order to support the threshold(s) used 
for identifying large items (e.g. the fewer qualitative factors present which provide audit evidence, the 
more difficult it is to support the use of a threshold at the high end of the range).  

Unusual balances 

These group level analytics will need to be performed on year end balances, in addition to any 
procedures performed at planning. Where reporting is being obtained over specific FSLIs within a 
component, remember that analytics are to be performed the remaining balances which reporting is not 
being obtained over. 

Back 

Documentation considerations 

Large balances  

The rationale for the percentage threshold(s) selected for the large balance check is documented in the 
Aura file. 
 
Ensure that the Aura file includes an audit trail that demonstrates how the ‘large balance’ check was 
performed, and what audit work is to be performed over all balances identified. 

Unusual balances 

The disaggregation level of the analytics is a matter of judgement, the rationale over which is fully 
documented. 
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8. Calculate coverage, consider 
qualitative evidence and the need to 
select additional reporting components 
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Explanation 

Coverage by FSLI is calculated at this stage by including only those components/ 
FSLIs selected for reporting. This includes financially significant components,  
significant risk components and large/unusual balances or components.  
 
In determining how much coverage is enough and whether the risk of material misstatement in the 
non-reporting components is reduced to an acceptably low level, consider the following qualitative 
audit evidence over the non-reporting components:  

• Composition of the non-reporting components – A higher number of non-reporting 
components reduces the risk of material misstatement at the group level, as it may take numerous 
errors across multiple components to result in a material misstatement. However, if there are only 
a few, larger components or a concentration of a balance in one component, there may be a higher 
risk of material misstatement in any one of those components. In order to conclude why you are 
satisfied that no reporting is obtained from these, consider:  

− the sizes of the largest non-reporting components; 

− the total number of components over which the non-reported balances are spread; and 

− individual material balances. 

• History of error – The results of any statutory audits performed over non-reporting components 
provides indirect audit evidence over the strength of the control environment and management/the 
finance team at these components. Consider:  

− which components have statutory audits performed by non-reporting component teams; 

− the number and size of previous misstatements identified (both corrected and uncorrected);  

− impact if any components have significant GAAP differences between the local statutory 
accounts and the group accounts. 

Obtaining exception reporting from statutory audit teams will facilitate this evaluation e.g. all audit 
adjustments greater than group SUM level are reported to the group engagement team.  

• Shared service centres – As part of the audit, central testing at shared service centres may be 
performed (see PwC Audit 2380). Although only the reporting components would have been 
included in the scope of the audit procedures at the shared service centres, indirect evidence can be 
obtained by the fact that the same procedures are being performed by the same people over similar 
transactions for certain non-reporting components. Group engagement teams could document a 
description of the structure of the centres, including the business processes performed, and 
highlight the non-reporting components included in those centres. 

Back 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1040212101140432
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1040212101140432
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1040212101140432
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1040212101140432
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1040212101140432
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select additional reporting components 
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Explanation 

• ITGCs covering the group – testing performed over ITGCs common to the  
non-reporting components may provide indirect evidence to mitigate the  
aggregation risk arising from undetected errors in non-reporting balances and components.  

• Entity level controls – the existence of entity level controls can provide qualitative evidence over 
non-reporting components, if tested appropriately. The range of entity level controls is wide, and 
documentation should explain the nature, timing and extent of these controls.  
ELCs could operate at a very high level and have a pervasive, but only indirect impact, on account 
balances. They could be applied at various levels in the organisation and relate to increasingly more 
detailed processes and activities, or could operate in a detailed enough manner to directly impact 
specific account balances. 

• Other work performed during the year –interim/half year procedures may be performed 
during the year to a sufficient level that they would identify unusual activities in the non-reporting 
components.  As part of the ISA (UK&I) 610 required review of internal audit reports, consider and 
document the financial reviews performed over non-reporting components. 

• Group audit team analytical procedures – the greater the disaggregation, the more precise 
the expectation and the lower the thresholds used, the stronger the assurance that there is a lower 
risk of material misstatement within these components. 

See PwC Audit 2323 for further details on qualitative evidence. 

Additional reporting 

If the group team does not consider that sufficient audit evidence will be obtained to reduce the risk of 
material misstatement in the untested balances to an acceptably low level, further audit evidence will be 
necessary from inclusion of additional non-significant reporting components. 

For non-significant reporting components, the procedures that can be performed on the financial 
information include:  

• a full scope audit using component materiality;  

• an audit of one or more account balances, classes of transactions or disclosures; or 

• specified procedures. 

Back 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1338251306106048
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1338251306106048
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1338251306106048
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1338251306106048
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1338251306106048
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1002182902092176
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1002182902092176
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1002182902092176
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1002182902092176
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1002182902092176


PwC 

8. Calculate coverage, consider 
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Top tips 

Strong qualitative evidence over the non-reporting components would need to be  
obtained in order to use the minimum coverage percentages i.e. 45% for a normal  
risk, 55% for an elevated risk, and 65% for a significant risk. Since strong qualitative evidence is 
required to support these percentages, these minimum percentages may be inappropriate in many 
circumstances. 
 
If any reporting component teams perform sub-scoping i.e. perform a scoping exercise over multiple 
‘sub-components’ to enable them to sign a group reporting opinion over one component, then the 
group engagement team needs to understand the sub-scoping process, but is ordinarily able to obtain 
coverage credit for the entire balances at the component level. 

Unusual total FSLI coverage percentages may be calculated (e.g. >100% or < 0%) for example, due to 
elimination adjustments or contra-balances. The driver of these percentages is considered, including 
whether this affects other FSLIs, and if additional reporting components are required. Reviewing these 
percentages may also identify certain account codes that are incorrectly classified within FSLIs used for 
scoping. 

See the accompanying sliding scale as a guide for potential indicators of stronger and weaker 
qualitative audit evidence over the non-reporting components. 

Where the draft coverage levels are close to the determined thresholds, or where results are volatile, the 
group engagement team considers the potential impact if the actual results vary from the 
forecasted/prior year data. Scoping in additional component teams after the year end can be 
challenging, especially if they are non-PwC audit teams. 

Additional reporting 

If additional coverage is required for FSLIs, the components selected to achieve  the desired coverage 
do not necessarily need to be the ‘next largest’ components. Consideration of the following when 
choosing non-significant components for group reporting could be made:  

• Local statutory audit already being performed 

• Component where an audit team is already performing work within group reporting scope 

• Developing business issues or emerging markets/risks 

• Unpredictability and selection on a cyclical basis 

Back 
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Qualitative audit evidence over the 
non-reporting components 
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Back 

Possible indicators of stronger qualitative 

evidence 

• Large number of non-reporting components all containing immaterial balances 

• All non-reporting components subject to statutory audits 

• No history of audit adjustments in the non-reporting components 

• All transactions are processed and controlled through a centralised Shared Service 
Centre 

• ITGCs over all key trading and accounting systems covering the non-reporting 
components have been tested and evidence obtained 

• Internal audit reviews of non-reporting components performed in the year and no 
issues noted 

• Half year or interim procedures covering the non-reporting components 

• Precise direct entity level controls which are tested by the group engagement team 

• Precise and disaggregated analytics are performed by the group engagement team on 
the non-reporting components 

Possible indicators of weaker qualitative 

evidence 

• Small number of larger components 

• No audits performed over the non-reporting components 

• History of material audit adjustments in the non-reporting components 

• No shared service centre 

• No ITGC testing performed 

• No internal audit function/reviews 

• No half year or interim testing over the non-reporting components 

• Lack of entity level controls covering the non-reporting components 

• Analytics performed by the group engagement team over the aggregated 
non-reporting components 
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8. Calculate coverage, consider 
qualitative evidence and the need to 
select additional reporting components 
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Back 

Documentation considerations 

It is critical to document in detail the consideration of the qualitative audit evidence  
obtained  over the non-reporting components, and quantify each as far as possible.  
 
An example of quantifying the evidence could be: 
 
History of error  
 
Of the 21 non-reporting components, 6 of these (representing 70% of the non-reporting component 
total revenue) are subject to statutory audits to the same time frame of the group reporting, and for 
which positive exception reporting will be obtained before signing the group audit opinion.  There 
are an additional 11 non-reporting components which are subject to statutory audits to be completed 
after the signing of the group audit opinion.  
 
In the prior year, the aggregate of all misstatements (both adjusted and unadjusted) for these 11 
components (representing an additional 23% of the non-reporting component total revenue) was 
below group SUM. There have been no significant changes to the control environment or the 
management teams in these locations.  
 
Of the remaining 4 non-reporting components for which no substantive audit procedures are to be 
performed, there are no individual balances within a component which exceed the SUM reporting 
threshold, and all of these balances aggregate to a number below performance materiality for each 
FSLI. 
 
 
To justify the conclusion over the coverage percentage levels, documentation clearly outlines the 
factors that rationalise how the risk of material misstatement in the non-reporting components has 
been reduced to an acceptably low level.  
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Explanation 

Understatement 

As the focus on the scoping exercise has been on identifying material balances for 
reporting, consider how the risk of understatement has been addressed.  

Disclosures 

Consider if any scoping decisions are impacted by the financial statement note disclosures which are 
not covered by the work to be performed by the components included within the group reporting scope. 

Audit Committee/management requests 

At certain clients, the audit committee or management expects additional components to be reporting 
components which contribute audit evidence to the group audit opinion, despite acceptable coverage 
levels already being achieved by the scoping performed by the group engagement team.  

In order to meet this expectation, these component engagement teams will need to complete all the ISA 
(UK&I ) 600 required communications, and the group engagement team documents the relevant ISA 
(UK&I) 600 oversight and involvement requirements together with their rationale for that level of 
oversight and involvement. 

Back 

Top tips 

Understatement  

The risk of understatement is usually addressed through performing procedures such  
as disaggregated risk assessment analytics, testing of entity level controls, and audit procedures to be 
performed on FSLIs which have a specific risk of understatement, such as debt, creditors and 
provisions. 
 
Disclosures 

Examples of disclosures to consider  include: material off balance sheet items, operating lease 
commitments, segmental disclosures etc. 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0905144210149904
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Back 

Explanation 

Most initial scoping exercises are completed based on either prior year balances or  
current year forecasts.  

Ensure that the scoping exercise is updated once the year end consolidated numbers are available to 
ensure that the identification of financially significant and significant risk components remains 
appropriate, that any large or unusual balances are appropriately addressed, and that the minimum 
coverage percentages by FSLI have been exceeded on the final balances being audited. 

The library EGA ‘GA - Scoping update (UK)’ will assist you in completing and documenting the final 
balance true up exercise. 

Ensure that a final check over the group scoping judgements and coverage is performed once any 
further adjustments have been made and all FSLI balances are final. 

Top tips 

Remember to perform analytics over all the non-reporting balances, including  
those balances within FSLI-specific reporting components that are non-reporting. 

Perform the scoping update early in order to give sufficient time to amend scoping if appropriate. 

If changes in scoping are identified, consider the requirement to communicate these to those charged 
with governance. 
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Revisornævnets kendelse af den 8. oktober 2014 blev der i (sag
nr.150/2013)

Revisortilsynet
mod
Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen

Disciplinært - god revisorskik - revisionspåtegning

Kvalitetskontrol - klagepunktets formulering – koncernre-
vision

Revisortilsynet havde i sine bemærkninger til støtte for klagen
primært henvist til revisorlovens § 23, stk. 2, hvorefter en revisor
ved revision af modervirksomheder, der aflægger koncernregn-
skab, tillige skal dokumentere den gennemgang, der er foretaget
af det revisionsarbejde, som er udført af andre revisorer med
henblik på koncernrevisionen. Revisornævnet måtte på denne
baggrund opfatte klagen således, at den angik manglende doku-
mentation for revisionen af koncernregnskabet for så vidt angik
gennemgangen af datterselskabets årsrapport. Efter kvalitetskon-
trollantens erklæring med tilhørende rapport om kvalitetskontrol-
len og arbejdspapirer lagde Revisornævnet til grund, at indklagede
ikke havde dokumenteret sin gennemgang af datterselskabets re-
visors arbejde og dermed dokumenteret sin stillingtagen til datter-
selskabets regnskabstal og konsolidering. Det af indklagede an-
førte om de foretagne overvejelser og revisionshandlinger vedrø-
rende datterselskabet kunne ikke føre til andet resultat, da disse
ikke fremgik af indklagedes arbejdspapirer. Indklagede fandtes
således skyldig i overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. §
23, stk. 2, i overensstemmelse med klagen. For den skete tilside-
sættelse af god revisorskik pålægges indklagede i medfør af re-
visorlovens § 44, stk. 1, en bøde på 10.000 kr.
Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget
over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.
Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Morten Hagerup Pedersen har
været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 13. januar

1999. Han har fra den 17. februar 2004 i Revireg været tilknyttet
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70.

Klagen:
Revisortilsynet har rejst følgende klage:
Statsautoriseret revisor Morten Hagerup har ikke udført tilstræk-
kelige og egnet revisionshandlinger som grundlag for at kunne af-
give erklæring på koncernregnskabet for A A/S for 2011.

Sagsfremstilling:
Revisortilsynet udtog i 2012 BDO Statsautoriseret Revisionsak-
tieselskab til kvalitetskontrol.
Kvalitetskontrollanten afgav den 30. april 2013 erklæring om
kvalitetskontrollen, hvoraf blandt andet fremgår følgende:
“…

Forbehold
Vi har ved gennemgangen af 42 enkeltsager fundet, at der i 8 af
disse ikke er indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis til understøttelse
af de angivne erklæringer, eller at de afgivne erklæringer ikke er
korrekt modificeret i henhold til erklæringsbekendtgørelsens krav.
Disse 8 sager er udvalgt på 4 underskrivende revisorer og vedrører
revision af årsregnskaber for regnskabsklasse B- og C-virksomhe-
der.
På baggrund af resultatet af vores stikprøvevise kvalitetskontrol
af enkeltsager er det vores vurdering, at kvalitetsstyringssystemets
anvendelse blandt nogle af firmaets medarbejdere og partnere ikke
er tilstrækkelig, hvorfor vi må tage forbehold herfor.
I 2 ud af de 8 identificerede enkeltsager har BDO's kvalitetsansvar-
lige ledelse udtrykt uenighed med vores bedømmelse af det på BDO
fremlagte grundlag og efter Revisortilsynets retningslinjer, hvorfor
vi må tage forbehold herfor.
…”
A A/S (revision):
A A/S-koncernen består af moderselskabet A A/S samt den 100
% ejede dattervirksomhed B [land].
Indklagede afgav den 11. april 2012 revisionspåtegning uden
forbehold på koncernregnskabet og årsregnskabet for A A/S for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011. Det fremgår af
regnskabet, at årets resultat efter skat var på 8.959.673 kr.
Af årsrapporten fremgår blandt andet følgende nøgletal:

ModerselskabetKoncernen
2010201120102011

216.604.000201.187.552219.787.943208.305.385Nettoomsætning
5.735.1493.198.85220.379.99612.371.175Resultat af primær drift
32.674.37928.887.02648.376.63147.308.326Materielle anlægsaktiver
23.906.65140.264.46334.066.67854.297.071Varebeholdninger
193.954.420185.385.166174.780.621182.603.984Balancesum
131.437.768140.958.825131.437.768140.958.825Egenkapital

Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende:
“…

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.
Resultatet er i høj grad påvirket af væsentlige udsving på råvare-
priser, samt en markant opbremsning i forbrugernes indkøbsmøn-
stre, særligt sidst på året, hvor selskabet har måttet acceptere, at
ellers kontraherede ordrer efter individuelle forhandlinger i et stort
omfang er blevet delt, sådan at salg og leverancer er udskudt til
2012.

Selskabets yderligere binding i varebeholdninger kan i al væsent-
lighed henføres til dette sidste forhold.
[…]

Valutarisici:
Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og
egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række
valutaer, herunder i væsentligt omfang i [land].
…”
Kvalitetskontrollanten har i rapport af 30. april 2013 om kvalitets-
kontrollen anført blandt andet følgende:
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“…

D.2.4 Sag 39
Sagen vedrører en revisionspåtegning, som er afgivet den 11.
april 2012 uden modifikationer for en klasse C-virksomhed i
regnskabsåret 2011.

Fejl og mangler
Koncernens udenlandske datterselskab er udelukkende indarbejdet
i moderselskabsregnskab og koncernregnskab på baggrund af det
lokale officielle årsregnskab for 2011 for datterselskabet aflagt
efter IFRS. Datterselskabet er også for 2011 væsentligt for koncer-
nen. Koncernrevisor har således ikke udført handlinger for at sikre,
at den anden revisors arbejde er tilstrækkeligt og egnet revisions-
bevis som grundlag for stillingtagen til datterselskabets regnskab-
stal, konsolidering og koncernrevisors erklæring.
Koncernrevisor har derfor ikke opfyldt kravene i ISA 600 samt
dokumenteret sin gennemgang af datterselskabsrevisors arbejde
som krævet i revisorlovens § 23, stk. 2.

Vurdering
På grundlag af den udførte gennemgang er det vores vurdering,
at BDO's beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke er anvendt i til-
strækkeligt omfang, samt at revisionsopgaven ikke er dokumenteret
i overensstemmelse med gældende lovkrav og ISA-standarder som
grundlag for den afgivne revisionspåtegning.
…”
Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer,Checkliste 4a - Gennem-
gang af en konkret revisionsopgave, fremgår af punkt H.1 vedrø-
rende spørgsmålet om, hvorvidt den primære revisor har taget stil-
ling til tilstrækkeligheden af den anden revisors professionelle
kompetence og uafhængighed, det relevante tilsynssystem mod
revisorer og muligheden for, at primær revisor kan involvere sig i
den anden revisors arbejde:
“Tilliden bygger på, at revisor er certified auditor [land], samt
at der ikke tidligere er konstateret fejl hos eller problemer med
revisoren, jf. checkliste 8.4. Finansielle anlægsaktiver.
Det er oplyst, at en af modervirksomhedens ejere er direktør for
det udenlandske datterselskab.”
Det fremgår videre af kontrollantens bemærkninger under punkt
H.2 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt den primære revisor har
udført handlinger for at sikre, at den anden revisors arbejde sammen
med arbejde udført af den primære revisor, herunder i tilknytning
til konsolideringsprocessen, er tilstrækkelig og egnet revisionsbevis
for den primære revisors erklæring, at: “Datterselskabet er indar-
bejdet i moderselskabsregnskab og koncernregnskab på baggrund
af det officielle årsregnskab for datterselskabet. Datterselskabet
er væsentligt for koncernen.”
Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af koncern-
revision (Punkt H) anført følgende:
“På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at
planlægning, udførelse og rapportering af revisionsopgaven ikke
i tilstrækkelig grad overholder lovgivningen og relevante standar-
ders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng imellem
arbejdspapirer og erklæring.
Dokumentationen for revision af datterselskabet er utilstrækkelig,
idet det ikke ses dokumenteret, at revisor har foretaget en selvstæn-
dig vurdering af tilstrækkeligheden af den anden revisors profes-
sionelle kompetence og uafhængighed mv. samt at den anden re-
visors arbejde er tilstrækkelig og et egnet revisionsbevis for den
primære revisors erklæring.”
Kontrollanten har noteret om revisors kommentarer til dette punkt
i kontrollantens gennemgang, at: “Omkring datterselskabsrevisoren,

så har vi – dokumenteret i caseviewdokumentet – forholdt os til det
modtagne regnskab, og positivt valgt at lægge det til grund. Datter-
selskabet er revideret af en certificeret revisor i [land], dvs. i et
EU-land.”
Følgende blev videre noteret af kontrollanten om revisors bemærk-
ninger til kvalitetskontrollantens vurdering:
“Den pågældende revision af A A/S for 2011 er efter min bedste
overbevisning gennemført på et solidt fagligt grundlag, med god
dokumentation af vores gennemførte revisionshandlinger. Der har
været en rød tråd i vores revision fra planlægning over udførelse
og til rapportering. Der har været veldokumenteret partnerinvolve-
ring, såvel i den praktiske revision, som overordnet.
Samlet set således en solid case, set med mine øjne.
Omkring datterselskabsrevisoren, så har vi - dokumenteret i case-
viewdokument – forholdt os til det modtagne regnskab, og positivt
valgt at lægge det til grund. Datterselskabet er revideret af en
certificeret revisor i [land], dvs. i et EU-land.
For mig er det vigtige, at vi rent faktisk HAR forholdt os til situa-
tionen.
…”
Revisortilsynet foretog ved skrivelse af 10. september 2013 høring
af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgik, at tilsynet havde
til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet vedrørende
det i nærværende klage anførte forhold.
Af indklagedes høringssvar af 14. oktober 2013 fremgår følgende:
“…

1. Faktiske forhold
Uddrag af årsregnskabet for A A/S anført i brevet. Opstillingen
viser blandt andet, at datterselskabet alene har en ekstern omsæt-
ning på 7.118 tkr. ud af en samlet omsætning i koncernen på
208.305 tkr.
Lageret udgør for koncernen 54.297 tkr. Heraf er datterselskabets
lager på 14.033 tkr. Dette lager sælges primært, som det ses af
omsætningen, til moderselskabet. Moderselskabet har derfor god
føling med mængder og priser på lageret.
Egenkapitalen udgør 140.958 tkr. af en koncernbalancesum på
182.604 tkr., hvilket giver en selvfinansiering på 77,2 %.
Som det fremgår af mine kommentarer til kontrollanten, har jeg
– som dokumenteret i arbejdspapirerne – forholdt mig til det
modtagne IFRS regnskab og fundet, at jeg kunne lægge det til grund
for min værdiansættelse af datterselskabet. Datterselskabet er revi-
deret af en certificeret revisor i et andet EU land – [land].

2. Retligt grundlag og vurdering
Jeg har besøgt komponenten og dens ledelse i maj 2008 og april
2011. Jeg har her haft omfattende drøftelser med ledelsen om
regnskabsaflæggelsen.
Vedr. ISA 600 8 (b) ii) om revisors mål kan det oplyses:
a. Jeg har modtaget perioderapporteringer direkte fra datter-

selskabet, hvorved jeg har opbygget en forventning til det
endelige årsregnskab. Dette viste sig at være i overensstem-
melse med vore forventninger.

b. Jeg har afstemt eksportomsætning hos datterselskabet med
importbogføringen hosmoderselskabet, hvorved omsætningen
hos datterselskabet i al væsentlighed er kontrolleret.

c. Jeg har gennemgået årsrapporten for datterselskabet og
konstateret, at anvendt regnskabspraksis er i overensstem-
melse med moderselskabets regnskabspraksis.

d. Jeg har ved besøg hos datterselskabet i april 2011 fysisk
konstateret tilstedeværelsen af bygningsmassen, herunder
de seneste års nybygninger (tilgang).
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e. Jeg har afstemt mellemregninger, hvorved alle væsentlige
tilgodehavender hos datterselskabet er afstemt.

f. Jeg har drøftet årsregnskabets indhold og resultater med
ledelsen for såvel dattersommoderselskab, herunder forvent-
ninger til efterfølgende år (bemærk at koncernen i høj grad
er sæsonafhængig af julehandel)

Ud fra ovenstående har jeg dannet mig en overbevisning om, at
datterselskabets årsregnskab giver et retvisende billede, og at jeg
dermed har kunnet påtegne årsregnskab og koncernregnskab for
A A/S.
…”
Revisortilsynet traf herefter den 22. november 2013 afgørelse om
at indbringe indklagede for Revisornævnet.

Parternes bemærkninger:
Revisortilsynet har til støtte for klagen anført, at de af indklagede
udførte handlinger i forbindelse med planlægningen og udførelsen
af revisionen af koncernregnskabet ikke er tilstrækkelige og egnede
som grundlag for at kunne afgive erklæring på koncernregnskabet.
Det er ikke tilstrækkeligt, at indklagede efterfølgende verbalt kan
redegøre for den udførte revision, da indklagedes viden og revi-
sionsbevis skal fremgå skriftligt af den foreliggende revisionsdoku-
mentation. Revisortilsynet finder på den baggrund, at indklagede
har overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1, § 23, stk. 2, og tilsidesat
ISA 600 og dermed god revisorskik.
Indklagede har henvist til sit høringssvar af 14. oktober 2013 og
har videre anført, at A A/S er meget velkonsolideret. Indklagede
har gennem sin revision af koncernen også stor indsigt i dattersel-
skabets forhold. I forbindelse med sine besøg hos datterselskabet
i maj 2008 og april 2011, hvor indklagede så bygninger, produk-
tionsapparat, lager mv., har han drøftet produktion, lager, salg mv.
med ledelsen og produktionsfolk.
A A/S er stort set eneste aftager af produktionen hos datterselska-
bet. Det er således alene ca. 3,5 % af den samlede koncernomsæt-
ning, som datterselskabet sælger til andre end A A/S, hvilket er
mindre end 10 % af datterselskabets totale omsætning på ca. 73,3
mio. DKK.
Gennem sin revision af varekøbet i A A/S har indklagede dermed
også revideret den langt væsentligste del af omsætningen i datter-
selskabet. Det fremgår således af indklagedes arbejdspapirer, at
kontrol af forretningsgangsbeskrivelsen ikke har givet anledning
til bemærkninger. Der er kontrolleret for korrekt bogføring, god-
kendelse af faktura og kontrol til følgeseddel. Revisionen af varekøb
har i det hele taget ikke givet anledning til bemærkninger.
Varelageret i datterselskabet udgør ca. 14 mio. DKK eller ca. 25
% af koncernens samlede lager. Datterselskabets lagerværdi udgør
knapt 10 % af den samlede egenkapital i A A/S.
Indklagede har videre anført, at da varebeholdningen er vurderet
til at være en væsentlig og risikofyldt post i årsregnskabet, blev der
udført omfattende revision af dette område, herunder også lageret
beliggende hos datterselskabet. A A/S er i besiddelse af de specifi-
cerede lagerlister fra datterselskabet, og disse har indklagede for-
holdt sig til, da det primært er A A/S, der skal aftage lagerbehold-
ningen. Selskabet har løbende nøje kontrol med såvel tilstedeværel-
sen sommåling af lageret hos datterselskabet. Det er i revisionsdo-
kumentationen konkluderet, at området ikke har givet vanledning
til bemærkninger.
Indklagede har endelig anført, at årsregnskabet for datterselskabet
revideres af en lokal certificeret revisor, der er medlem af den na-
tionale revisorforening i [land]. [land] er medlem af EU, og revision
foretages i henhold til ISA standarderne, ligesom IFAC's etiske
regler finder anvendelse. Regnskabet er udarbejdet i henhold til

reglerne i IFRS, og indklagede har ikke haft anledning til at betvivle
hverken revisionen eller årsregnskabets retvisende billede.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse:
Revisortilsynet har i sine bemærkninger til støtte for klagen pri-
mært henvist til revisorlovens § 23, stk. 2, hvorefter en revisor ved
revision af modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab,
tillige skal dokumentere den gennemgang, der er foretaget af det
revisionsarbejde, som er udført af andre revisorer med henblik på
koncernrevisionen.
Revisornævnet må på denne baggrund opfatte klagen således, at
den angårmanglende dokumentation for revisionen af koncernregn-
skabet for så vidt angår gennemgangen af datterselskabets årsrap-
port.
Efter kvalitetskontrollantens erklæringmed tilhørende rapport om
kvalitetskontrollen og arbejdspapirer lægger Revisornævnet til
grund, at indklagede ikke har dokumenteret sin gennemgang af
datterselskabets revisors arbejde og dermed dokumenteret sin stil-
lingtagen til datterselskabets regnskabstal og konsolidering.
Det af indklagede anførte om de foretagne overvejelser og revi-
sionshandlinger vedrørende datterselskabet kan ikke føre til andet
resultat, da disse ikke fremgår af indklagedes arbejdspapirer.
Indklagede findes således skyldig i overtrædelse af revisorlovens
§ 16, stk. 1, jf. § 23, stk. 2, i overensstemmelse med klagen.
For den skete tilsidesættelse af god revisorskik pålægges indkla-
gede i medfør af revisorlovens § 44, stk. 1, en bøde, der passende
kan fastsættes til 10.000 kr.

Thi bestemmes:
Indklagede, statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen,
pålægges en bøde på 10.000 kr.
Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens § 44, stk. 6.

Lone Molsted
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