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Executive Summary

Performing a group audit can be very comprehensive and requires the group auditor to obtain knowledge and

understanding of the whole group including all the components, which will naturally lead to a larger number

of risks compared to a regular audit. For group audits, it is the group auditor’s responsibility that the consoli-

dated financial statements for the group, which contain all of the group’s components, are not materially mis-

stated.

To address this complexity, group audit has, since 2013, been a “focus area” when the Danish Authorities

monitor the auditors, through Revisortilsynet. This thesis seeks to examine which practical difficulties Danish

auditors are facing when performing group audits and how these difficulties can be solved.

To this end, the thesis have presented theories on auditing in order to put the Danish control system of auditors

into perspective. Furthermore, the thesis have pinpointed which major differences exist between group audits

and regular audits as well as what requirements are set forward by ISA 600.

To assess the practical implications of group audit being a focus area in Revisortilsynet’s quality inspection,

we have performed an analysis on the historical development of the number of actual rulings, related to inad-

equate group audit, by Revisornævnet for the period of 2010 - 2015. This analysis shows that the number of

rulings on inadequate group audit are quite limited compared to the total number of rulings. When compared

to other focus areas, the trend is the same. Based on this, it is our assessment that group audit should no longer

be a focus area.

To further examine the difficulties that Danish auditors had in the rulings by Revisornævnet, we performed an

analysis on all rulings related to group audit for the period of 2010 - 2015. The analysis shows that it is most

often in the planning phase of a group audit, where auditors have difficulties meeting the requirements of ISA

600. Our analysis presents a number of solutions that would have ensured that the group audits presented in

the rulings would have been compliant with ISA 600. Through analyzing these rulings, it has come to our

attention that the easiest and most efficient way to comply with the ISA’s requirements, is to use standardized

templates in the planning phase of a group audit, thus ensuring that the group auditor does not miss any key

areas in performing the group audit. Often it would not require significant effort for the group audit to be

compliant.

To put the analysis into perspective, we have performed an interview with Revisortilsynet. However, Revi-

sortilsynet was, unfortunately, unable to comment on the individual rulings presented in our analysis, but the

interview still provided some interesting input to our analysis. The thesis concludes that classifying group audit

as a focus area has a more significant effect among auditors, than the actual effect on rulings. More focus

should, therefore, be spent on communicating the experiences that Revisortilsynet achieves through their qual-

ity inspections to the Danish auditors, thereby improving the overall quality of audits performed.
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1. Indledning

1.1 Indledning

Globaliseringen og nedbrydelsen af barrierer mellem lande har gjort det nemmere for selskaber at etablere eller

indgå i en koncern. Årsagerne til koncerndannelse kan være mange, men kan ofte skyldes et ønske om at

optimere virksomhedens omkostningstruktur ved at outsource visse aktiviteter til lande med billigere arbejds-

kraft eller et ønske om at opnå synergier og stordriftsfordele. Det kan også skyldes lovgivnings- og skattemæs-

sige forhold, såsom eventuelle lavere momssatser og lavere skattesatser, der gør udøvelsen af selskabets akti-

vitet mere fordelagtig i et andet land. Slutteligt kan det give nemmere adgang til det lokale eller regionale

marked.

For at kunne opnå ovennævnte fordele, sker koncerndannelser ofte på tværs af landegrænser, hvilket kan gøre

det vanskeligt for koncernens interessenter at overskue og gennemskue koncernens struktur og finansielle for-

hold, ikke mindst på grund af udbredelsen af stadig mere komplekse koncernstrukturer. Dette har de europæ-

iske myndigheder anerkendt, og kravet om udarbejdelse af koncernregnskab er derfor indført i det europæiske

regnskabsdirektiv. Danmark implementerer regnskabsdirektivet via årsregnskabsloven, hvoraf det fremgår at

koncerner der hører til i regnskabsklasse C og D skal udarbejde et koncernregnskab, hvis formål er at præsen-

tere koncernens økonomi som var der tale om én økonomisk enhed. Koncernregnskabet præsenterer således et

summeret overblik over koncernens økonomi, som eksterne interessenter ikke ville kunne opnå på anden vis.

Revisionspligten i Danmark omfatter også koncernregnskaber, og det er således lovpligtigt at lade sit koncern-

regnskab underkaste revision af en godkendt revisor. Koncernrevisor, det vil sige den revisor der foretager

revisionen af koncernregnskabet, er ikke altid revisor for alle de øvrige selskaber i koncernen. Man kan fore-

stille sig en situation hvor koncernen har datterselskaber i andre lande, hvor koncernrevisor ikke selv opererer

eller er godkendt. I denne situation er det stadig koncernrevisors ansvar at opnå tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis om koncernregnskabet, hvori de udenlandske datterselskaber indgår.

Behovet for klare retningslinjer indenfor revision af koncerner blev også anerkendt internationalt. For at fast-

lægge kravene til en koncernrevision blev den internationale revisionsstandard ISA 600 derfor implementeret

tilbage i 2010, med virkning for regnskabsperioder der starter den 15. december 2009 eller senere. Af ISA 600

fremgår de formelle krav til koncernrevisor i forbindelse med revisionen af koncernregnskaber samt supple-

rende krav og vejledning om forskellige faser i koncernrevisionen.

En koncernrevision kan, ligesom en revision af et enkelt selskab, deles ind i 3 overordnede faser; planlægning,

udførelse og afslutning. Forskellen ligger i de yderligere krav revisor skal leve op til, og dermed de yderligere

handlinger og overvejelser revisor skal foretage sig, som følge af at der er tale om revisionen af en koncern.

En koncernrevision vil i sagens natur ofte være væsentligt mere kompleks end en revision af et enkelt selskab,

som følge af at koncernrevisor skal opnå kendskab til alle koncernens komponenter, hvor en række kompo-

nenter ofte vil være meget forskelligartede i deres aktivitet og geografiske lokation, ligesom koncernrevisor
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også skal styre det arbejde komponentrevisor udfører, herunder sørge for rettidig kommunikation af relevant

information samt løbende opfølgning.

1.2 Problemfelt

Revisortilsynet har siden 2013 haft koncernrevision som et fokuspunkt i forbindelse med deres årlige tilsyns-

kontrol. Af revisortilsynets redegørelse for kvalitetskontrollen fra 2013, blev der givet påtaler til i alt 104

revisorer, og heraf vedrørte 12 af påtalerne mangelfuld eller fejlagtig udførelse af koncernrevision.

Som nævnt ovenfor vil en koncernrevision i praksis ofte være kompleks for koncernrevisor at udføre. Denne

kompleksitet imødekommes nødvendigvis ikke i tilstrækkelig grad af den vejledning koncernrevisor kan hente

i de internationale revisionsstandarder. I sådanne situationer bliver det et spørgsmål om, at revisor skal bruge

sin erfaring og kompetencer til at foretage en professionel vurdering, for at minimere risikoen for væsentlige

fejl og mangler i koncernregnskabet.

At der er mange krav revisor skal leve op til ved koncernrevisioner, underbygges af revisortilsynets arbejds-

program for 2013 til gennemgang af en revisionsopgave. Her ligger området koncernrevision på en delt før-

steplads når det kommer til omfanget af de forhold, der skal kontrolleres. Det andet område af samme omfang

omhandler selve udførelsen af revisionen.

Det er især i planlægningsfasen at koncernrevisionen afviger fra en almindelig revision. Koncernrevisor skal

blandt andet tage stilling til, hvordan der skal opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra de dele af kon-

cernen, hvor koncernrevisor ikke nødvendigvis selv agerer som revisor. I denne situation er det nødvendigt for

koncernrevisor at kunne anmode en anden revisor om at foretage det nødvendige arbejde. Men hvordan sikrer

koncernrevisor sig at denne anden revisor udfører sit arbejde tilfredsstillende?

Det vil dertil sjældent være effektivt og hensigtsmæssigt at foretage fuld revision af hele koncernen, da det

som ved en almindelig revision, ikke er nødvendigt og effektivt at foretage revision af alle regnskabsposter.

Det er således nødvendigt for koncernrevisor at vurdere, hvilke komponenter af koncernen der skal revideres,

og hvilke komponenter det ikke er nødvendigt at revidere. Dette vil også være en konkret vurdering foretaget

af koncernrevisor.

Det er revisors overordnede ansvar at der indhentes tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om alle regnskabets

væsentlige komponenter, inden der afgives en revisionspåtgning. Dette gør sig gældende for enkeltregnskaber

som for koncernregnskaber. Ovenstående udfordringer præsenterer en risiko for at koncernrevisor ikke formår

eller er i stand til, at leve op til de krav der stilles til udførelsen af koncernrevisioner.
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Det er således klart, at der er en række forhold der udgør en særlig risiko for koncernrevisor, i forbindelse med

udførelsen af koncernrevisionen. Er koncernrevisor ikke opmærksom på disse særlige risici, og formår at rea-

gere herpå, er den ultimative konsekvens at der afgives en fejlagtig påtegning på koncernregnskabet, hvilket

er uhensigtsmæssigt for både revisor og for regnskabets interessenter.

1.3 Problemformulering

Ovenstående giver et interessant udgangspunkt for at foretage en analyse af hvilke dele af en koncernrevision,

der i praksis giver de udførende revisorer de største udfordringer i forhold til at leve op til kravene. Analysens

formål vil være at tage udgangspunkt i krav og vejledning indenfor teorien, og herefter, med udgangspunkt i

empirisk data, analysere hvorledes de omtalte problemstillinger løses i praksis baseret på en gennemgang og

analyse af revisornævnets kendelser. Afhandlingen vil endvidere forholde sig til, hvilken betydning det har, at

koncernrevision er et fokuspunkt for revisortilsynet. På baggrund heraf, kan afhandlingens problemformule-

ring defineres som følger:

”Hvilke områder af en koncernrevision giver i praksis anledning til udfordringer for revisorerne, og hvor-

dan kan disse udfordringer løses hensigtsmæssigt?”

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål:

1. Hvad er revision og revisionsbevis, og hvordan defineres begrebet ’tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis’?

For at bidrage til forståelsen af den efterfølgende teoretiske gennemgang af kravene til koncernrevision, er det

relevant at definere disse begreber nærmere.

2. Hvilket kontrolsystem er revisorer underlagt for at sikre, at der leves op til kravene?

For at kunne forstå, hvem der tager stilling til om det arbejde revisorerne udfører er tilfredsstillende, er det

nødvendigt at redegøre for, hvordan kontrolsystemet som revisorerne er underlagt i Danmark er indrettet og

hvordan det fungerer.

3. Hvad er et koncernregnskab og hvorledes adskiller en koncernrevision sig fra en almindelig revi-

sion?

Det må konkretiseres, hvad et koncernregnskab er, da det er koncernregnskabet der er genstanden for koncern-

revisionen. For at lægge fundamentet for udvælgelse af teori, er det nødvendigt at fastslå, på hvilke områder

en koncernrevision adskiller sig fra en almindelig revision af et enkelt selskab.
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4. Hvilke krav er revisor underlagt i forbindelse med udførelsen af en koncernrevision?

For at kunne foretage en analyse af revisorers overholdelse af krav, og løsningsforslag hertil, er det hensigts-

mæssigt at foretage en teoretisk gennemgang af de krav revisorerne er underlagt. Gennemgangen vil have sit

afsæt i de områder, indenfor hvilke der er de største forskelle mellem en koncernrevision og en almindelig

revision.

5. Hvad betyder det at koncernrevision er et fokuspunkt i revisortilsynets kontrol?

Hvad har det konkret af betydning, at revisortilsynet har valgt at koncernrevision skal være et fokuspunkt i

deres kontrol? Har det haft nogen effekt på antallet af kendelser de seneste år og giver det på baggrund heraf

mening, at koncernrevision fortsat skal være et fokuspunkt?

6. Hvilke sager har der været vedrørende koncernrevision, og hvor er det at revisorerne har svært

ved at leve op til kravene?

For at få et objektivt billede af, hvor der i praksis er udfordringer med at leve op til kravene, vil afhandlingen

kigge på afgørelser fra revisornævnet vedrørende koncernrevision, og klargøre hvor det er gået galt.

7. Hvordan skulle revisionen i stedet have været foretaget?

På baggrund af de identificerede afgørelser under spørgsmål 6, vil afhandlingen med udgangspunkt i en række

af disse, analyserer sig frem til, baseret på teorien der er klarlagt ved de tidligere spørgsmål, hvordan revisionen

burde have været foretaget.

8. Hvilke udfordringer ser revisortilsynet i praksis og hvad gør de for at afhjælpe dette?

I sammenhæng med den øvrige analyse er det interessant at forespørge revisortilsynet hvor de i forbindelse

med deres kontrol ser de største udfordringer. Dertil er det relevant at afklare, om revisortilsynet bruger disse

observationer og erfaringer, i forhold til at afhjælpe manglerne fremadrettet.

De 4 første underspørgsmål relaterer sig til afhandlingens teoretiske grundlag, mens de sidste 4 underspørgs-

mål søges besvaret gennem afhandlingens analyse.

1.4 Målgruppe og formål

Denne afhandling skrives i forbindelse med afslutningen af kandidatuddannelsen i revision, og det forudsættes

derfor, at læseren har en grundlæggende forståelse for de internationale revisionsstandarder (ISA’erne) samt
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revisorsloven, ligesom det også kræver at læseren har et grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven og

anden relevant lovregulering.

Afhandlingen henvender sig til praktiserende revisorer, der ønsker et overblik over, hvordan en koncernrevi-

sion kan udføres tilfredsstillende, med afsæt i konkrete kendelser fra revisornævnet. Herudover henvender

afhandlingen sig også til andre regnskabskyndige interessenter der har en bredere forståelse for en koncernre-

vision.

Formålet med afhandlingen er, at analysere de væsentlige problemstillinger der kan opstå i forbindelse med en

koncernrevision og hvordan disse problemstillinger i praksis har givet anledning til påtale fra revisornævnet.

Dernæst vil afhandlingen, med afsæt i teorien, analysere sig frem til hvordan revisionen burde have være fo-

retaget. På denne måde vil afhandlingen konkretisere de områder der oftest giver revisorerne udfordringer, og

foreslå løsninger hertil. For at klarlægge det fokus der har været lagt på koncernrevision, vil afhandlingen

desuden kigge på udviklingen i antallet af kendelser fra revisornævnet relateret til koncernrevision de seneste

år for at vurdere effekten af, at koncernrevision er blevet et fokuspunkt. Endvidere vil afhandlingen forholde

sig til, om koncernrevision fortsat skal være et fokuspunkt. Dette er relevant i forhold til problemformulerin-

gen, da det faktum at koncernrevision er et fokuspunkt, bør medføre en skærpelse af kontrollen på det konkrete

område.

1.5 Afgrænsning

Som følge af afhandlingens problemformulering og formål, vil det være nødvendigt og naturligt at foretage en

række afgrænsninger.

Afhandlingens fokus vil ligge på de områder, hvor der er den største forskel mellem en almindelig revision og

en koncernrevision. Det er forfatternes forventning, at denne forskel vil være mest udtalt i planlægningsfasen

af revisionen, og afhandlingens fokus vil således ligge på denne del. Opgaven vil derfor ikke beskæftige sig

med den praktiske udførelse af selve revisionen. Konkrete revisionshandlinger, vurdering af fejl identificeret

i forbindelse med udførelsen af revisionen og lignende, vil derfor ikke blive præsenteret i afhandlingen, med

mindre det vurderes nødvendigt i forbindelse med analysen.

Det er ej afhandlingens formål at præsentere en dybdegående gennemgang af hvordan et koncernregnskab

udarbejdes, hvordan konsolidering og elimineringer foretages mv. Afhandlingen vil kun i begrænset omfang

inddrage regnskabsmæssige regler og bestemmelser, for at slå fast hvad et koncernregnskab er og hvordan det

udarbejdes.

Revisors planlægning af en koncernrevision er, som ved en almindelig revision, påvirket af koncernens interne

kontrolmiljø. Som følge af at interne kontroller som begreb er relativt omfattende, afgrænses afhandlingen

herfra. Koncernkontroller indgår i forbindelse med revisors vurdering af betydelige komponenter, og af hvor-

vidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på alle koncernens komponenter. Interne kontroller og



10

systemrevision vil derfor eventuelt indgå kortvarigt i forbindelse med beskrivelsen og analysen heraf, men en

nærmere beskrivelse af hvad interne kontroller er, og hvordan revisor opnår revisionsbevis fra test af kontrol-

ler, vil ikke være en del af afhandlingen.

Som følge af den løbende teknologiudvikling og adgangen til diverse IT-systemer i forbindelse med regn-

skabsaflæggelsen, er IT-revision i større eller mindre grad efterhånden blevet en del af stort set alle revisioner.

Afhandlingens fokus ligger på planlægningsdelen af en koncernrevision, hvor revisor selvfølgelig skal vurdere

hvorledes IT-revision kan og vil påvirke koncernrevisionen. Dog vurderes IT-revision ikke at have en signifi-

kant indflydelse på de emner og områder, afhandlingen vil beskæftige sig med. Afhandlingen afgrænses derfor

herfra.

Afhandlingens fokus vil ligge på den eksterne revisors udførelse af koncernrevison. Såfremt en organisation

har en intern revisionsfunktion, er det klart at disse også er nødsaget til at forholde sig til koncernrevisionen.

Da fokus er på den eksterne revisors overholdelse af standarder og krav, afgrænses afhandlingen fra intern

revision.

Slutteligt vil afhandlingen ikke beskæftige sig med den generelle planlægningsdel af en koncernrevision, for

så vidt denne er identisk med en almindelig revision. Afhandlingen vil derfor eksempelvis ikke omhandle

kundeaccept, vurdering af uafhængighed mv., idet det antages at afhandlingens målgruppe har tilstrækkelig

viden om denne del.

1.6 Metode

I forbindelse med en undersøgelsesproces, skal der træffes en række tilvalg og fravalg, før end undersøgelsen

påbegyndes. Formålet hermed er at sikre, at afhandlingens metodevalg underbygger besvarelsen af afhandlin-

gens problemformulering. Formålet med nærværende afsnit er at redegøre for de metodevalg der er truffet i

forbindelse med undersøgelsesprocessen, og hvordan disse relaterer sig til afhandlingens problemformulering.

Metodevalget er underlagt to typer styringsfaktorer; rammestyringsfaktorer og processtyringsfaktorer1. Ram-

mestyringsfaktorer udgør de overordnede rammer, inden for hvilke det pågældende projekt kan udfolde sig.

Det er ikke muligt for afhandlingen at påvirke disse. For nærværende afhandlings vedkommende udgøres ram-

mestyringsfaktorerne af de vejledende regler for udformingen og udarbejdelsen af afhandlingen, der gælder

for studieretningen på CBS.

Afhandlingens processtyringsfaktorer udgør derimod de interne faktorer i afhandlingen, der er bestemmende

for, hvorledes processen med udarbejdelsen af afhandlingen forløber. Disse faktorer er nærmere beskrevet i

hele dette indledende afsnit 1, og udgøres eksempelvis af afhandlingens problemformulering, afgrænsninger,

1 Andersen, s. 42 (2008)
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undersøgelsesdesign, dataindsamlingsmetoder mv. Disse faktorer er med til at fastlægge afhandlingens teore-

tiske forankring ligesom det også er samspillet mellem disse faktorer, der sikrer, at der kan opnås en tilfreds-

stillende konklusion på afhandlingens problemformulering.

Som nævnt er en væsentlig del af afhandlingens forløb styret af det valgte undersøgelsesdesign og de anvendte

dataindsamlingsmetoder, hvilket vil blive gennemgået nærmere i nedenstående afsnit.

Formålet med udførelsen af undersøgelserne er at belyse afhandlingens problemformulering. Det vil altså sige,

at undersøgelserne vil have deres afsæt i at finde ud af, hvordan revisorer i praksis har udført koncernrevisionen

og hvorfor den har været mangefuld. Gennem en deskriptiv forståelse af teorien og lovgivningen på området,

vil den indsamlede primære data blive sammenholdt med teorien. Gennem undersøgelserne vil der blive svaret

på afhandlingens problemformulering.

Når der skal produceres viden, er der principielt to fremgangsmåder der kan anvendes; deduktion og induk-

tion2. Deduktion betyder, at der med udgangspunkt i generelle principper søges draget slutninger og konklusi-

oner om enkelte hændelser. Det vil eksempelvis være anvendelsen af teoretiske principper i forhold til at udtale

sig om en konkret virksomhed. Induktion er det modsatte; altså den situation hvor der tages udgangspunkt i

enkelte hændelser, og på baggrund heraf drages en generel konklusion. Det vil med andre ord sige, at der tages

udgangspunkt i empirien, som herefter bruges til at supplere den generelle teori.

Afhandlingen vil belyse teorien for at kunne tage stilling til, hvordan revisionen i de konkrete sager fra revi-

sornævnets afgørelser, burde have været udført. Denne del af analysen har således et deduktivt præg, da der

på baggrund af de generelle krav søges svar på konkrete hændelser. Idet analysen kigger på alle kendelser for

en årrække, med relevans for koncernrevision, vil der dog også være tale om induktiv vidensproduktion. Dette

skyldes, at der her kigges på en række konkrete hændelser, og herudfra søges draget en slutning af, hvilke

områder i en koncernrevision der er udfordrende for revisorerne.

Elementerne i den vidensproduktion afhandlingen tilstræber er illustreret i figuren nedenfor. Denne viser at

problemformuleringen søges besvaret gennem en analyse af teori og empiri, mens tolkningen af disse faktorer

bidrager til afhandlingens konklusion. Som det fremgår påvirker alle faktorerne hinanden. Dette illustrerer, at

der er tale om en iterativ proces, der igennem arbejdet med afhandlingen vil udvikle sig over tid.

2 Andersen s. 35 (2008)
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.

Figur 1, vidensproduktionsens hovedelementer og arbejdsgange. Kilde: Andersen s. 25 (2008)

1.6.1 Undersøgelsesdesign

Undersøgelsesdesign er et samlet udtryk for den måde, hvorpå afhandlingens problemstilling vælges under-

søgt3. I fastlæggelsen af afhandlingens undersøgelsesdesign indgår mange overvejelser, der alle skal bidrage

til at afhandlingens problemformulering besvares korrekt og tilfredsstillende. Formålet med undersøgelsesde-

signet er derved at fastlægge de fremgangsmåder der er anvendt i forbindelse med dataindsamling, dataanalyse

og tolkningen af data, og gøre det klart hvorledes netop de valgte fremgangsmåder og metoder, bidrager til

besvarelsen af problemformuleringen. Nærværende afsnit vil redegøre for de tilvalg og fravalg, der er foretaget

i forbindelse med fastlæggelsen af afhandlingens undersøgelsesdesign.

Afhandlingens formål er, som tidligere nævnt, at undersøge de udfordringer revisorer i praksis støder på i

forhold til koncernrevision. I forhold til Andersens undersøgelsesformål4 kan afhandlingens formål karakteri-

seres som diagnosticerende, idet afhandlingen med udgangspunkt i konkrete afgørelser forsøger at finde ud af

hvor revisorer i praksis har udfordringer. Afhandlingen påtager sig også et problemløsende præg, idet afhand-

lingen på baggrund af de empiriske undersøgelser samt den beskrevne teori vil præsentere løsningsforslag på

de undersøgte problemstillinger.

Det er valgt, at afhandlingens problemformulering vil blive besvaret ved hjælp af en blanding af sekundære og

primære data. De sekundære data vil fungere som fundamentet for indsamlingen og analysen af de primære

data. De primære data vil, som tidligere nævnt, bestå af en undersøgelse af revisorernes praktiske udførelse af

koncernrevision via en gennemgang af revisornævnets kendelser. De primære data vil desuden bestå af en

empirisk undersøgelse. Den empiriske undersøgelse vil blive udført som en intensiv undersøgelse, hvorfor den

3 Andersen s. 49 (2008)

4 Andersen, s. 21-24 (2008)
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vil omfatte forholdsvist færre respondenter. Begrundelsen herfor er, at det på denne måde er muligt at opnå en

større dybdegrad i de indsamlede data, hvilket er vurderet nødvendigt for at kunne leve op til afhandlingens

diagnosticerende og problemløsende formål.

Undersøgelsen udføres desuden som en dynamisk undersøgelse5, da afhandlingen ikke undersøger data, der

vedrører et specifikt tidspunkt, men derimod kigger på afgørelser over en årrække, og desuden er interesseret

i udviklingen heri.

1.6.2 Dataindsamling

I forlængelse af redegørelsen for afhandlingens undersøgelsesdesign i forrige afsnit, vil dette afsnit redegøre

for den dataindsamling der foretages, samt komme nærmere ind på hvilken form for empirisk undersøgelse

der anvendes, og hvorfor.

Data kan overordnet set opdeles i to hovedgrupper; primær data og sekundær data6. Primær data er den data

der indsamles direkte af afhandlingens forfattere. Sekundær data udgøres af allerede eksisterende data, eksem-

pelvis teorier, standarder og love. Begge typer af data kan enten klassificeres som kvalitativ eller kvantitativ7.

Kvantitative data repræsenteres ved tal og målbare forhold, mens kvalitativ data er alt andet. Afhandlingen vil

primært gøre brug af kvalitativ data til brug for besvarelse af problemformuleringen.

1.6.2.1 Primær data

Som nævnt udgøres primær data af den data der indhentes direkte i forbindelse med afhandlingen. Afhandlin-

gens primære data udgøres af en empirisk undersøgelse samt en gennemgang af revisornævnets kendelser.

Revisornævnets kendelser offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside8. Det er her muligt at søge på

nøgleord i kendelser, ligesom kendelserne hver er tildelt et nummer og et årstal. Den primære dataindsamling

har fundet sted ved, at det er blevet identificeret, hvilke kendelser der har relevans for afhandlingens problem-

formulering. For at eliminere eventuelle usikkerheder eller svagheder ved anvendelse af hjemmesidens søge-

funktion er samtlige kendelser for perioden 2010 - 2015 blevet gennemgået for at identificere, hvorvidt de

relaterer sig til koncernrevision. Der er for denne periode samlet afgjort 442 sager, hvorfor populationen for

dataindsamlingen udgøres heraf. Perioden 2010 - 2015 er valgt ud fra rationalet om, at den nye ISA 600 stan-

dard blev indført med virkning fra og med 2010, hvorfor kendelser afsagt vedrørende koncernrevision, med

udgangspunkt i den nye ISA 600’s krav, tidligst vil kunne være fra 2010. For 2015 er der kun medtaget ken-

delser der var afsagt pr. 30. november 2015.

5 Andersen s. 110 (2008)

6 Andersen s. 151 (2008)

7 Andersen s. 27 (2008)

8 https://erhvervsstyrelsen.dk/revisor-kendelser
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Opgavens empiriske undersøgelse vil bestå af et afsluttende interview med revisortilsynet, nærmere bestemt

Martin Samuelsen, der er tilsynschef i revisortilsynets sekretariat. Formålet med interviewet er at bidrage til

afhandlingens analyse. Revisortilsynet er udvalgt som respondent baseret på afhandlingens problemformule-

ring. Det er således vores vurdering, at interviewet med revisortilsynet vil bidrage til at skabe et bedre svar på

problemformuleringen.

Som følge af forfatternes teoretiske og praktiske kendskab til koncernrevision er det udførte interview blevet

foretaget som et delvist struktureret interview9. Dette betyder, at der er udarbejdet en interviewguide indehol-

dende en række foruddefinerede spørgsmål omkring emnet. Interviewet udføres dog med mulighed for at be-

røre andre forhold, end dem der lige præcist er defineret i interviewguiden. Intervieweren har derfor været

åben for andre input fra respondenten for på den måde at opnå ny viden eller anskueliggørelse af emnet fra en

anden vinkel.

Den udarbejdede interviewguide fremgår af bilag 1. Som nævnt ovenfor vil interviewet ikke være fuldstændigt

struktureret. Endvidere vil der ikke blive stillet lukkede spørgsmål, da det er vores opfattelse, at udbyttet af

interviewet vil være størst, såfremt interviewet i højere grad bliver en samtale og drøftelse omkring koncern-

revision i tilsynets kontekst end et decideret interview. Interviewguiden består således af 9 spørgsmål, der

illustrerer hvilken retning, vi ønsker at samtalen skal tage. De enkelte spørgsmål vil blive gennemgået nærmere

i det følgende.

Interviewet vil lægge ud med en klargørelse af den interviewedes erfaring hos tilsynet og generelle kvalifika-

tioner, såfremt det ikke har været muligt at undersøge dette andetsteds inden interviewet. På denne måde læg-

ges grundlaget for en kildekritik af det udførte interview baseret på respondentens kvalifikationer og kompe-

tencer.

Det første spørgsmål er med til at klarlægge, hvordan revisortilsynet ser på udviklingen indenfor den praktiske

udførelse af koncernrevision de senere år baseret på de erfaringer de har gjort sig i forbindelse med tilsynets

kontrol. Det næste spørgsmål har til formål at klarlægge hvorledes tilsynet bærer sig ad med at udvælge revi-

sionsopgaver til kontrol, nærmere bestemt koncernrevisionsopgaver. Spørgsmål 3 søger at belyse, hvorvidt

ændringen i revisortilsynets tjekskemaer fra 2013 til 2014 har haft nogen konkret praktisk indflydelse på den

udførte kontrol. Målet hermed er at få klarlagt, hvordan revisortilsynet opfatter udviklingen de senere år. Dette

vil så blive relateret til den indledende del af analysen, hvor vi har kigget på udviklingen i antallet af kendelser,

bødestørrelser mv.

9 Andersen s. 169 (2008)
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Spørgsmål 4 har til formål at fastlægge hvor revisortilsynet ser de største udfordringer for revisorerne ved en

udførelse af koncernrevision. Vi vil søge at få en drøftelse igangsat omkring dette og supplere med de iagta-

gelser, vi har gjort os i forbindelse med analysen. Det er vores forventning, at revisortilsynets erfaringer er

konsistente med de områder, vi har identificeret i afhandlingens teoretiske afsnit samt analyse.

Spørgsmål 5 vil komme ind på det konkrete område anvendelse af komponentrevisors arbejde, da dette særskilt

fremhæves i tilsynets fokuspunkt om koncernrevision (”Koncernrevision, herunder anvendelse af kompo-

nentrevisors arbejde”). Vi vil gerne konkret høre tilsynets holdning til, hvilken form for dokumentation de

finder acceptabel. Om muligt vil dette blive relateret til fremtiden og den løbende udvikling indenfor forskel-

lige kommunikationsmuligheder mv., og hvordan dette kan påvirke formen af revisors dokumentation og ud-

førte arbejde, da det er et område der er i kontinuerlig udvikling.

Spørgsmål 6 vil afklare tilsynets holdning til, hvorvidt mængden af afsagte kendelser relateret til koncernrevi-

sion for perioden 2010 - 2015 er på et passende niveau set i forhold til at der er tale om et fokuspunkt i tilsynets

kontrol. Spørgsmål 7 vil bygge videre herpå og afklare, hvorvidt det også forventes at koncernrevision vil være

et fokuspunkt de kommende år, og om man forventer, at kontrollen heraf vil blive skærpet.

Spørgsmål 8 har til formål at afslutte drøftelserne om tilsynets erfaringer mv. og rette perspektivet mod deres

forventninger til hvordan kontrollen og kravene vil udvikle sig indenfor de nærmeste år, mens spørgsmål 9 vil

klarlægge tilsynets holdning til deres egen rolle i samfundet, herunder hvordan de ser deres muligheder for at

afhjælpe eventuelle udfordringer ved overholdelsen af ISA’en. Formålet hermed er at få et bredere perspektiv

på interviewet, med henblik på at opnå tilsvarende på analysens afslutning, ligesom det vil bidrage til afhand-

lingens problemløsende formål, som defineret ovenfor.

1.6.2.2 Sekundær data

Afhandlingens sekundære data udgøres af de eksisterende standarder og love, der gælder i forbindelse med

udførelsen af en koncernrevision. Derudover vil afhandlingen gøre brug af faglige vejledninger udgivet af bl.a.

FSR samt inddrage forskellige teorier, hvor dette findes relevant. Den anvendte sekundære data bliver vurderet

i nedenstående afsnit.

Afhandlingens anvendte teori er valgt på baggrund af afhandlingens problemformulering. Endvidere synes

afhandlingens forfattere at det kunne være interessant at kigge på, hvordan revisionsteori kan kobles sammen

med den praktiske udførelse af revision og på denne måde lægge et fundament for forståelsen af regler og

standarder. Dette giver også mulighed for at diskutere revisionsbevis som begreb, da dette er et helt centralt

element i de internationale revisionsstandarder.

1.7 Kildekritik

I nærværende afsnit vil den af afhandlingen anvendte litteratur blive vurderet.
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Kildekritik er relevant i forhold til at vurdere troværdigheden af den sekundære data, der anvendes i afhand-

lingen. Såfremt afhandlingens kilder ikke er i orden, vil dette påvirke resultatet af afhandlingens empiriske

undersøgelser og analyser.

En stor del af afhandlingens sekundære data og litteratur vil bestå i forskellige standarder og lovgivning. Det

vurderes derfor ikke at give mening at vurdere hvorvidt udsteder af disse har tilstrækkelig faglig kompetence,

og hvorvidt egne holdninger har præget disse. Det er nu engang de standarder og lovgivning, der er gældende,

hvorfor det ikke vurderes at være problematisk at tage udgangspunkt heri. I forhold til de internationale revi-

sionsstandarder vil de danske oversættelser blive brugt. Disse er udgivet af FSR og godkendt af IFAC10, og

der vurderes derfor ikke at være problemer forbundet med anvendelsen heraf.

Derudover vil enkelte faglige artikler og faglige vejledninger blive anvendt. Der anvendes dog kun artikler der

har været publiceret i anerkendte tidsskrifter samt vejledninger der er udgivet af FSR eller lignende instanser.

Troværdigheden og fagligheden heraf vurderes derfor at være på et tilstrækkeligt højt niveau til at underbygge

anvendelsen heraf i afhandlingen.

Der anvendes ydermere to lærebøger omkring revisionsteori og -filosofi. Der er tale om bøger fra henholdsvis

1961 og 1988, og som derfor har været underlagt en lang periodes eventuel kritik. Bøgernes alder kan dog

også tale for, at de teorier og den forskning, der præsenteres, ikke længere er aktuel. Begge bøger står dog

fortsat som grundlag for denne anskuelse af revisionsteorien, og revision i en samfundsmæssig kontekst vur-

deres ikke at have ændret sig væsentligt. Alt andet lige bør fokus herpå, som følge af de erhvervsskandaler der

har været de seneste 15 år, være skærpet. Der vurderes derfor ikke at være kildemæssige problemer forbundet

med anvendelsen af disse bøger.

Slutteligt kan der være problemer med troværdigheden af respondenten på det foretagne interview. Idet inter-

viewet vil blive foretaget med revisortilsynet, vurderes der ikke at være væsentlige udfordringer med at kunne

opnå troværdige svar baseret på faglighed og erfaringsmæssig baggrund. Revisortilsynet kan dog have en in-

teresse i, at begrunde deres egen eksistens ud fra at få kvaliteten i de danske revisionsvirksomheder til at virke

ringere end den egentlig er eller lignende. Afhandlingen vil derfor forholde sig kritisk til de modtagne svar og

foretage en vurdering af, hvorvidt disse kan være påvirket af bias, og om svarene er konsistente med afhand-

lingens analyse.

1.8 Afhandlingens disposition og struktur

Dette afsnit vil kort præsentere afhandlingens enkelte kapitler samt afhandlingens samlede struktur og dispo-

sition som en figur.

10 https://www.ifac.org/about-ifac
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Kapitel 1 - Indledning

Afhandlingens kapitel 1 redegør for afhandlingens problemformulering, afgrænsning og metodevalg, og er

således styrende for de efterfølgende kapitlers udformning.

Kapitel 2 – Revisionsteori og -bevis

Dette kapitel vil kigge på formålet med revision ud fra et samfundsmæssigt perspektiv med udgangspunkt i

revisonsfilosofi og teori fra relevant litteratur. Dette vil blive sammenholdt med ISA 500, og de krav der her

stilles til revisors indhentelse af revisionsbevis. Formålet hermed er, sammen med kapitel 3, at lægge funda-

mentet for de efterfølgende kapitlers teori og analyse. Endvidere vil kapitlet præsentere de nationale organer,

hvis formål er at regulere revisors virke med henblik på at sikre, at offentligheden kan have tilstrækkelig tiltro

til revisors erklæringer.

Kapitel 3 – Hvad er en koncern og et koncernregnskab

Kapitel 3’s formål er at lægge fundamentet for hvad en koncern er selskabsretligt. Dernæst gøres det klart,

hvornår der skal udarbejdes et koncernregnskab, og der redegøres overordnet set for, hvad et koncernregnskab

er, og hvordan koncernregnskabet adskiller sig fra et almindeligt regnskab. Yderligere vil kapitlet, ligeledes i

meget overordnede termer, redegøre for forskellen mellem en revision af et koncernregnskab, og en revision

af et almindeligt regnskab. Kapitlet er relevant i forhold til at sætte den efterfølgende teoretiske og empiriske

gennemgang i perspektiv og slå fast, hvad det er for nogen størrelser, der snakkes om, når koncernregnskab og

koncernrevision nævnes. Endvidere vil kapitlet slå fast indenfor hvilke områder, der er den største forskel

mellem en almindelig revision og en koncernrevision, og det er herefter disse områder, der vil blive gennem-

gået i det efterfølgende kapitel.

Kapitel 4 – ISA 600 og anden relevant teori

Afhandlingens fjerde kapitel vil gennemgå de krav der fremgår af de internationale revisionsstandarder inden-

for fastlæggelse af væsentlighedsniveau, scoping af komponenter og kommunikation med komponentrevisor,

hvilket er baseret på kapitel 3. Kapitlet vil inddrage anden vejledning hvor det er relevant. Kapitlets formål er

således at fastlægge den lovgivningsmæssige ramme for den efterfølgende analyse.

Kapitel 5 og 6 – Analyse

Kapitlet vil foretage en opsummering af kendelser vedrørende koncernrevision, i forhold til de samlede ken-

delser og pålagte bøder. På baggrund heraf vil der blive foretaget en vurdering af, hvorfor koncernrevision er

et fokuspunkt i revisortilsynets kontrol og om det fortsat bør være det. Dette er relevant i forhold til afhandlin-

gens problemformulering, da det faktum at koncernrevision fastlægges som fokuspunkt, har en effekt på dyb-

den af den kontrol der foretages, og derved også påvirker de forhold der identificeres som mangelfulde af

revisortilsynet.

Analysen vil lægge ud med en gennemgang af revisornævnets kendelser for 2010 - 2015, og herefter vil ana-

lysen foretage en gennemgang af revisornævnets kendelser for 2010 - 2015 for at identificere de kendelser der
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omhandler koncernrevision. Med udgangspunkt i de enkelte områder i en koncernrevision vil analysen således

fremhæve eksempler på, hvad der i kendelserne er gået galt, og hvordan revisionen kunne og burde have været

udført for at være i overensstemmelse med standarderne.

Analysen vil blive suppleret med et interview med revisortilsynet, hvor der vil blive spurgt ind til hvilke steder

de oftest oplever udfordringer i praksis ved en koncernrevision, herunder hvad de gør og kan gøre for at af-

hælpe fejlkilderne.

Kapitel 7 og 8 – Konklusion og perspektivering

Kapitlerne vil præsentere afhandlingens konklusion og bevarelsen af afhandlingens problemformulering. Der

vil endvidere blive foretaget relevante perspektiveringer.

Afhandlingens disposition kan sammenfattes i nedenstående figur, der præsenterer afhandlingens samlede

struktur og samspillet mellem afhandlingens bestanddele:

Figur 2, afhandlingens disposition. Kilde: Egen tilvirkning.
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2. Revisionsteori og -bevis

2.1 Revisionsteori og -filosofi

2.1.1 Revisionsteori generelt

Hvis man spørger en revisor hvad formålet med revision er, vil denne oftest svare at formålet er at påtegne

regnskabet og derved øge troværdigheden heraf. På trods af revisionens unægtelige betydning for samfundet,

er det overraskende få studier der er blevet gjort på at gøre sig tanker om hvad det egentlige formål med

revision er ud fra en samfundsmæssig synsvinkel.

Revision som en disciplin har udviklet sig igennem tiden, i takt med udviklingen i samfundets krav og ønsker.

Flint (1988) argumenterer dog for, at der fortsat findes en forventningskløft mellem det revisor forstår ved en

revision og det regnskabsbrugere og interessenter forstår ved en revision. Det er ikke længere kun aktionærerne

og selskabet der har forventninger til revisors arbejde, en lang række andre interessegrupper er sprunget frem,

herunder medarbejdere og andre generelle samfundsmæssige interessenter.

Igennem tiden er der blevet fremsat forskellige definitioner på, hvad revision er. En af disse er følgende:

Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about

economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and estab-

lished criteria and communicating the results to interested users11.

Revision er således en systematisk process der handler om at indsamle og evaluere bevis vedrørende påstande

om økonomiske handlinger og begivenheder, for at fastslå overenstemmelse mellem disse påstande og fastlagte

kriterier, og kommunikere resultatet heraf til interesserede brugere. Kriterierne vil ofte være relevante regn-

skabsstandarder, og påstandene er et udtryk for det af ledelsen aflagte regnskab. Kommunikation til brugerne

sker som regel i form af revisors påtegninger eller andre typer af erklæringer med sikkerhed.

En række forfattere har forsøgt at definere et samlet teoretisk begreb om revision. De mest kendte er sandsyn-

ligvis David Flint (1988) og Mautz & Sharaf (1961). Deres syn på revision som et teoretisk begreb afviger

ikke væsentligt fra hinanden, men deres forskningsmæssige tilgangsvinkler afviger en smule. Hvor Flints fokus

ligger på revision i en samfundsmæssig kontekst og revisionens betydning for samfundet, har Mautz & Sharaf

en mere filosofisk tilgang til konceptet revision. I det følgende vil Flints og Mautz & Sharafs forskning om

revision kort blive gennemgået, hvorefter der vil blive foretaget en sammenholdelse herimellem, samt i forhold

til revisors praktiske virke og revisionsbevis- og dokumentation. Formålet hermed er at skabe en fundamental

forståelse for revision i en teoretisk kontekst, og koble dette sammen med den praktiske udførelse af en revi-

sion. På denne måde øges udbyttet af de kommende kapitler.

11 Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, s. 10 (2010)



20

2.1.2 Flints postulater

Flint (1988) kommer frem til at revision er en social kontrol mekanisme for at sikre ansvarlighed. Fokus for

revisorer og standardudstedere bør være en konstant søgen efter at identificere samfundets behov og forvent-

ning til en uafhængig revision, og arbejde på at leve op til disse indenfor rammerne af hvad der er praktisk og

økonomisk muligt.

Flint (1988) fremsætter 7 postulater (det vil sige grundlæggende regler) på hans vej mod at fastlægge en grund-

læggende begrebsramme for revision:

1. Den primære betingelse for en revision er at der er enten;

a. Et forhold af ansvarlighed mellem to eller flere parter.

b. Et behov fra en part for at fastsætte pålideligheden af information de er ansvarlig for.

c. En offentlig interesse i kvaliteten eller præstationerne fra en enhed.

d. Et behov eller ønske om at fastslå autenciteten af afgivne informationer eller udtalelser fra

en enhed, hvis hensigt er at påvirke medlemmer af den generelle offentlighed.

2. Emnets ansvarlighed er for fjern, kompleks eller for betydelig til at blive fastlagt uden en revisions-

proces.

3. Essentielle karakteristika ved en revision er dens status af uafhængighed og frihed fra undersøgende

og rapporterende begrænsninger.

4. Det der revideres kan underbygges eller verificeres af beviser.

5. Der kan sættes standarder op for ansvarlighed mv., og dem der er ansvarlige kan måles op imod

disse standarder. Denne måling kræver specielle færdigheder og udøvelsen af professionel dømme-

kraft.

6. Meningen, betydningen og hensigten med finansiel eller anden information og data der revideres er

tilstrækkelig klar, således at troværdigheden der gives hertil som følge af en revision klart kan kom-

munikeres.

7. En revision leder til en økonomisk eller social gevinst.

Som det fremgår handler ovenstående gennemgribende om at måle og vurdere et emne, og derigennem give

emnet troværdighed og skabe ansvarlighed mellem emnets parter og interessenter. Flint nævner endvidere at

rammen om revision kan inddeles i tre grene:

 Kilden til revisors autoritet og konceptet om revisors kompetence

 Revisionsprocessen og teorien omkring revisionsbevis
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 De standarder revisionspræstationer måles op imod.

Hver af disse vil kort blive gennemgået i det efterfølgende.

Revisors autoritet og kompetence

Hvorfra stammer tiltroen til revisors erklæringer? Revisors erklæringer er tiltænkt at assistere interessenter og

modtagere af erklæringen til at skabe en mening og tage beslutninger på baggrund af erklæringsemnet. Dette

gøres ved at revisor tager stilling til den information der er blevet præsenteret af den enhed der revideres.

Grundlaget for revisors troværdighed, og derigennem værdien af dennes erklæringer, stammer fra offentlighe-

dens tiltro til revisors tekniske kompetencer, pålidelighed og integritet. Hvis ingen af interessenterne har til-

strækkelig tiltro til revisors autoritet, giver det ingen mening at foretage en revision, da revisors erklæring ikke

vil være passende som beslutningsgrundlag. Den samfundsmæssige værdi af en revision stammer fra at revi-

sorprofessionen netop bærer autoritet. Var det ikke tilfældet ville der være konstante uenigheder mellem de

enheder der blev revideret, og interessenterne hertil. For at opretholde denne autoritet omkring revisorer, er

det nødvendigt for offentligheden at kunne sikre at revisorerne har tilstrækkelige kompetencer, samt holder sig

selv til høje personlige standarder indenfor ærlighed, integritet og objektivitet.

En vigtig del af revisors autoritet er dennes kompetence. Det er vigtigt for offentligheden at sikre, at revisor

forstår hvordan en revision skal udføres. Dette sikres blandt andet i Danmark gennem strikse uddannelser for

at kunne blive godkendt revisor, og gennem obligatorisk efteruddannelse. Ydermere er det nødvendigt for

revisor at holde sig uafhængig. Dette gælder både på det personlige som på det økonomiske plan. En lang

række bestemmelser i standarder og lovgivning har netop det formål, at sikre at revisor kun accepterer en

revisionsopgave, såfremt denne anser sig selv som uafhængig. Paradokset er dog, at det netop er revisor selv,

der vurderer om denne er uafhængig. Det kræver således også at revisor, som nævnt ovenfor, holder sig selv

til høje personlige og etiske standarder, for at sikre at revisor prioriterer en objektiv vurdering af sin egen

uafhængighed. Den sidste del af revisors autoritet stammer fra overbevisningen om, at revisorer handler etisk

korrekt. Forskellige organer har forsøgt at opstille etiske rammer og vejledninger, som revisor kan bruge, for

at sikre at denne agerer tilstrækkeligt etisk.

Revisionsprocessen og revisionsbevis

Det er vigtigt for revision som en færdighed, at der er et fast sæt regler og standarder, hvorimod revisors ageren

kan sammenholdes. Revision handler ultimativt om at indsamle revisionsbevis. Der er dog en naturlig be-

grænsning på, hvor meget bevis der kan og bør indsamles, som følge af postulat nr. 7 ovenfor. Det er også

denne indrømmelse man ser i revisorlovens § 16, hvor det står anført at revisor skal ”.. udvise den nøjagtighed

og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader.”

Der er en stor mængde krav i ISA’erne til, hvordan revisor indsamler revisionsbevis og vurderer hvorvidt dette

er tilstrækkeligt og egnet til at afgive en revisionserklæring. Målet med revisionen på den enkelte opgave, er
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at afgive en erklæring. Flint argumenterer for at værdien af revisionen afhænger af nøjagtigheden og forståe-

ligheden af denne erklæring, for hvis brugerne ikke kan se hvad revisor erklærer sig om, og forstå dette, opnås

der ingen værdi heraf.

Standarder

Den sidste del af Flints gennemgang omhandler vigtigheden af de standarder revisor er underlagt. Afhandlin-

gen vil i det efterfølgende gennemgå en række ISA’er, som er de internationale revisionsstandarder der er

gældende for revisioner der udføres i Danmark. Flint nævner endvidere vigtigheden af kvalitetskontrol, da en

revision oftest udføres af en række individer, hvor det er svært for én person at opnå et fuldstændigt overblik

over det udførte arbejde. Som følge heraf er det kritisk at revisorstanden bliver overvåget og kontrolleret lø-

bende. Revisionsfirmaer udfører selv intern kvalitetskontrol, ligesom de også er underlagt ekstern kontrol. I

Danmark tilfalder opgaven med ekstern kvalitetskontrol revisortilsynet. Dette er en vigtig del af at opretholde

offentlighedens tillid til revisorerne og deres arbejde.

Flint udarbejder ikke en enkelt teoretisk grundsætning på baggrund af ovenstående. I stedet fungerer det som

en analyse af, hvordan og hvorfra revisorernes værdi i samfundet stammer. Sammenfattet kan det derfor siges

at revisorerne bliver nødt til at holde sig selv til høje etiske og moralske standarder, samtidig med at de skal

være i stand til at overholde de faglige krav der stilles til selve revisionsprocessen. For at offentligheden kan

have tiltro til at revisor gør dette, må en uafhængig instans løbende udføre kvalitetskontrol af de praktiserende

revisorer. Herigennem opnår revisors erklæringer den nødvendige autoritet og pålidelighed, der er nødvendig

for at erklæringerne har en værdi for regnskabets interessenter og derved samfundet generelt.

2.1.3 Mautz & Sharafs postulater

Ligesom Flint, er Mautz & Sharaf (1961) interesseret i at anskue revision som en videnskabelig disciplin. Før

Mautz & Sharaf havde der ikke været foretaget nogen egentlig forskning eller undersøgelse af revision på

denne måde – revision havde hovedsageligt været en praktisk disciplin. Mautz & Sharaf forsøger at finde frem

til en filosofi for revision, og derigennem en form for teori og begrebsramme, der kan være medvirkende til at

besvare nogle af de uløste spørgsmål der findes, og den forskellighed der trods alt er i udførelsen af revisioner.

Det er naturligvis af høj vigtighed, at der er en form for bagvedliggende begrebsramme, som revisor kan støtte

sig op ad, i tilfælde af uenighed om det af revisor udførte arbejde. Såfremt det viser sig, at revisor har påført

en fejlagtig erklæring på en årsrapport, eksempelvis som følge af at der er fejl i årsrapporten som revisor ikke

har opdaget, skal der være en målestok for, hvorvidt revisor har udført sit arbejde tilfredsstillende. I praksis

udgøres denne målestok af de internationale revisionsstandarder, der udstikker de retningslinjer og krav som

revisor skal overholde, i forbindelse med udførelsen af en revision.
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Mautz & Sharaf fremsætter, ligesom Flint, en række postulater, det vil sige en række grundlæggende regler for

revision12, her oversat af afhandlingens forfattere fra engelsk til dansk:

1. Finansielle regnskaber og finansiel data er verificérbare.

2. Der er ikke nogen nødvendig interessekonflikt mellem revisor og ledelsen af den enhed der er under-

lagt revision.

3. Finansielle regnskaber og anden information der fremlægges til verifikation, er fri for hemmelige og

andre usædvanlige uregelmæssigheder.

4. Eksistensen af et tilfredstillende internt kontrolmiljø eliminerer sandsynligheden for uregelmæssig-

heder.

5. Konsistent anvendelse af den korrekte regnskabsmæssige begrebsramme, resulterer i en fair præsen-

tation af enhedens finansielle stilling og resultatet af dens aktiviteter.

6. I mangel på bevis på det modsatte, vil det der historisk set har været sandt for selskabet der er under-

lagt revision, også være sandt i fremtiden.

7. Ved undersøgelse af finansiel data med det formål at udtykke en uafhængig mening herom, handler

revisor udelukkende indenfor rammerne af hvad en revisor er.

8. Revisors professionelle status pålægger revisor rimelige professionelle pligter.

Som det fremgår er der en del overlap mellem Flints og Mautz & Sharafs postulater, hvilket skal ses i lyset af,

at Flint bygger videre på den forskning der blev udført af Mautz & Sharaf. Som følge heraf vil ovenstående

postulater ej heller blive gennemgået nærmere, da denne gennemgang blev foretaget i forbindelse med Flint i

forrige afsnit. For en nærmere gennemgang af Mautz & Sharafs postulater i forhold til revisionsstandarderne,

henvises til Simon Møller og Kasper Møllgaards artikler i INSPI13.

2.1.4 Sammenholdelse og perspektivering til revisionsbevis

Nærværende afsnit vil perspektivere Flint og Mautz & Sharafs postulater til virkelighedens udførelse af revi-

sion samt deres relevans i forhold til revisionsbevis, for at give et teoretisk grundlag for den efterfølgende

gennemgang af ISA 500.

12 Findes på originalsproget (engelsk) i Mautz & Sharaf, s. 122 (1961)

13 INSPI 2008, nr. 10 og 11.
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Flint Mautz & Sharaf Perspektivering

1. Den primære betingelse for en

revision er at der er enten;

- Et forhold af ansvarlighed mel-

lem to ellere flere parter.

-Et behov fra en part for at fast-

sætte pålideligheden af informa-

tion de er ansvarlig for.

-En offentlig interesse i kvaliteten

eller præstationerne fra en enhed.

-Et behov eller ønske om at fast-

slå autenciteten af afgivne infor-

mationer eller udtalelser fra en en-

hed, hvis hensigt er at påvirke

medlemmer af den generelle of-

fentlighed.

Hvis ingen af de omtalte forhold er til stede, er der intet for-

mål med revisionen. Det er derfor nødvendigt at der eksem-

pelvis er et behov eller en interesse i, at regnskabet er pålide-

ligt. Er der ingen der interesserer sig for regnskabet, er det i

princippet lige gyldigt om dette er korrekt eller ej.

2. Emnets ansvarlighed er for

fjern, kompleks eller for betydelig

til at blive fastlagt uden en revisi-

onsproces.

Hvis det viser sig at der bliver taget forkerte beslutninger på

baggrund af et regnskab, vil det umiddelbart være svært at

placere ansvaret herfor på enkeltpersoner, eller enkelte områ-

der i regnskabet. Heraf følger nødvendigheden af en revisor

med særlige færdigheder, der kan udtale sig om rigtigheden

af regnskabet, og hvor nødvendigt, hvilke dele af regnskabet

der er forkerte, og hvem der har ansvaret herfor.

3. Essentielle karakteristika ved en

revision er dens status af uaf-

hængighed og frihed fra undersø-

gende og rapporterende begræns-

ninger.

2. Der er ikke nogen nødvendig inte-

ressekonflikt mellem revisor og le-

delsen af den enhed der er underlagt

revision.

3. Finansielle regnskaber og anden

information der fremlægges til veri-

fikation, er fri for hemmelige og an-

dre usædvanlige uregelmæssighe-

der.

7. Ved undersøgelse af finansiel data

med det formål at udtykke en uaf-

En revision er netop kendetegnet ved, at den udføres af en

person eller personer der er uafhængige af det der revideres.

Mens revisor skal være kritisk overfor de af ledelsens frem-

lagte data, er det ikke utænkeligt at ledelsen ofte selv har en

interesse og et ønske om, at fremlægge et regnskab der er i

overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige be-

grebsramme.

Har revisor først accepteret at udføre en revision, er det vig-

tigt at revisor har for øje, ikke at påtage sig andre opgaver,

der kan så tvivl om revisors evne til at foretage en uafhængig

revision.

Er ledelsen ikke interesseret i at aflægge et årsregnskab der

er fri for væsentlige fejl og mangler, vil revisors arbejde med

at indhente og vurdere revisionsbevis blive besværliggjort i

betydelig grad.
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hængig mening herom, handler revi-

sor udelukkende indenfor rammerne

af hvad en revisor er.

4. Det der revideres kan underbyg-

ges eller verificeres af beviser.

1. Finansielle regnskaber og finan-

siel data er verificérbare.

5. Konsistent anvendelse af den kor-

rekte regnskabsmæssige begrebs-

ramme, resulterer i en fair præsenta-

tion af enhedens finansielle stilling

og resultatet af dens aktiviteter.

6. I mangel på bevis på det mod-

satte, vil det der historisk set har

været sandt for selskabet der er un-

derlagt revision, også være sandt i

fremtiden.

Denne underliggende forudsætning er selve grundlaget for

revision og således også for alle revisionsstandarderne og

lovgivningen. Det giver således mening, at for at noget kan

underkastes revision, må der være beviser som revisor kan

bruge til at verificere dette.

Tilstedeværelsen af regnskabsmæssige begrebsrammer, mu-

liggør at revisor kan holde den præsenterede finansielle data,

op imod et sæt regler der skal følges, for at der kan gives et

retvisende billede af selskabets finansielle stilling og aktivi-

teter. På denne måde, kan det således konkluderes, at regn-

skaber er verificérbare op imod den relevante regnskabsmæs-

sige begrebsramme.

I forhold til revisionsbevis er disse postulater helt centrale, da

de netop bygger på den grundantagelse, at finansiel informa-

tion kan underbygges af beviser, og en revision ligeså.

5. Der kan sættes standarder op for

ansvarlighed mv., og dem der er

ansvarlige kan måles op imod

disse standarder. Denne måling

kræver specielle færdigheder og

udøvelsen af professionel dømme-

kraft.

4. Eksistensen af et tilfredstillende

internt kontrolmiljø eliminerer

sandsynligheden for uregelmæssig-

heder.

8. Revisors professionelle status på-

lægger revisor rimelige professio-

nelle pligter.

Dette postulat hænger sammen med punktet ovenfor. Ledel-

sens aflagte regnskab kan måles op imod fastsatte regnskabs-

mæssige begreber. Denne måling foretages af en revisor der

har særlige færdigheder indenfor dette område, og målingen,

dvs. revisionen, vil ofte kræve at der udøves professionel

dømmekraft indenfor et eller flere områder og forhold.

Et effektivt internt kontrolmiljø i enheden, bør sikre at den

producerede finansielle information er uden væsentlige fejl

eller mangler, hvad enten fejlene skyldes besvigelser eller til-

fældige fejl. Dette fritager dog ikke revisor for at indhente og

vurdere revisionsbevis, men kan påvirke mængden af det re-

visionsbevis der skal indhentes, jf. også beskrivelsen af revi-

sionsrisikomodellen i afsnit 2.3.

6. Meningen, betydningen og hen-

sigten med finansiel eller anden

information og data der revideres

er tilstrækkelig klar, således at tro-

værdigheden der gives hertil som

Meningen, betydningen og hensigten med et regnskab er re-

lativt let forståeligt. En forklaring på hvordan en revision

gavner troværdigheden af et regnskab, kan derfor gives uden

problemer i langt de fleste tilfælde.
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følge af en revision klart kan kom-

munikeres.

I forhold til revisionsbevis kan der dog risikeres at opstå en

forventningskløft, hvis ikke regnskabsbruger er klar over

nogle af de iboende begrænsninger der kan være, i revisors

mulighed for at indhente og vurdere revisionsbevis. Revision

af regnskabsmæssige skøn, er eksempelvis ofte en konkret

vurdering revisor skal foretage, hvor det måske ikke er muligt

at indhente utvetydigt bevis for konklusionen.

7. En revision leder til en økono-

misk eller social gevinst.

Det er klart at hvis den samfundsmæssige gevinst ved revi-

sion ikke overstiger omkostningen forbundet hermed, giver

det ikke nogen mening at udføre revision objektivt set.

Tabel 1, Flint og Mautz & Sharafs postulater kontra praksis. Kilde: Egen tilvirkning.

Ovenstående postulater fastsætter de grundlæggende regler for, hvad en revision er og hvornår det giver me-

ning at foretage en revision. Postulaterne er blevet relateret til revisionsbevis, for at give en praktisk forståelse

af anvendeligheden af postulaterne.

2.2 Revisortilsynet og revisornævnet

Som nævnt ovenfor er en vigtig del af rammen om revision, at samfundet og offentligheden har tiltro til revi-

sors kompetencer og autoritet, og derved kan lægge værdi i de erklæringer revisor afgiver. Nærverende afsnit

har til formål at beskrive revisortilsynets og revisornævnets rolle i forbindelse hermed, samt samspillet mellem

disse to organisationer. Revisortilsynets overordnede rolle er at påse, at de danske revisorer lever op til de

internationale revisionsstandarder og almindelig god revisionsskik. De internationale revisionsstandarder ud-

stedes af IAASB og implementeres af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) i Danmark. Afsnittet

vil derfor lægge ud med en kort præsentation af FSR.

2.2.1 FSR og dets revisionstekniske udvalg

FSR er den danske organisation for godkendte revisorer, og varetager revisorernes faglige og politiske interes-

ser. FSR’s formål er blandt andet at:

 varetage alle medlemmernes faglige, kommercielle og erhvervspolitiske interesser, såvel

nationalt som internationalt

 medvirke til at sikre kvaliteten i revisorbranchen, herunder ved at understøtte revisionsvirk-

somhederne fagligt og forretningsmæssigt med kvalitetsstyringsværktøjer, faglige værktøjer,

forretningsunderstøttende ydelser, uddannelse og efteruddannelse14

14 FSR’s vedtægter af 25. juni 2015
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FSR består af en række udvalg, herunder responsumudvalget, et revisionsteknisk udvalg, et regnskabsteknisk

udvalg, et etikudvalg m.fl.

FSR’s revisionstekniske udvalg har ansvaret for, at udsende de af IAASB udgivede internationale standarder

om kvalitetsstyring (ISQC), revision (ISA), review (ISRE) og andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE).

På områder som ikke er dækket af IAASB er det ligeledes det revisionsteksniske udvalg der udarbejder stan-

darder herfor, ligesom udvalget også udsender yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

FSR’s rolle kan dermed sidestilles med den globale organisation, IFAC, mens FSR’s revisionstekniske udvalg

kan sidestilles med IAASB – samspillet internationalt og nationalt sker således gennem FSR, og det er således

FSR der er ansvarlig for implementeringen af de internationale revisionstandarder (ISA’er) i Danmark.

Men hvorledes sikres det, at ISA’erne bliver implementeret i Danmark og hvorledes sikres det, at disse over-

holdes? Dette sker gennem revisortilsynet og revisornævnet, hvilket bliver behandlet nedenfor.

2.2.2 Revisortilsynet

Revisortilsynet og revisornævnet er uafhængige organisationer der er nedsat af Erhvervsstyrelsen, hvor Er-

hvervsstyrelsen er den øverste organisation15.

Revisortilsynet som en uafhængig organisation, består af en række medlemmer udpeget af Erhvervsstyrelsen,

herunder 9 medlemmer bestående af 1 formand, 2 statsautoriserede revisorer, 2 registrerede revisorer og 4

repræsentanter for regnskabsbrugerne.

Erhvervsstyrelsen har ingen indflydelse på revisortilsynets afgørelser, og fungerer således udelukkende som

tilsynets sekretariat.

Revisortilsynets rolle er at foretage kvalitetskontrol af revisionsvirksomhederne og de godkendte revisorer

(praktiserende revisorer) tilknyttet disse revisionsvirksomheder, hvilket sker med højst 6 års mellemrum – dog

højst 3 års mellemrum for de revisionsvirksomheder der udfører revision af regnskaber omfattet af revisorlo-

vens § 21, stk. 3 (revisionsvirksomheder der foretager revision af virksomheder af offentlig interesse).

Revisortilsynets kvalitetskontrol består af en vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssytem samt

om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når der afgives er-

klæringer med sikkerhed (revision, review mv.)

15 Bilag 6 – Interview med tilsynschef
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Revisortilsynets kvalitetskontrol foretages af kvalitetskontrollanter der er godkendt af revisortilsynet, for en 5-

årig periode. For de revisionsvirksomheder der udfører revision af regnskaber omfattet af revisorlovens § 21,

stk. 3, består kvalitetskontrollanterne af ansatte i Erhvervsstyrelsen.

Når kvalitetskontrollen er udført, konkluderes kontrollen med en af følgende reaktioner:

1) kvalitetskontrollen er udført uden bemærkninger

2) en påtale uden yderligere opfølgning før det næste ordinære kontrolbesøg

3) en påtale med endnu et kontrolbesøg, som skal afklare om der er fulgt op på påtalen

Herudover er det ligeledes revisortilsynet der afgør, om eventuelle fejl og mangler der er fundet hos de kon-

trollerede godkendte revisorer skal indbringes for revisornævnet16.

Sekretariatets rolle er at varetage det praktiske og håndtere udførelsen af kvalitetskontrollen over for de eks-

terne kvalitetskontrollanter, som ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse, mens virksomheder af of-

fentlig interesse kontrolleres af sekretariatet/Erhvervsstyrelsen jf. ovennævnte.

Det praktiske ansvar for hele kvalitetskontrollens gennemførelse ligger hos sekretariatet/Erhvervsstyrelsen,

hvor der er ansat en tilsynschef som er ansvarlig for, at kvalitetskontrollen gennemføres efter gældende ret-

ningslinjer og regler samt ansvarlig for, at der sker korrekt indstilling til revisortilsynet, ligesom tilsynschefen

også er den første kontaktperson over for revisortilsynet.

Det er således ikke sekretariatet/Erhvervsstyrelsen der træffer afgørelser om indbringelse for nævnet, men

revisortilsynet som uafhængigt organ der træffer disse afgørelser. Sekretariatets opgave er at håndtere det

praktiske i forbindelse med kvalitetskontrollen17.

I praksis sker revisortilsynets kvalitetskontrol ved hjælp af en tjekliste som er udarbejdet af sekretariatet, her-

under bilag 4 ”Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave.” I bilaget for 2013 vedrører

afsnit J koncernrevision. Bilagets afsnit J er vedlagt afhandlingen i bilag 2, men ligeledes opsummeret i ne-

denstående og relateret til faserne der efterfølgende bliver præsenteret i figur 8, da det netop er koncernrevision

der er omdrejningspunktet for afhandlingens problemformulering.

16 https://erhvervsstyrelsen.dk/om-revisortilsynet

17 Bilag 6 – Interview med tilsynschef
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Planlægning:

Reference til

figur 8

1) Om revisor har sikret sig samt gennemgået at

der er fastlagt en overordnet revisionsstrategi og

koncernrevisionsplan.

2) Om revisor har foretaget en analyse af kompo-

nenterne for at identificere, hvilke komponenter

der er betydelige samt hvilket arbejde der forven-

tes udført.

Fase 2

Forståelse af koncernen, dens komponenter og deres omgivelser.

3) Om koncernopgaveteamet har dokumenteret

hvem der er komponentrevisor i de enkelte dat-

terselskaber.

4) Om revisor har opnået en forståelse for konso-

lideringsprocessen, herunder de instruktioner der

er udsendt af koncernledelsen til komponenterne.

Fase 2

5) Om revisor har opnået en forståelse for koncernen som helhed, herunder koncernkontroller. Fase 2

Forståelse af komponentrevisor

6) Om revisor i forbindelse med en komponents regnskabsoplysninger, har sikret sig tilstrækkelig for-

ståelse af følgende:

 om komponentrevisor overholder de etiske regler,

 komponentrevisors faglige kompetencer

 om koncernopgaveteam vil have mulighed for at involvere sig i komponentrevisors arbejde

 om komponentrevisor arbejder indenfor en reguleringsmæssig ramme, hvor der føres aktivt

tilsyn med revisorer

Fase 2

Væsentlighed

7) Om revisor har sikret sig at der er fastsat væsentlighedsniveau for

 koncernregnskabet som helhed

 på særlige grupper af transaktioner eller balanceposter

 komponentvæsentlighed for komponenterne

 fastsætte en grænse for hvornår fejlinformation ikke kan betragtes som klart ubetydelige for

koncernregnskabet

Fase 2

Udførelse

8) Om revisor har taget stilling til koncern-opga-

veteamets involvering i komponentreviso-rernes

arbejde.

9) Om revisor har fastlagt arten af det arbejde der

skal udføres vedrørende komponenternes finan-

sielle information, herunder:

 komponenter, der er betydelige som følge

af finansielle forhold (økonomiske og valuta)

 komponenter med særlig risiko for

væsentlig fejlinformation på koncernniveau

 komponenter, som er vurderet ikke

betydelige

Fase 2
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10) Om revisor har husket at variere valget af

komponenter over tid.

11) Om revisor ved betydelige komponenter har

husket at involvere sig i komponentrevisors risiko-

vurdering, for at identificere betydelige risici for

væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

Involveringen skal som minimum omfatte:

 drøftelse med komponentrevisor eller

komponentens daglige ledelse om de forret-

ningsaktiviteter der er væsentlige for koncer-

nen

 Drøftelse med komponentrevisor omkring

komponentens udsathed for væsentlige fejl og

mangler som følge af besvigelser

 Gennemgang af komponentrevisors

dokumentation for identificerede betydelige

risici for væsentlige fejlinformation i kon-

cernregnskabet.

Fase 2

12) Hvis komponentrevisors arbejde er utilstrækkeligt, om revisor tilstrækkeligt har dokumenteret sine

yderligere handlinger for at afdække det utilstrækkelige arbejde.

Fase 3

Konsolideringsprocessen

13) Om revisor har dokumenteret, at der er fore-

taget afstemning mellem regnskabet aflagt efter

nationale principper og det regnskab, der er rap-

porteret til konsolideringsformål.

14) Om revisor har kontrolleret, at de regnskabs-

oplysninger der er i rapporteringen fra komponent-

revisor er de samme oplysninger der er i koncern-

regnskabet.

Fase 3

15) Om revisor har vurderet hensigtsmæssig-he-

den, fuldstændigheden og nøjagtigheden af de

foretagne konsolideringsreguleringer og klassifi-

kationer.

16) Om revisor har dokumenteret, at komponenter

med anden regnskabspraksis er passende reguleret

med henblik på udarbejdelse og aflæggelse af kon-

cernregnskabet.

Fase 3

17) I de tilfælde hvor nogle af komponenterne har anden balancedag end koncernregnskabet, om revi-

sor her har foretaget tilstrækkelige reguleringer.

Fase 3

Efterfølgende begivenheder

18) Om revisor har udført handlinger der er udformet til at identificere begivenheder hos komponen-

terne, som indtræder mellem balancedagen og datoen for revisors erklæring på koncernregnskabet.

Fase 4

Kommunikation

19) Om revisor har sikret sig, at der er foretaget

rettidig kommunikation af krav om det arbejde,

der skal udføres af komponentrevisor, herunder:

 at komponentrevisor bekræfter at de vil

samarbejde med koncernopgaveteamet

20) Om revisor har sikret sig, at komponentreviso-

rerne som minimum har rapporteret følgende til

koncernopgaveteamet:

 hvorvidt komponentrevisor har overholdt

etiske krav

Fase 2 og 3
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 bekræftelse på at komponentrevisor

overholder de etiske regler, herunder uaf-

hængighed

 angivelse af komponentrevisors

væsentlighedsniveau

 identifikation af betydelige risici for

fejlinformation der er forbundet med kom-

ponentrevisors arbejde

 Liste over nærtstående parter

 anmodning om, at komponentrevisor

rettidigt kommunikerer andre identificerede

betydelige risici for væsentlig fejlinforma-

tion i koncernregnskabet.

 hvorvidt komponentrevisor har overholdet

koncernrevisionsteamets krav

 identifikation af den finansielle

information fra komponenten

 oplysninger om manglende overholdelse af

lovgivningen

 oversigt over ikke korrigerede

revisionsdifferencer

 oplysninger om mulig manglende

neutralitet hos ledelsen

 oplysninger om svagheder i den interne

kontrol

 oplysninger om andre væsentlige forhold

der er rapporteret til den lokale ledelse

 oplysninger om andre forhold som kan

være relevant i forhold til koncernrevisionen

 komponentrevisors overordnede resultater

og konklusioner.

21) Om revisor har, hvor det er fundet nødvendigt, kommunikeret rettidigt til den daglige koncernle-

delse eller den øverste koncernledelse.

Fase 5

Dokumentation

22) Om revisor har dokumenteret koncern-revi-

sionen, herunder konsolideringsprocessen, til-

strækkeligt.

23) Om revisor har indhentet tilstrækkelige revisi-

onsbeviser fra komponentrevisorerne samt sikret,

at kvaliteten af de indhentede revisions-beviser er

tilstrækkelige.

Fase 3 og 4

Figur 3, revisortilsynets tjekskema, relateret til kapitel 3. Kilde: Egen tilvirkning.

Revisortilsynets overordnede rolle er således at kontrollere revisorernes arbejde, med henblik på at hæve kva-

liteten af det arbejde der udføres af revisorstanden. Den hårdeste sanktion revisortilsynet har, er at indbringe

en revisor for revisornævnet.

2.2.3 Revisornævnet18

Revisornævnet er ligeledes en uafhængig organisation, hvor Erhvervsstyrelsen udpeger 17 medlemmer, her-

under 1 formand og 4 næstformænd, der skal være dommere og 12 andre medlemmer, hvoraf 3 er statsautori-

serede revisorer, 3 er registrerede revisorer og 6 er repræsentanter for regnskabsbrugere.

18 https://erhvervsstyrelsen.dk/om-revisornaevnet
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Erhvervsstyrelsen fungerer ligeledes som sekrekariat for denne organisation, og har ingen indflydelse på næv-

nets kendelser.

Revisornævnets rolle er, at behandle de sager der indbringes fra revisortilsynet, hvor statsautoriserede og re-

gistrerede revisorer ikke har udført deres opgaver i overensstemmelse med god revisionsskik. Dette er sager,

hvor revisor har udført og afsluttet en revision, hvor revisionspåtegningen i regnskabet groft sagt er forkert,

som følge af revisors manglende dokumentation for tilstrækkelig og egnet revisionsbevis i henhold til de in-

ternationale revisionsstandarder, den danske revisorlovgivning og god revisionsskik.

Andre end revisortilsynet kan også indbringe en klage for revisornævnet. Der kan kun klages såfremt klageren

har en anerkendelsesværdig interesse i klagen, hvilket eksempelvis kunne være som kunde hos en revisor, eller

ved at have været berørt af revisors arbejde, fx som følge af at have disponeret i henhold til revisors arbejde.

Revisornævnet fungerer ved, at der indsendes en klage til høring til indklagede (revisionsvirksomheden eller

den godkendte revisor) og klager. Klager høres som udgangspunk én gang mens indklagede høres to gange

med 3-4 ugers frist, hvilket skyldes at klagen betragtes som den første høring fra klager. Der afholdes ca. 10

nævnsmøder om året, hvor klagen/sagen bliver afgjort. Herefter går der ca. 2 måneder fra mødet, til kendelsen

bliver sendt til sagens parter, og afgørelsen offentliggøres på revisornævnets hjemmeside.

Revisornævnet tildeler advarsler og pålægger bøder til den enkelte revisor og til revisionsvirksomheden. Bø-

dernes størrelse kan være helt op til en personlig bøde på 300.000 kr. til den enkelte revisor og op til 750.000

kr. til revisionsvirksomheden, hvilket tilfalder statskassen.

I særlige tilfælde kan revisornævnet fratage revisors beskikkelse ligesom revisornævnet også kan frakende

revisionsvirksomheden retten til at udøve revisionsvirksomhed.

2.2.4 Sammenfatning

Ovenfor er de enkelte organer der regulerer revisors virke omtalt. Overordnet set er samspillet mellem dem på

følgende måde:
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Figur 4, regulering og kontrol af revisorstanden. Kilde: Egen tilvirkning.

FSR implementerer de standarder revisorerne skal udføre deres revision efter, for at opnå den kvalitet i arbejdet

der gør at samfundet og offentligheden kan tillægge arbejdet værdi. Revisortilsynet kontrollerer at revisor

overholder disse standarder. Såfremt revisortilsynet finder revisors arbejde mangelfuldt, kan de i værste fald

vælge at indbringe revisor for revisornævnet. Revisornævnet tager herefter stilling til om og hvordan revisor

skal sanktioneres. Det er således et relativt omfattende kontrolmiljø som revisorerne er underlagt for at sikre,

at kvaliteten i revisorstanden fastholdes på et højt niveau, der muliggør at revisor kan udfylde sin samfunds-

mæssige rolle.

2.3 Revisionsbevis

Centralt i enhver revision er indhentelsen af revisionsbevis. Revisionsbevis defineres, om end vagt, i ISA 500,

og de centrale dele er gennemgået i det følgende:

Revisionsbevis er nødvendigt til at understøtte revisionskonklusionen og revisors erklæring… er i sin art ak-

kumulerende og tilvejebringes fortrinsvis fra revisionshandlinger… virksomhedens bogføring (er) en vigtig

kilde til revisionsbevis… Revisionsbevis omfatter både information, der understøtter og bekræfter ledelsens

udsagn, og information, der modsiger sådanne udsagn. I nogle tilfælde (er) også manglen på information

revisionsbevis.19

Revisionsbevis er således enhver information, data og lignende der indhentes af revisor til brug for udform-

ningen af en revisionskonklusion. Det er således centralt at forstå, hvordan revisor finder ud af, om det ind-

hentede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at basere konklusionen på.

19 ISA 500.A1
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Som nævnt i foregående afsnit, var revisionsbevis ligeledes en central del af både Flints og Mautz & Sharafs

teoretiske begrebsrammer for revision. Begrebet revisionsbevis har således også en dyb forankring i de teore-

tiske arbejder, der er foretaget omkring revision. Det interessante spørgsmål at stille for den praktiserende

revisor, når det handler om revisionsbevis og indhentelsen heraf, vil dog oftest være ”Hvornår er nok, nok?”

2.3.1 Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis

ISA’erne opererer med begrebet ’tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis’ når de skal slå fast, hvornår revisor

har udført og indhentet nok revisionsbevis, til at kunne afgive sin konklusion. Begrebet vil ligeledes blive

anvendt en del i forbindelse med afhandlingens teoretiske kapitler, og især i forbindelse med gennemgangen

af kravene i ISA 600. Endvidere vil det være en grundlæggende del af afhandlingens analyse. Nærværende

afsnit vil derfor forsøge at konkretisere begrebet i forhold til kravene i ISA 500.

ISA 500, under henvisning til ISA 200, definerer tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som den mængde og

kvalitet af revisionsbevis, der sikrer at revisionsrisikoen er reduceret til et acceptabelt lavt niveau20. Revisions-

risikoen er risikoen for, at revisor udtrykker en konklusion der ikke er passende, som følge af at regnskabet

indeholder væsentlig fejlinformation. Det følger af ordet ”tilstrækkeligt” at tilstrækkeligheden af revisionsbe-

viset afhænger af mængden af revisionsbevis der indhentes, mens ”egnet” angår revisionsbevisets kvalitet.

Mængden af revisionsbevis der skal indhentes, afhænger af den identificerede risiko for væsentlig fejlinfor-

mation. Jo større risikoen syntes, jo mere revisionsbevis skal indhentes. Derudover er der en indbyrdes sam-

menhæng mellem tilstrækkeligheden og egnetheden af revisionsbevis, dvs. hvis det indhentede revisionsbevis

er af ringe egnethed, vil det være nødvendigt at indhente en større mængde heraf. Revisionsbevisets egnethed

afhænger af dets art, samt af de omstændigheder revisionsbeviset er indhentet under. En engagementsopgørelse

som revisor har indhentet direkte fra banken, vil eksempelvis være et revisionsbevis af høj kvalitet, mens en

intern bankafstemning uden underbyggende dokumentation vil være et revisionsbevis af ringe kvalitet.

2.3.2 Revisionsrisikomodellen

Formålet med nærværende afhandling er ikke at fremkomme med en uddybende forklaring af revisionsrisiko-

modellen. Til illustration af konceptet ’tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis’ fremhæves modellen dog kort i

dette afsnit.

Som nævnt ovenfor, er det revisionsrisikoen der afgør, hvornår der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis. Revisionsrisikoen er en funktion af den iboende risiko, kontrolrisikoen og opdagelsesrisikoen21. Op-

stillet i en model, ser ISA 200s definition af revisionsrisikoen således ud:

20 ISA 500.A2

21 ISA 200.A32



35

Figur 5, revisionsrisikomodellen. Kilde: Karsten Andersen (2013)

Af ovenstående faktorer, er opdagelsesrisikoen den parameter som revisor har den største indflydelse på. Den

iboende risiko er defineret ud fra revisors risikovurdering, mens kontrolrisikoen afhænger af det interne kon-

trolsystem hos den enhed der revideres. Opdagelsesrisikoen mitigeres gennem kvaliteten og mængden af det

revisionsbevis der indhentes. Der kan forestilles et eksempel hvor revisor har defineret værdiansættelsen af

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som en betydelig risiko. I en sådan situation vil den iboende risiko

være høj. Kontrolrisikoen påvirkes ikke af revisors risikovurdering, hvorfor den eneste måde hvorpå revisor

kan imødegå den forhøjede risiko, er via opdagelsesrisikoen. Konsekvensen heraf vil derfor være, at revisor

skal udføre yderligere revisionshandlinger, i forhold til hvis der havde været tale om en ikke-betydelig risiko.

I praksis vil justeringen af opdagelsesrisikoen ofte give sig udslag i, at revisor skal ændre antallet af stikprøver

der skal foretages i forbindelse med substansrevisionen. Som regel vil revisor anvende statistiske metoder for

at sikre, at det indhentede revisionsbevis er tilstrækkeligt. Det er som regel sværere at definere om revisions-

beviset er egnet, her vil revisor være nødsaget til at bruge sin erfaring og professionelle dømmekraft, for at

vurdere om revisionsbevisets beskaffenhed er med til at imødegå den konkrete risiko der søges afdækket.

2.4 Delkonklusion

Nærværende kapitel har kort redegjort for den af Mautz & Sharaf og Flint udførte forskning inden for revision,

og deres heraf fremsatte postulater, der danner grundlaget for en teoretisk begrebsramme. Der er mange lighe-

der mellem postulaterne og de giver en fornuftig teoretisk forståelse for, hvad revision er. Postulaterne er

perspektiveret til revisors praktiske virkelighed, samt deres relation til begrebet revisionsbevis. Det centrale i

denne revisionsteori er, at værdien af revision beror på, at der er en tillid til revisors kompetencer og autoritet

fra samfundet og offentligheden, således at der kan opnås værdi af revisors erklæringer.
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Kapitlet har herefter redegjort for, hvordan samfundet og offentligheden forsøger at sikre, at kvaliteten af det

arbejde der udføres af revisorstanden fastholdes på et højt niveau. Dette er nødvendigt for at revisor kan ud-

fylde den samfundsmæssige rolle og skabe værdi ved afgivelse af erklæringer, som blev identificeret som et

af de centrale formål med revision i revisionsteorien.

Kapitlet har herefter kort redegjort for begrebet ’tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis’ ved at fremhæve

ISA’ernes definition heraf, samt visualiseret begrebet ved revisionsrisikomodellen. Tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis er overordnet set det revisionsbevis der skal til, for at nedbringe risikoen for, at revisor afgiver

en fejlagtig påtegning, til et tilfredsstillende lavt niveau.

Kapitlet har lagt fundamentet for den efterfølgende teoretiske gennemgang af diverse standarder mv., hvor det

centrale oftest vil være, at revisors overordnede mål er at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.
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3. Hvad er en koncern og et koncernregnskab

Nærværende kapitel beskriver definitionen på en koncern og et koncernregnskab, samt forskellen på revisionen

af et enkelt selskab og revisionen af en koncern.

3.1 Definition på en koncern og et koncernregnskab

3.1.1 Koncern

En koncern er defineret som en økonomisk sammenslutning af selvstændige juridiske enheder eller beskrevet

med andre ord; en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder.

For at der overhovedet kan være tale om en koncern, kræver det at modervirksomheden har en bestemmende

indflydelse på dennes dattervirksomheder. Såfremt modervirksomheden kun har betydelig indflydelse vil der

ikke være tale om en koncern.

Bestemmende indflydelse indtræder når modervirksomheden har en faktisk kontrol over det enkelte dattersel-

skab, hvor den faktiske kontrol er defineret ved:

 at modervirksomheden har beføjelsen til at styre det enkelte selskabs finansielle og driftsmæssige

beslutninger

 at modervirksomheden direkte, eller indirekte via et datterselskab ejer mere end 50% af

stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan bevises, at et

sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse

 at beføjelsen medfører adgang til økonomiske fordele i modervirksomheden22

Det er således den faktiske kontrol der er altafgørende for, om der er tale om et koncernforhold og derimod

ikke det formelle ejerskab / den nominelle ejerandel. Dette betyder, at der sagtens kan foreligge bestemmende

indflydelse (og dermed koncernforhold) selvom modervirksomheden ikke ejer mere end halvdelen af stemme-

rettighederne. Det er der i de situationer hvor modervirksomheden har:

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

2)beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i kraft af

vedtægstbestemmelser eller en aftale

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

organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden

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

og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden23

22 Indsigt i årsregnskabsloven, EY’s praktiske guide til forståelse af loven – Kapitel 9, side 138

23 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560#Bil1, ÅRL bilag 1, afsnit B, punkt 4
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Betydelig indflydelse formodes at indtræde når modervirksomheden indirekte eller direkte råder over 20% eller

mere af stemmerettighederne i det enkelte selskab. Indirekte råderet i denne sammenhæng betyder, at en mo-

dervirksomhed og dennes dattervirksomheder tilsammen råder over 20% eller mere af stemmerettighederne.

Dette selskab er defineret som en associeret virksomhed, mens en tilknyttet virksomhed er defineret som en

virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed og dennes dattervirksomheder24.

For at give en bedre forståelse af ovenstående, er det i nedenstående illusteret, hvornår der er tale om et kon-

cernforhold og hvornår der ikke er tale om et koncernforhold:

Figur 6, eksempel på koncernforhold og ej koncernforhold. Kilde: Egen tilvirkning.

Den venstre del af figur 4 viser, at der er tale om et koncernforhold for modervirksomhed 1 mens der ikke er

tale om et koncernforhold for modervirksomhed 2, på trods af at begge modervirksomheder ejer lige meget af

dattervirksomheden. Dette skyldes, at modervirksomhed 1 har bestemmende indfyldelse i kraft af, at der i

dattervirksomheden er ansat 5 bestyrelsesmedlemmer, hvor 3 af medlemmerne er fra modervirksomhed 1 og

de resterende 2 medlemmer er fra modervirksomhed 2. Bestyrelsesmedlemmerne fra modervirksomhed 1 kan

med enstemmigt flertal således varetage de finansielle og driftsmæssige beslutninger i dattervirksomeden uden

yderligere accept fra bestyrelsesmedlemmerne fra modervirksomhed 2 – under antagelse af at der ikke er ind-

gået særlige aftaler eller bestemmelser i vedtægterne herom.

Den højre del af Figur 4 viser, at der ikke er tale om et koncernforhold for hverken modervirksomhed 1 eller

2, da disse begge ejer lige meget samt begge har betydelig indflydelse i kraft af, at der er ansat 4 bestyrelses-

24 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560#Bil1, ÅRL bilag 1, afsnit B, punkt 5 og 6.
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medlemmer fordelt med 2 medlemmer fra hver modervirksomhed. Dattervirksomhedens finansielle og drifts-

mæssige beslutninger kræver således, at et af bestyrelsesmedlemmerne fra modervirksomhed 1 går sammen

med begge bestyrelsesmedlemmer fra modervirksomhed 2 eller omvendt eller at der er enighed i bestyrelsen.

3.1.2 Koncernregnskab

Koncernregnskabspligt:

Erhvervsdrivende virksomheder der er omfattet af ÅRL § 3, stk. 1 skal aflægge årsrapport, ligesom moder-

virksomheder der indgår i denne bestemmelse ligeledes skal aflægge et koncernregnskab25.

Der er dog nogle undtagelsesregler for aflæggelse af koncernregnskab, hvilket omfatter følgende:

- Undtagelse 1: størrelse/beløbsgrænser26

En koncern der pr. balancedagen ikke overskrider to af følgende størrelser kan undlade at aflægge koncern-

regnskab:

 en nettoomsætning på 72 mio. kr.

 en balancesum på 36 mio. kr.

 gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret på 50

For at rykke over grænsen, skal man have overskredet størrelserne i minimum 2 på hinanden følgende regn-

skabsår.

- Undtagelse 2: dattervirksomheder der udeholdes af konsolideringen27

En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, hvis dattervirksomheder alle udeholdes af

konsolideringen i henhold til bestemmelserne i ÅRL § 114. For nærmere beskrivelse heraf, henvises til ÅRL.

- Undtagelse 3: modervirksomhed også er dattervirksomhed28

En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, hvis denne indgår i et koncernforhold, hvor

den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed i et EU/EØS-land. For nærmere beskrivelse

heraf, henvises til ÅRL § 112.

Koncernregnskab:

Et koncernregnskab viser alle virksomhedernes samlede aktiviteter, aktiver, passiver og pengestrømme samt

noteoplysninger som var det én virksomhed29, efter eliminering af interne transaktioner.

25 ÅRL § 109, stk. 1

26 ÅRL § 110, stk. 1

27 ÅRL § 111

28 ÅRL § 112

29 ÅRL § 115
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Et koncernregnskab skal have samme regnskabsår som modervirksomheden, ligesom dattervirksomhederne

skal have samme balancedag som modervirksomheden30 - dog med undtagelse af, at en dattervirksomheds

balancedag godt kan ligge op til 3 måneder forud for modervirksomhedens balancedag31. Herudover skal dat-

tervirksomhederne følge moderselskabets anvendte regnskabpraksis, således at indtægter og omkostninger

samt aktiver og passiver indregnes og måles efter ensartede metoder i overensstemmelse med reglerne for

årsregnskaber i regnskabsklasse C32.

Såfremt dattervirksomhederne aflægger regnskab efter anden regnskabspraksis, eksempelvis udenlandske dat-

tervirksomheder, skal disse udarbejde et nyt (eller tilpasset) regnskab med samme praksis som moderselskabet,

således at der kan udarbejdes et retvisende koncernregnskab med ensartede indregnings- og målemetoder33.

Der skal gøres opmærksom på, at der er kommet ændringer til årsregnskabsloven, hvilket træder i kraft den 1.

juli 2015 og har virkning for regnskabsår, der begynder d. 1. januar 2016 eller senere.

Denne ændring betyder for koncerner i korte træk, at de ovennævnte beløbsgrænser for, hvornår der indtræder

koncernregnskabspligt er blevet forhøjet, ligesom der er kommet to nye beregningsregler til selve opgørelsen

af disse beløbsgrænser. Beløbsgrænserne er vist i nedenstående tabel, for at lette sammenholdelsen af ændrin-

gerne med de nuværende regler:

Nuværende grænse Nye grænser (1) Nye grænser (2)

Nettoomsætning 72 89 106,8

Balancesum 36 44 52,8

Gns. fuldtidsansatte 50 50 50
Tabel 2, størrelsesgrænser ny kontra gammel ÅRL. Kilde: Egen tilvirkning.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der sket en væsentlig forhøjelse af beløbsgrænserne.

Beregningsreglerne for den første nye metode ”Nye grænser (1)” er blot en forhøjelse af grænserne, bortset fra

én ændring som vedrører, at der skal fortages eliminering af interne transaktioner (beskrevet i nedenstående

afsnit) når koncerntallene opgøres.

30 ÅRL § 116

31 ÅRL § 116, stk. 2

32 ÅRL § 119, stk. 1 og § 125

33 ÅRL § 119, stk. 2
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Beregningsreglerne for den anden nye metode ”Nye grænser (2)” er en yderligere forhøjelse på 20% af be-

løbsgrænserne i den første nye metode. Beregningsreglen kan dog kun anvendes, hvis der foretages konsoli-

dering (beskrevet i nedenstående afsnit) uden at foretage eliminering af interne transaktioner og eliminering af

kapitalandele.

Herudover blev det tidligere nævnt, at en dattervirksomheds balancedag kan ligge op til 3 måneder forud for

modervirksomhedens balancedag, hvilket med de nye regler er blevet ændret til 3 måneder forud for eller efter

modervirksomhedens balancedag.

Der er ligeledes kommet andre ændringer der omfatter koncerner, men disse vil ikke blive behandlet nærmere,

da disse ikke er relevante for afhandlingen.

Konsolidering:

Før der kan udarbejdes et koncernregnskab, skal der udarbejdes en konsolidering, hvilket betyder at virksom-

hedernes regnskaber skal sammendrages, således at ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og pas-

siver lægges sammen34, hvorefter der skal foretages de nødvendige reguleringer og elimineringer, hvilket om-

fatter følgende poster35:

 Tilgodehavender og gældsforpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder

 Indtægter og omkostninger mellem de konsoliderede virksomheder

 Interne avancer og tab mellem de konsoliderede virksomheder

Den endelige konsolidering, dvs. efter de foretagne elimineringer, danner grundlaget for koncernregnskabets

finansielle oplysninger (regnskabstallene i koncernregnskabet).

For at give en bedre forståelse af ovenstående, er der i nedenstående figur givet et eksempel på en simpel

konsolidering:

34 ÅRL § 117

35 ÅRL § 120
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Figur 7, konsolidering. Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser en konsolidering som omfatter en modervirksomhed og dennes 100%-ejede 3 datter-

virksomheder jf. kolonnerne A – D, som indregnes til indre værdi. Kolonne E er en sammendragelse (sum) af

alle virksomhedernes regnskaber før elimineringer, mens kolonne G er en endelig konsolidering efter elimine-

ring af interne transaktioner.

Moderselskabets indtægter på 52 mio. kr. udgøres primært af indtægter fra kapitalandele, herunder resultatet

fra alle dattervirksomheder som tilsammen udgør 49 mio. kr. Herudover har moderselskabet en indtægt fra

eksternt salgt på 3 mio. kr.

Dattervirksomhedernes indtægter stammer primært fra salg til eksterne parter, men internt er der administrati-

onsindtægter mellem selskaberne, hvilket udgør 2,5 mio. kr.

De indtægter og omkostninger der er i koncernen kan baseret på ovenstående opgøres til hhv. 51,5 mio. kr. og

2,5 mio. kr., hvilket bliver elimineret i kolonne F, og koncernens samlede aktiviteter, herunder indtægter og

omkostninger, kan derefter opgøres i kolonne G, hvor årets resultat for koncernen udgør 50,5 mio. kr. Koncer-

nens resultat er lig modervirksomhedens resultat, idet dattervirksomhederne indregnes til indre værdi.

Herudover viser figuren, at moderselskabets kapitalandele i dattervirksomhederne udgør 165 mio. kr., hvilket

svarer til summen af egenkapitalerne i dattervirksomheder, da der er sket indregning efter indre værdis metode.

Dette bliver ligeledes eliminereret i konsolideringen, således at der ikke præsenteres kapitalandele i koncern-

regnskabet, hvilket fremgår med 0 kr. i kolonne G.

Afslutningsvist fremgår det af konsolideringen, at virksomhederne har haft mellemværender med hinanden,

hvilket udgør 7 mio. kr. som elimineres i kolonne F.

A B C D E = A+B+C+D F G = E+F

Indtægter 52.000.000 75.000.000 150.000.000 24.000.000 301.000.000 -51.500.000 249.500.000

Omkostninger -1.500.000 -60.000.000 -120.000.000 -20.000.000 -201.500.000 2.500.000 -199.000.000

Resultat 50.500.000 15.000.000 30.000.000 4.000.000 99.500.000 -49.000.000 50.500.000

Kapitalandele i dattervirksomheder 165.000.000 0 0 0 165.000.000 -165.000.000 0

Andre anlægsaktiver 0 5.000.000 10.000.000 1.500.000 16.500.000 0 16.500.000

Tilgodehavender 5.000.000 20.000.000 40.000.000 7.000.000 72.000.000 -7.000.000 65.000.000

Andre omsætningsaktiver 500.000 40.000.000 80.000.000 15.000.000 135.500.000 0 135.500.000

Aktiver 170.500.000 65.000.000 130.000.000 23.500.000 389.000.000 -172.000.000 217.000.000

Egenkapital 170.000.000 50.000.000 100.000.000 15.000.000 335.000.000 -165.000.000 170.000.000

Gældsforpligtelser 500.000 15.000.000 30.000.000 8.500.000 54.000.000 -7.000.000 47.000.000

Passiver 170.500.000 65.000.000 130.000.000 23.500.000 389.000.000 -172.000.000 217.000.000

Elimineringer

Konsolidering

endelig

Konsolidering

pr. 31.12.2015
Moder-

virksomhed

Datter-

virksomhed 1

Datter-

virksomhed 2

Datter-

virksomhed 3

Konsolidering

før elimineringer
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Baseret på ovenstående, kan det fremhæves at koncernregnskabet adskiller sig fra et almindeligt regnskab idet

der skal laves en konsolideringen og elimineringer af interne transaktioner. Når elimineringerne er foretaget,

viser koncernregnskabet alle virksomhederne som var der tale om én virksomhed.

3.2 Forskellen på revision og koncernrevision

En revision kan som udgangspunkt opdeles i 5 overordnede faser selv om der er tale om revision af et enkelt

regnskab eller et koncernregnskab. Disse 5 faser er:

Revisionens faser

1) Indledende handlinger inden opgavens opstart 2) Kendskab til virksomheden og planlægning

3) Revisionens udførelse og evaluering

4) Afsluttende handlinger og konklusion 5) Rapportering
Tabel 3, revisionens faser. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Revision i praksis (2012).

De 5 revisionsfaser kan i overordnede træk beskrives således:

Ad 1) Indledende handlinger inden opgavens opstart

Revisor skal inden revisionen påbegyndes foretage en vurdering af opgavens overordnede risiko, vurdere hvor-

vidt opgaven kan accepteres og vurdere om kundeforholdet og den konkrete opgave kan fortsættes med henblik

på etiske krav samt fastlægge en revisionsaftale for den konkrete opgave.

Ad 2) Kendskab til virksomheden og planlægning

Når revisor har vurderet, hvorvidt opgaven kan accepteres er det efterfølgende skridt, at fastlægge den over-

ordnede revisionstrategi, opnå kendskab til virksomheden og dens omgivelser samt opnå kendskab til virk-

somhedens kontrolmiljø, hvilket vil sige de interne kontroller der er etableret i virksomheden.

Herefter udarbejdes en revisionsplan, som indeholder fastsættelse af et passende væsentlighedsniveau, identi-

ficering af væsentlige transaktioner, regnskabsposter og noter samt identificering og vurdering af risici for

væsentlige fejl, herunder også betydelige risici.

Når risciene er identificeret og vurderet, udarbejdes en detaljeret revisionsplan, hvor der planlægges/udformes

handlinger til at imødegå de identificerede risici for væsentlige fejl.

Ad 3) Revisionens udførelse og evaluering

Revisionens udførelse omfatter udførelse af arbejde i henhold til de planlagte revisionshandlinger til at imø-

degå de identificerede risici for væsentlige fejl, herunder test af kontroller og/eller substanshandlinger. Sub-

stanshandlinger omfatter eksterne bekræftelsesprocedurer, fysisk kontrol af tilstedeværelsen af bestemte akti-

ver, analytiske handlinger og revision af stikprøver.
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Herefter foretages der en vurdering af, hvorvidt den revision der er udført er tilstrækkelig og egnet som pas-

sende revisionsbevis, samt en vurdering af om ikke-korrigerede fejl og mangler har en væsentlig påvirkning

på regnskabet og om der skal foretages yderligere revisionshandlinger.

Ad 4) Afsluttende handlinger og konklusion

Når revisionen er udført og det er vurderet at den revision der er foretaget er tilstrækkelig og egnet som pas-

sende revisionsbevis, foretages afsluttende handlinger der omfatter indhentelse af ledelsens regnskabserklæ-

ring, en afsluttende regnskabsanalyse og revision af efterfølgende begivenheder, herunder begivenheder fra

skæringsdagen/balancedagen til revisionserklæringsdagen ligesom det også omfatter revision af selskabets

fortsatte drift (going concern).

Endvidere omfatter det udarbejdelse af et konkluderende/afsluttende revisionsmemo og kvalitetssikring af den

udførte revision i henhold til ISA’erne.

Ad 5) Rapportering

Rapportering omfatter udformning af en revisionserklæring i regnskabet der afspejler resultatet af den udførte

revision, samt udarbejdelse af et management letter og/eller revisionsprotokollat der rapporterer om betydelige

forhold fra revisionen til det øverste ledelsesorgan.

Betydelige forhold der rapporteres til det øverste ledelsesorgang omfatter eksempelvis revisors risikovurdering

og revisionsstrategien, herunder eventuelle konstaterede betydelige mangler i selskabets kontrolmiljø, samt

forhold der kan påvirke vurderingen af regnskabet m.m.

Ovenstående er en kort beskrivelse af en generel revisionsopgave, uanset om der er tale om revision af et enkelt

regnskab eller et koncernregnskab – men hvor er forskellen mellem revisionen af et enkelt regnskab og kon-

cernregnskab? Forskellen er de ekstra handlinger der skal udføres under de 5 overordnede faser, hvilket kan

fremhæves ved hjælp af nedenstående figur:
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Figur 8, Revisionens faser. Kilde: Egen tilvirkning

De grønne rubrikker navngivet med titlen ”Koncernrevision” fremhæver de ekstra forhold en koncernrevision

omfatter, herunder de ekstra handlinger der skal foretages under revisionsområderne ”Kendskab til virksom-

heden og planlægning”, ”Revisionens udførelse og evaluering” og ”Afsluttende handlinger og konklusion”,

hvilket beskrives nærmere i nedenstående afsnit.
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Kendskab til virksomheden og planlægning

Koncernrevisor som er den revisor der er ansvarlig for koncernrevisionsopgaven (jf. definitioner i afsnit 4.1)

skal i forbindelse med en koncernrevision ligeledes opnå kendskab til hele koncernen og alle dennes kompo-

nenter (dattervirksomheder) og disses omgivelser, da revisor baseret på dette kendskab og den finansielle in-

formation i koncernregnskabet og for de enkelte komponenter, skal foretage en identifikation (scoping) af de

betydelige komponenter baseret på kvalitative (risici) og kvantitative (finansielle) faktorer. Herefter fastsættes

et væsentlighedsniveau på koncernen samt komponentvæsentlighedsniveauer, hvilket vil sige fastsætte væ-

sentligshedniveauer for de enkelte dattervirksomheder i koncernen.

Når koncernrevisor har foretaget en vurdering af de betydelige komponenter, skal denne nu opnå kendskab til

og forståelse af komponentrevisorerne, herunder også foretage en vurdering af komponentrevisorernes kom-

petencer.

Som afslutning på koncernrevisionsplanlægningen skal koncernrevisor herefter kommunikere med kompo-

nentrevisorerne, hvilket omfatter instruktioner der indeholder beskrivelse af koncernen og dennes omgivelser,

en revisionsplan indeholdende arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de planlagte revisionshandlin-

ger samt de fastsatte komponentvæsentlighedsniveauer m.m.

Revisionens udførelse og evaluering

Som en del af udførelsen af koncernrevisionen, er det også koncernrevisors rolle at lede komponentrevisorerne,

herunder kommunikere om eventuelle udfordringer og uklarheder der måtte forekomme hos de enkelte kom-

ponentrevisorer ligesom koncernrevisor også løbende skal overvåge de aktiviteter der foregår.

Herudover er det også koncernrevisors rolle at gennemgå og kvalitetssikre den komponentrevision der er ud-

ført, hvilket foretages ved gennemgang af rapporteringspakker der modtages fra komponentrevisorerne. Kon-

cernrevisor skal kontrollere, at komponentrevisorerne har udført deres arbejde i henhold til den detaljerede

revisionsplan/instruktion.

Denne del af revisionsfasen kan være meget tidskrævende for koncernrevisor – afhængig af antallet af betyde-

lige komponenter – da det indeholder løbende kommunikation og opfølgning med hver enkelt komponentre-

visor.

Afsluttende handlinger og konklusion

Tidspunktet for, hvornår komponentrevisorerne har udført deres revision kontra hvornår revisorerklæringen i

koncernregnskabet er dateret kan have et tidsmæssigt spænd, hvilket medfører at koncernrevisor efterfølgende

skal kommunikere med komponentrevisorerne om begivenheder efter rapporteringen. Denne kommunikation

er yderst vigtig i en koncernrevision, da der kan indtræde forhold hos de enkelte komponenter, der kan påvirke
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koncernregnskabet – som nævnt er det koncernrevisor der er ansvarlig for koncernregnskabet som helhed, og

derfor skal koncernrevisor kende til sådanne eventuelle begivenheder frem til datoen for revisorerklæringen.

En koncernrevision omfatter ligeledes udførelse af afsluttende analytiske handlinger på komponenter som ikke

er vurderet betydelige, ligesom der ved revision af et enkelt selskab skal foretages en afsluttende analyse af

alle regnskabsposter.

Det der i væsentlig grad adskiller en koncernrevision kontra revision af et enkelt selskab, er ved revisionsplan-

lægningen, herunder områderne scoping af betydelige komponenter, fastsættelse af komponentvæsentligheds-

niveauer samt anvendelse af komponentrevisorer og dokumentation for anvendelsen af disse, hvilket er yderst

vigtigt for hele gennemførelsen og afslutningen af en koncernrevision der lever op til de internationale revisi-

onsstandarder. Dette vil blive behandlet nærmere i det efterfølgende kapitel.

3.3 Delkonklusion

Nærværende kapitel har præciseret definitionen på en koncern og et koncernregnskab samt forskellen på revi-

sion af et enkelt selskab kontra revision af en koncern.

En koncern er defineret som en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder, og for at der overhovedet

kan være tale om et koncernforhold, kræver det at modervirksomheden har en bestemmende indflydelse på

dennes dattervirksomheder, hvor det er den faktiske kontrol der er altgørende for, om der er bestemmende

indflydelse og dermed tale om et koncernforhold.

Et koncernregnskab er en sammendragelse af alle de virksomheder der indgår i et koncernforhold, herunder

en sammendragelse af virksomhedernes samlede aktiviteter, aktiver, passiver og pengestrømme samt noteop-

lysninger, som var der tale om ét regnskab. Udarbejdelsen af et koncernregnskab er afhængig af, at der udar-

bejdes en konsolidering, der består af en sammendragelse af ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver

og passiver, hvorefter der foretages eliminering af interne transaktioner, hvilket vil sige eliminering af trans-

aktioner vedrørende indbyrdes samhandel mellem disse virksomheder.

En revision af et enkelt selskab kontra revision af en koncern består i hovedtræk af samme revisionsområder,

herunder; indledende handlinger før accept af opgaven, kendskab til virksomheden og planlægning, revisio-

nens udførelse og evaluering, afsluttende handlinger og konklusion samt rapportering. Forskellen mellem re-

visionen af et enkelt selskab og en koncern, er de ekstra handlinger der skal udføres på de nævnte overordnede

revisionsområder. Det er særligt i revisionsplanlægningen der foreligger en del ekstra handlinger, som er sty-

rende for den efterfølgende gennemførelse og afslutning af koncernrevisionen i overensstemmelse med de

internationale revisionsstandarder.

Revisionsplanlægningen for en koncern er mere omfattende end revisionen af et enkelt selskab, idet koncern-

revisor har ansvaret for selve koncernregnskabet, og dermed skal opnå kendskab til alle komponenterne i kon-
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cernen, for dermed at kunne foretage vurdering af de betydelige komponenter. Derudover skal der opnås kend-

skab til komponenternes revisorer samt udarbejdes retninglinjer til disse for, hvordan revisionen skal foretages.

Det er således i særdeleshed indenfor følgende 3 områder at en koncernrevision afviger fra en almindelig

revision:

 Scoping af komponenter

 Fastsættelse af komponentvæsentlighedsniveau

 Anvendelse af komponentrevisors arbejde

Det er derfor disse 3 områder der vil være omdrejningspunktet for den teoretiske gennemgang i kapitel 4.
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4. ISA 600 og anden relevant teori

Nærværende kapitel vil give en kort præsentation af ISA 600. Herefter vil relevant teori for de 3 udvalgte

problemstillinger identificeret i foregående kapitel blive gennemgået. Kapitlet bliver, for overskuelighedens

skyld, opdelt i de 3 områder; fastsættelse af væsentlighedsniveau og komponentvæsentlighedsniveau, scoping

af komponenter samt komponentrevisor.

4.1 ISA 600 generelt

Som nævnt i indledningen beskæftiger ISA 600 sig med særlige overvejelser, som gælder for koncernrevisio-

ner. I særlig grad de koncernrevisioner der omhandler komponentrevisor36. ISA 600, særlige overvejelser –

revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisorers arbejde) har effekt for revisioner af koncern-

regnskaber for perioder, der begynder efter den 15. december 200937. Det fremgår af ISA 600 at ISA’en bør

læses i sammenhæng med ISA 20038.

Nærværende gennemgang af ISA 600’s krav vil, hvor det findes relevant, blive suppleret med vejledning og

krav fra andre ISA’er, der kan være nødvendige for at fortolke og forstå ISA 600 korrekt. Gennemgangen vil

have sit fokus på de i kapitel 3 identificerede særlige problemområder, væsentlighedsniveau og scoping samt

anvendelse af komponentrevisors arbejde.

Afhandlingen har i kapitel 3 kort berørt konsolideringsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen af et kon-

cernregnskab, da dette har relevans i forhold til hvorledes koncernrevisor reviderer koncernregnskabet. Det er

endvidere vigtigt at påpege, at ISA 600 ligeledes finder anvendelse på de situationer hvor et moderselskab

indregner sine kapitalandele efter indre værdis metode, på trods af at der ikke er tale om et koncernregnskab.

Koncernrevisor skal, jf. ISA 200, overbevise sig om at de personer, herunder også komponentrevisorerne, der

udfører koncernrevisionen, tilsammen har tilstrækkelige og passende kompetencer og færdigheder, til at udføre

revisionen. Koncernrevisor har endvidere også ansvaret for styringen, tilsynet med og udførelsen af koncern-

revisionen39. Koncenrevisor skal følge kravene i ISA 22040, uanset om det er koncernopgaveteamet eller en af

komponentrevisorerne, der udfører arbejdet på en komponents finansielle information. ISA 600 hjælper kon-

cernrevisor med at leve op til kravene i ISA 220, når en komponentrevisor udfører arbejde på en komponents

regnskab41.

36 ISA 600.1

37 ISA 600.7

38 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internati-

onale Standarder om Revision.

39 ISA 600.4

40 ISA 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber.

41 ISA 600.5
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Revisors overordnede mål, i forbindelse med koncernrevisionen, er at fastslå hvorvidt revisor kan fungerer

som revisor på koncernregnskabet, herunder om revisor har de nødvendige kompetencer mv. til at påtage sig

opgaven. Er dette tilfældet, skal koncernrevisor kommunikere klart med komponentrevisor om omfanget og

den tidsmæssige placering af komponentrevisors arbejde, vedrørende komponenternes finansielle information.

Det er ligeledes koncernrevisors mål at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende komponenter-

nes finansielle information og konsolideringsprocessen, for at kunne afgive en påtegning med en konklusion

om, hvorvidt koncernregnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regn-

skabsmæssige begrebsramme42.

ISA 600 definerer følgende begreber (kun de vigtigste er gengivet)43:

En komponent er en virksomhed eller forretningsaktivitet, hvor den daglige koncernledelse eller komponents

daglige ledelse, udarbejder finansiel information som skal medtages i koncernregnskabet. Oftest vil der være

tale om datterselskaber og lignende juridiske enheder.

Komponentrevisor er den revisor, som efter anmodning fra koncernopgaveteamet udfører arbejde om kom-

ponentens finansielle information, til brug for koncernrevisionen.

Komponentvæsentlighed er væsentlighedsniveauet for en komponent, som er fastsat af koncernrevisor.

Koncernrevisor er den partner i firmaet, som har ansvaret for koncernrevisionsopgaven, dens udførelse og

for revisors erklæring på koncernregnskabet, der afgives på vegne af firmaet.

Koncernopgaveteamet er de partnere og medarbejdere, der står for selve udførelsen af koncernrevisionen.

Betydelig komponent er en komponent som koncernopgaveteamet har identificeret som enten at være;

 af individuel finansiel betydning for koncernen, eller

 der som følge af sin særlige art eller omstændigheder, sandsynligvis kan indeholde betydelige risici for

væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

4.2 Scoping af komponenter

I en almindelig revision omfatter revisors scoping en vurdering af, hvilke regnskabsposter der indeholder risiko

for væsentlig fejlinformation i regnskabet som helhed. Denne scoping foretages ud fra kvantitative og kvalita-

tive faktorer. Den kvantitative scoping udføres på baggrund af væsentlighedsniveauet. I den kvalitative scoping

går revisor ind og kigger på, om der er særlige forhold ved nogle af regnskabsposterne, der gør at de, på trods

42 ISA 600.8

43 ISA 600.9
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af deres kvantitative ubetydelighed, alligevel skal omfattes af revisors planlægning og udførelse af revisions-

handlinger.

I en koncernrevision udvides den omtalte scoping til også at omfatte komponenterne i koncernen. Her skal

koncernrevisor således tage stilling til, hvilke handlinger og arbejde der skal udføres på hvilke komponenter.

4.2.1 ISA 600, krav

Koncernrevisor skal fastlægge typen af det arbejde, der skal udføres af koncernopgaveteamet vedrørende kom-

ponenternes finansielle information, eller af en komponentrevisor på vegne af koncernopgaveteamet44. Fast-

læggelsen af arten af det arbejde der skal udføres vedrørende komponenternes finansielle information, afhæn-

ger overordnet set af, hvorvidt revisor vurderer at den givne komponent skal klassificeres som en betydelig

eller ubetydelig komponent.

Hvis en komponent er blevet identificeret som betydelig som følge af sin individuelle finansielle betydning for

koncernen, er der i ISA 600.26 krav om, at koncernopgaveteamet eller en komponentrevisor, foretager fuld

revision af komponentens finansielle information, på baggrund af det fastsatte komponentvæsentlighedsni-

veau.

Er en komponent betydelig som følge af at den sandsynligvis vil omfatte betydelige risici for væsentlig fejlin-

formation i det samlede koncernregnskab, som følge af særlige omstændigheder eller sin særlige art, skal kon-

cernopgaveteaemet eller komponentrevisor udføre en eller flere handlinger45;

 Fuld revision af komponentens finansielle information, ved anvendelse af komponentvæsentlighedsni-

veau.

 Revision af en eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger, der relaterer sig til

de identificerede sandsynlige betydelige risici, og

 Nærmere angive revisionshandlinger der relaterer sig til, og kan imødegå, de sandsynlige betydelige

risici.

Komponenter der ikke er betydelige skal underlægges analytiske handlinger på koncernniveau46. Såfremt kon-

cernopgaveteamet vurderer at der ikke kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til grundlag for kon-

cernrevisionskonklusionen fra:

 Det arbejde der er udført på betydelige komponenters finansielle information.

 Det arbejde der er udført på koncernkontroller og konsolideringsprocessen.

44 ISA 600.24

45 ISA 600.27

46 ISA 600.28
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 De analytiske handlinger på koncernniveau der er udført.

Skal koncernopgaveteamet udvælge komponenter der ikke er betydelige, og udføre eller bede komponentrevi-

sor udføre, en eller flere af følgende handlinger på hver af de udvalgte komponenter:

 Revision af komponentens finansielle information ved anvendelse af komponentvæsentlighedsniveauet.

 Revision af en eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger.

 Review af komponentens finansielle information ved anvendelse af komponentvæsentlighedsniveauet.

 Nærmere angivne revisionshandlinger.

Ovenstående krav er illustreret i følgende figur:

Figur 9, krav til handlinger ved komponenter. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ISA

600.A47.

Figuren fungerer som et roadmap der fortæller koncernrevisor hvilke handlinger der skal udføres, på baggrund

af klassifikationen af komponenter, samt det opnåede revisionsbevis.

Har koncernopgaveteamet identificeret en komponent som betydelig, skal der som nævnt ovenfor, udføres en

form for revision af komponentens finansielle information. Såfremt koncernopgaveteamet har identificeret en

komponent som betydelig, på baggrund af at komponenten sandsynligvis indeholder betydelige risici for væ-

sentlige fejlinformationer i koncernregnskabet, er det hensigtsmæssigt at koncernopgaveteamet identificerer

de regnskabsposter eller oplysninger, der påvirkes af de sandsynlige fejl. Såfremt dette gøres, kan koncernop-
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gaveteamet, eller komponentrevisor, koncentrere sin revision om disse poster. Koncernrevisor skal, i sin even-

tuelle kommunikation med komponentrevisor, være opmærksom og tage hensyn til, at mange regnskabsele-

menter er indbyrdes forbundne47.

Koncernopgaveteamet kan også vælge selv at udforme specifikke revisionshandlinger, for at imødegå disse

betydelige risici48. På denne måde opnår koncernopgaveteamet en højere grad af styring med det arbejde kom-

ponentrevisor udfører. For en nærmere gennemgang af ISA’ens krav og vejledning til anvendelsen af kompo-

nentrevisors arbejde, henvises til afsnit 4.4 nedenfor.

Såfremt der ikke kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved udførelse af revisionshandlinger på be-

tydelige komponenter, skal koncernopgaveteamet tage stilling til, hvor mange af de øvrige komponenter der

skal udvælges, hvilke af dem der skal udvælges samt hvilken type arbejde der skal udføres på de udvalgte

komponenter. Denne process kan være påvirket af en række forhold der står oplistet i ISA 600.A51. Der kan

for eksempel være tale om hvorvidt der har fundet betydelige ændringer sted i komponenten, usædvanlige

udsving i regnskabsposter i forhold til tidligere år eller hvorvidt komponenten allerede er underlagt revision

som følge af lokal lovgivning.

Der bør indgå et element af uforudsigelighed i forbindelse med udvælgelsen af komponenter, for at øge sand-

synligheden for at identificere væsentlig fejlinformation. Valget af komponenter bør varieres fra år til år49.

Såfremt en koncern udelukkende består af komponenter som af koncernopgaveteamet er vurderet til ikke at

være betydelige, er det usandsynligt at der kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis udelukkende gen-

nem test af koncernkontroller og analytiske handlinger. I dette tilfælde skal koncernrevisor udføre en række

supplerende handlinger i overensstemmelse med den situation, hvor der ikke kan opnås tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis igennem revision af betydelige komponenter50.

4.2.2 Scoping af komponenter i praksis

ISA 600, som gennemgået ovenfor, giver en del vejledning til, hvilke handlinger revisor skal udføre, alt efter

hvorvidt der er tale om betydelige eller ikke betydelige komponenter. ISA’en giver dog ikke megen vejledning

til brug for selve processen med at identificere hvorvidt en komponent er betydelig eller ikke betydelig. ISA

600.A5 nævner dog at koncernopgaveteamet kan overveje, hvorvidt komponenter der udgør over 15% af kon-

cernenens samlede total, på valgte benchmarks, udgør betydelige komponenter som følge af deres finansielle

betydning. Dog kan en højere eller lavere procentsats også anses for hensigtsmæssig, alt efter revisors vurde-

ring. ISA 600.A6 kommer ligeledes med et eksempel på at en komponent der har ansvaret i koncernen for

47 ISA 600.A48

48 ISA 600.A49

49 ISA 600.A51

50 ISA 600.A53
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handel i fremmed valuta, kan udsætte koncernen for en betydelig risiko for fejl på valutaomregning, om end

komponenten ikke individuelt er af finansiel betydning for koncernen.

Det er op til koncernopgaveteamet at identificere relevante benchmarks, til brug for processen med klassifika-

tion af komponenter. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, at det samme benchmark skal anvendes på vurderin-

gen af alle komponenter, det afhænger af komponentens aktivitet og andre særlige forhold. Det er derfor kri-

tisk, at koncernopgaveteamet opnår et indgående kendskab til komponenterne51.

Det kræver ligeledes et stort kendskab til koncernen og komponenterne, når koncernopgaveteamet skal fastslå

om en komponent er betydelig som følge af at den indeholder betydelige risici for fejl i koncernregnskabet.

Følgende eksempler kunne indikere, at komponenten kan indeholde betydelige risici52:

 Nytilkøbt komponent. Både koncernledelse og revisor har sandsynligvis begrænset kendskab til kom-

ponenten.

 Manglende kompetence hos komponentledelsen. Øger risikoen for tilsigtede eller utilsigtede fejl i

komponenten.

 Risikofaktorer for besvigelse hos komponenten. Hvis komponenten har en historik med besvigelser

eller hvis der er tvivl om komponentledelsens integritet.

 Hvis koncernens evne til at fortsætte som en going concern, afhænger af komponenten. Kompo-

nenten kan have en vigtig rolle i koncernen, der gør at koncernens overlevelse er afhængig af kompo-

nenten.

Det overordnede mål for koncernrevisor er fortsat at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis omkring kon-

cernregnskabet. Ovenstående er blot de overvejelser og de handlinger koncernrevisor skal foretage sig, for at

opnå dette revisionsbevis. Det vil muligvis hjælpe med koncernrevisors overblik, såfremt koncernen og kom-

ponenterne stilles op i en tabel eller lignende, indeholdende de vigtigste regnskabstal og de enkelte kompo-

nenters andel heraf. Efter overstået scoping, kan en tilsvarende figur opstilles, hvor koncernrevisor kan opnå

overblik over, hvor stor en del af regnskabsposterne der er udvalgt til revision, revision af specifikke regn-

skabsposter, review osv. Følgende figur kunne være et eksempel herpå:

51 FSR, side 26 (2010)

52 Flere eksempler fremgår af FSR, side 26-27 (2010)
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Figur 10, overblik over revisionsstrategien for en koncern. Kilde: Karsten Andersen (2014)

Ovenstående giver netop koncernopgaveteamet et overblik over, hvilken form for revisionsbevis de opnår på

de enkelte regnskabsposter (der er ikke planlagt at opnå revisionsbevis fra review). På baggrund heraf kan der

foretages en samlet evaluering af, om det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet.

Koncernrevisor kan også anskue scopingen på den måde, at målet er at en hvis procentdel af koncernregnska-

bets regnskabsposter skal være revideret. I praksis vil dette i høj grad afhænge af koncernrevisors vurdering af

koncernens kontroller. I FSR(2010)53 fremgår følgende skema:

Figur 11, procentvis scoping. Kilde: FSR (2010).

Ovenstående skema kan bruges som tommelfingerregel for, hvor stor en del af en given regnskabspost, der bør

afdækkes af henholdsvis revisionshandlinger, review og analytiske handlinger. Som det fremgår vil analytiske

53 FSR (2010), side 20
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handlinger være svære at opnå overbevisning fra, såfremt koncernens interne kontroller ikke er velfungerende.

Endvidere fremgår det, at stærkere interne kontroller, medfører at koncernrevisor i højere grad kan opnå til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis fra andre handlinger end revisionshandlinger.

I Revision i praksis (2012)54 anbefales det at der skal foretages revision, review eller aftalte arbejdshandlinger

på 70-90% af det eller de udvalgte benchmark, hvilket eksempelvis kunne være omsætning eller balancesum.

Endvidere anføres det at andelen det valgte benchmark, hvorpå der udføres revision, bør udgøre mindst 60%.

Hvis koncernrevisor vælger at foretage revision på ca. 60% af det eller de udvalgte benchmark, vil det altså

være nødvendigt at supplere op med review eller aftalte arbejdshandlinger, for at opnå tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis for koncernregnskabet.

4.3 Fastsættelse af væsentlighedsniveau og komponentvæsentlighedsniveau

4.3.1 Koncernvæsentlighedsniveau efter ISA 600

Som ved en almindelig revision er væsentlighedsniveauet en af de mest styrende parametre for koncernrevisi-

onen. Væsentlighedsniveauet påvirker således flere dele af revisionen, fra scoping af komponenter og regn-

skabsposter, samt mængden af revisonsbevis koncernrevisor skal indhente.

ISA 600 fastslår at koncernopgaveteamet skal fastlægge en række forskellige væsentlighedsniveauer, i forbin-

delse med koncernrevisionen55:

 Der skal fastsættes et væsentlighedsniveau for koncernregnskabet som helhed, et overordnet væsent-

lighedsniveau.

 Koncernopgaveteamet skal dernæst fastlægge væsentlighedsniveau(er) til anvendelse på specifikke

regnskabsposter eller oplysninger i koncernregnskabet, hvis specifikke omstændigheder i koncernen

med rimelighed vil kunne forventes at påvirke regnskabsbrugers beslutninger der træffes på baggrund

af koncernregnskabet. Væsentlighedsniveauet ved udførelsen.

 Væsentlighedsniveau for komponenter, hvor en komponentrevisor udfører revision eller review til

brug for koncernrevisionen. Komponentvæsentlighed skal altid være lavere end væsentlighedsni-

veauet for koncernregnskabet, for at nedsætte risikoen for at summen af ikke-korrigerede og uopda-

gede fejl ikke overstiger det overordnede væsentlighedsniveau.

 Grænsen for hvornår fejlinformation ikke kan betragtes som klart ubetydelig for koncernregn-

skabet. Det vil sige grænsen for hvornår koncernrevisor ikke behøver at opliste identificerede fejl,

som følge af deres klare ubetydelighed for det samlede regnskab.

54 Side 472.

55 ISA 600.21
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Det er ligeledes koncernrevisors ansvar at vurdere komponentrevisors fastsatte væsentlighedsniveau ved ud-

førelsen, på de komponenter hvorpå en komponentrevisor udfører revision56. Det af komponentrevisor fastsatte

overordnede væsentlighedsniveau samt væsentlighedsniveau ved udførelsen, skal af koncernrevisor vurderes

i forhold til hvorvidt disse opfylder kravene i ISA 60057.

I vejledningen til ISA 600, A43 fremgår at koncernrevisor, i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsni-

veauet for komponenter, kan vælge at anvende forskellige væsentlighedsniveauer for forskellige komponenter.

Det fremgår endvidere at komponentvæsentlighedsniveauet ikke behøver at være en specifik matematisk andel

af koncernvæsentlighedsniveauet, således at summen af komponentvæsentlighedsniveauerne godt kan og må

overstige det overordnede væsentlighedsniveau for koncernregnskabet som helhed. Som nævnt ovenfor, må

de enkelte komponentvæsentlighedsniveauer dog ikke være højere end koncernrevisionenes overordnede væ-

sentlighedsniveau.

Komponentvæsentlighedsniveau skal fastsættes for de komponenter der underlægges revision eller review,

som led i koncernrevisionen. Komponentrevisor skal anvende komponentens væsentlighedsniveau til at vur-

dere, om ikke korrigerede fejlinformationer er væsentlige, enkeltvis eller samlet58. Der skal udover kompo-

nentvæsentlighedsniveauet, fastsættes en grænse for fejlinformation. Denne grænse er lig grænsen for ubety-

delige fejl nævnt ovenfor. Al konstateret fejlinformation i komponentens finansielle information, der ligger

over den fastsatte grænse, skal af komponentrevisor meddeles til koncernrevisor59.

Som for koncernrevisionen ovenfor, skal der også for hver komponent fastsættes et væsentlighedsniveau ved

udførelsen. Dette kan enten fastsættes af komponentrevisor, eller af koncernrevisor. Væsentlighedsniveauet

ved udførelsen fastsættes altid lavere end det overordnede væsentlighedsniveau, for at reducere risikoen for,

at ikke-korrigerede og uopdagede fejlinformationer i komponentens finansielle information samlet set oversti-

ger det overordnede væsentlighedsniveau, til et tilfredsstillende lavt niveau. Komponentrevisor anvender dette

væsentlighedsniveau til at vurdere risici for væsentlig fejlinformation og behovet for at udforme yderligere

revisionshandlinger, samt til at vurdere om opdagede fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige60.

4.3.2 ISA 320

For at komme nærmere ind på fortolkningen og den praktiske effekt på revisionen af de ovenfor nævnte væ-

sentlighedsniveauer, vil relevante dele af ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision,

blive fremhævet i det følgende.

56 ISA 600.22

57 ISA 600.23

58 ISA 600.A44

59 ISA 600.A.45

60 ISA 600.A46
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ISA 320 slår fast hvordan begrebet væsentlighed skal forstås. En fejl er væsentlig for et regnskab, såfremt det

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen, vil påvirke de økonomiske beslutninger som

regnskabsbruger træffer, på baggrund af regnskabet61. Da der ikke fremgår en anden definiton af den danske

regnskabsmæssige begrebsramme, Årsregnskabsloven, er det denne definition der skal anvendes ved revision

af regnskaber aflagt efter ÅRL og revisor bruger således ISA 320 som referenceramme for fastsættelsen af

revisionens væsentlighedsniveau62.

Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet beror på revisors faglige vurdering. I forbindelse med denne vurdering

er det rimeligt at revisor forudsætter, at regnskabsbrugerne har en fornuftig økonomisk viden og villighed til

at læse regnskabet med omhu, at de forstår væsentlighedsbegrebet, forstår at der er iboende usikkerheder ved

målingen af en række regnskabsposter samt at de træffer rimelige økonomiske beslutninger på baggrund af

regnskabets informationer63.

Revisors vurdering af et passende væsentlighedsniveau danner grundlag for revisors risikovurderingshandlin-

ger i forbindelse med planlægningen af revisionen, revisors identifikation og vurdering af risici for væsentlig

fejlinformation samt fastlæggelsen af arten og omfanget af yderligere revisionshandlinger64. Revisor skal være

parat til at ændre væsentlighedsniveauet under revisionen, såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, der

ville have medført at revisor i revisionsplanlægningen havde fastsat et andet væsentlighedsniveau65. Ændres

det overordnede væsentlighedsniveau eller væsentlighedsniveauet ved udførelsen under revisionen, skal revi-

sor vurdere indvirkningen heraf på planlagte revisionshandlinger samt allerede udførte revisionshandlinger66.

4.3.3 Fastsættelse af væsentlighedsniveau i praksis

ISA 320 indrømmer at fastsættelsen af væsentlighedsniveauet er en faglig vurdering fra revisors side. Standar-

den nævner dog at der ofte anvendes en procentsats af et givent benchmark, hvor benchmarket som regel vil

være et regnskabstal. Revisor skal dog altid bruge sin faglige vurdering til at vurdere, hvorvidt et væsentlig-

hedsniveau fastsat ud fra et benchmark, vil være retvisende at anvende i revisionen. Store udsving i et selskabs

resultater kan f.eks. medføre at revisor finder det mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i et normaliseret

resultat før skat67.

ISA 320 nævner et par eksempler på benchmarks der kan bruges til fastsættelse af væsentlighedsniveauet,

herunder 5% af overskuddet før skat, eller 1% af omsætningen eller de samlede omkostninger. ISA 320 slår

61 ISA 320.2

62 ISA 320.3

63 ISA 320.4

64 ISA 320.5

65 ISA 320.12

66 ISA 320.13

67 ISA 320.A3-A7
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dog fortsat fast, at det i sidste ende er revisors faglige vurdering der afgør, hvilket benchmark der skal anven-

des, samt om det beregnede væsentlighedsniveau i henhold til et benchmark skal justeres.

I praksis ses ofte anvendt følgende benchmarks for beregning af væsentlighedsniveauer:

Benchmark Procentsats
Resultat før skat 5% - 10%
Bruttofortjeneste 2% - 4%
Omsætning 0,5% - 1%
Egenkapital 1% - 2%
Samlede aktiver 0,5% - 1%

Tabel 4, oversigt over benchmarks, kilde: Revision i praksis side 108 (2012)

Efter fastsættelsen af det overordnede væsentlighedsniveau, skal revisor fastsætte væsentlighedsniveauet ved

udførelsen. Væsentlighedsniveauet ved udførelsen fastlægges lavere end det overordende væsentlighedsni-

veau, for at levne plads til at der er en risiko for, at der i regnskabet vil være uopdagede fejlinformationer. Det

er således væsentlighedsniveauet ved udførelsen der er styrende for udførelsen af revisionen, og vurderingen

af hvorvidt en identificeret fejl er væsentlig eller ej68. ISA 320 kommer ikke nærmere ind på hvordan væsent-

lighedsniveauet ved udførelsen kan og skal fastsættes. Oftest vil væsentlighedsniveauet ved udførelsen blive

fastsat til mellem 50 og 90% af det overordnede væsentlighedsniveau69. Hvor i intervallet revisor skal placere

sig, afhænger af en række faktorer og er som i så mange andre tilfælde, et produkt af revisors faglige vurdering.

Forhold der taler for et lavere væsentlighedsniveau ved udførelsen kan eksempelvis være manglende kendskab

til virksomhedens ledelse og regnskabsfunktion, eksempelvis som følge af at der er tale om en førstegangsre-

vision. Omvendt kan en stor tiltro til ledelsen, og et regnskab der ikke indeholder væsentlige regnskabsmæssige

skøn, tale for at sætte et højere væsentlighedsniveau ved udførelsen.

På koncernrevisioner vil væsentlighedsniveauerne blive beregnet efter samme principper som ovenfor, blot

med udgangspunkt i de konsoliderede regnskabstal/benchmarks for koncernen.

4.3.4 Fastsættelse af komponentvæsentlighedsniveau

Som gennemgået ovenfor var vejledningen i ISA 600 til fastsættelse af væsentlighedsniveau på komponenter

relativ sparsom. Den eneste vejledning der var at hente var, at summen af komponenternes væsentlighedsni-

veauer, gerne må overstige væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet som helhed. Komponenternes væ-

sentlighedsniveauer enkeltvis, må dog ikke overstige koncernvæsentlighedsniveauet.

Det fremgår således ikke nærmere af ISA 600, hvor meget lavere de enkelte komponenters væsentlighedsni-

veauer nødvendigvis skal være, i forhold til væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet. Fastsættes væsent-

lighedsniveauet for højt, øges risikoen for at væsentlige fejl ikke findes. Fastsættes væsentlighedsniveauet for

lavt, bliver revisionen ineffektiv.

68 ISA 320.A12

69 Revision i praksis, side 114 (2012)
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Der skal kun fastsættes komponentvæsentlighedsniveauer på komponenter hvor koncernopgaveteamet har

fastlagt at revision eller review er nødvendigt, da de resterende komponenter underlægges analytisk revision

med udgangspunkt i koncernens væsentlighedsniveau.

I FSR’s praktiske gennemgang af koncernrevision70 nævnes det at komponentvæsentlighedsniveauet afhænger

af antallet af komponenter, herunder hvorvidt en eller flere komponenter udgør en større andel af koncernens

samlede nøgleregnskabsposter. Gennemgangen nævner et eksempel hvor der kun er én betydelig komponent,

der alene udgør 85% af koncernens resultat før skat. I denne situation vurderes det passende at fastsætte væ-

sentlighedsniveauet for denne komponent til 90% af koncernens væsentlighedsniveau.

I gennemgangen fastlægges det endvidere, at i den situation hvor ingen komponenter isoleret set udgør en

større andel af koncernens nøgleregnskabsposter, dvs. den situation hvor man har mange nogenlunde lige store

komponenter, vil det være passende at fastsætte væsentlighedsniveauerne for de enkelte komponenter til mel-

lem 40 og 60% af koncernens væsentlighedsniveau.

4.4 Komponentrevisor

Efter koncernrevisors overvejelser omkring scoping af komponenter og fastsættelse af væsentlighedsniveau,

bliver koncernrevisor nødt til at overveje nødvendigheden af at inddrage en komponentrevisor, til at udføre en

del af arbejdet på koncernens komponenter. Koncernrevisor er fortsat ansvarlig for koncernregnskabet som

helhed, og skal således, igennem komponentrevisors arbejde, opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for

koncernregnskabet. Revisor må ikke i sin erklæring på koncernregnskabet, henvise til en komponentrevisor71.

Dette kan give anledning til en række udfordringer; Hvordan kommunikeres med komponentrevisor og hvor-

dan sikres det, at det arbejde komponentrevisor udfører er godt nok?

4.4.1 Forståelse af komponentrevisor

Koncernopgaveteamet skal opnå en forståelse af komponentrevisor, når der planlægges at anmode denne om

at udføre arbejde vedrørende en komponent. Forståelsen skal omfatte72:

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

og i særdeleshed om komponentrevisor er uafhængig.

 Komponentrevisors faglige kompetence.

 Om koncernopgaveteamet vil have mulighed for at involvere sig i tilstrækkelig grad i komponentrevi-

sors arbejde, til at kunne opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

70 FSR, side 37 (2010)

71 ISA 600.11

72 ISA 600.19
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 Om komponentrevisor arbejder inden for en reguleringsmæssig ramme, hvor der aktivt føres tilsyn med

revisorer.

Såfremt koncernopgaveteamet kommer frem til at komponentrevisor ikke lever op til ovenstående forhold,

skal koncernopgaveteamet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, uden at anmode den pågældende kom-

ponentrevisor om at udføre arbejde på komponentens finansielle information73.

Når komponentrevisor skal vurderes, afhænger arten og omfanget af de handlinger koncernopgaveteamet skal

foretage sig af en række faktorer; eksempelvis tidligere erfaring med eller kendskab til komponentrevisor samt

hvorvidt komponentrevisor er underlagt samme politikker og procedurer til udførelse af arbejdet som koncern-

revisor. Det kan eksempelvis være at både koncern –og komponentrevisor anvender ISA’erne til udførelse af

deres revision 74. Der fremgår en række yderligere eksempler i ISA 600.A33. Det er vigtigt at pointere at denne

vurdering skal foretages fra komponentrevisor til komponentrevisor. Arten af handlinger mv. der udføres for

at opnå denne forståelse kan og vil således også variere fra komponentrevisor til komponentrevisor75.

Det første år en komponentrevisors arbejde anvendes, kan koncernopgaveteamet eksempelvis opnå den nød-

vendige forståelse ved at:

 Vurdere resultaterne af det system, der overvåger kvaliteten, når koncernopgaveteamet og komponent-

revisor er fra et firma eller netværk, der overholder fælles politikker for overvågning.

 Aflægge besøg hos komponentrevisor for at drøfte de ovenfor nævnte forhold fra ISA 600.19.

 Anmode komponentrevisor om skriftligt at bekræfte de ovenfor nævnte forhold fra ISA 600.19. Den

skriftlige bekræftelse kan også udformes som et spørgeskema udarbejdet af koncernopgaveteamet.

 Foretage drøftelser med kollegaer i koncernrevisors firma eller med en velrenommeret tredjepart, om-

kring komponentrevisor.

 Opnå bekræftelse på komponentrevisor fra evt. fagligt organ som komponentrevisor tilhører, eller de

myndigheder der har godkendt komponentrevisor. I Danmark ville man eksempelvis bede om bevis

på at komponentrevisor var statsautoriseret revisor.

Efterfølgende år kan koncernopgaveteamet bede komponentrevisor bekræfte hvorvidt de forhold der er afdæk-

ket ved ovenstående, har ændret sig. 76

Når en komponentrevisor udfører arbejde vedrørende en komponents finansielle information, er komponent-

revisor underlagt de samme etiske krav, der gælder for koncernrevisionen. Der er risiko for at disse krav afviger

73 ISA 600.20

74 ISA 600.A33

75 ISA 600.A34

76 ISA 600.A36
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fra komponentrevisors lokale krav. Koncernopgaveteamet skal derfor opnå en forståelse af, om komponentre-

visor forstår og vil overholde de etiske krav, der gælder for koncernrevisionen77.

Slutteligt skal koncernopgaveteamet opnå en forståelse af komponentrevisors faglige kompetence. Dette kan

gøres ved at undersøge om komponentrevisor78:

 Har en tilstrækkelig forståelse af de revisionsstandarder, der er relevante for koncernrevisionen.

 Har de særlige færdigheder, eksempelvis branchespecifik viden, der er nødvendige for at kunne udføre

arbejdet vedrørende den konkrete komponent, og

 Hvor det er relevant, har en forståelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Oftest afdæk-

kes dette ved de rapporteringsinstrukser der udstedes af den daglige koncernledelse til komponenterne.

Såfremt koncernopgaveteamet vurderer at komponentrevisor ikke er uafhængig, kan yderligere involvering i

komponentrevisors arbejde ikke afhælpe dette. Yderligere involvering kan dog opveje eventuelle mangler eller

usikkerheder i forhold til komponentrevisors faglige kompetencer79.

4.4.2 Involvering i komponentrevisors arbejde

Hvis en komponentrevisor udfører revision på en betydelig komponents finansielle information, skal koncern-

opgaveteamet involvere sig i komponentrevisorens risikovurdering, for at identificere betydelige risici for væ-

sentlig fejlinformation i koncernregnskabet. Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af involveringen

afgøres af koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor, men skal som minimum omfatte80:

 Drøftelse med komponentrevisor eller komponentens daglige ledelse.

 Drøftelse med komponentrevisor om komponentens risiko for væsentlig fejlinformation i regnskabet,

som følge af besvigelser.

 Gennemgang af komponentrevisors dokumentation for identificerede betydelige risici for væsentlig fejl-

information i koncernregnskabet. Dokumentationen kan være i form af et notat der afspejler kompo-

nentrevisors konklusion, vedrørende de identificerede betydelige risici.

Hvis koncernopgaveteamet har identificeret betydelige risici for væsentlig fejlinformation, der kræver udfø-

relse af specifikke yderligere revisionshandlinger, skal det vurderes, på baggrund af forståelsen af komponent-

revisor, om det er nødvendigt for koncernopgaveteamet, at involvere sig i de yderligere revisionshandlinger81.

77 ISA 600.A37

78 ISA 600.A38

79 ISA 600.A39-A40

80 ISA 600.30

81 ISA 600.31
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Eksempler på mere omfattende involvering fra koncernopgaveteamets side i komponentrevisors arbejde kunne

være møde med komponentens daglige ledelse eller komponentrevisor, for at opnå en forståelse af komponen-

ten. Derudover kan koncernrevisor foretage en gennemgang af komponentrevisors overordnede revisionsstra-

tegi og -plan, udføre risikovurderingshandlinger og udforme og udføre yderligere revisionshandlinger. Afslut-

ningsvist kan koncernopgaveteamet deltage i et afsluttende regnskabsmøde mellem komponentrevisor og kom-

ponentens daglige ledelse82.

Omfanget af koncernopgaveteamets involvering i komponentrevisors arbejde, afhænger af en række faktorer,

herunder komponentens betydelighed, de identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i kon-

cernregnskabet samt koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor.

4.4.3 Kommunikation med komponentrevisor

Koncernopgaveteamet skal rettidigt kommunikere sine krav til komponentrevisor. Kommunikationen skal

gøre det klart hvilket arbejde der skal udføres, hvad arbejdet skal bruges til samt formen og indholdet af den

kommunikation koncernopgaveteamet ønsker fra komponentrevisor83. Der er en lang række krav til indholdet

af denne kommunikation. Eksempelvis skal komponentrevisor bekræfte at denne vil samarbejde med koncern-

opgaveteamet og kommunikationen skal indeholde de etiske krav der er relevante for koncernrevisionen og

især kravene til uafhængighed. Derudover skal komponentvæsentlighedsniveauet kommunikeres til kompo-

nentrevisor samt grænsen for hvornår fejlinformation betragtes som klart ubetydelig for koncernregnskabet.

Endvidere skal identificerede betydelige risici for fejlinformation i koncernregnskabet, som følge af besvigel-

ser eller fejl, kommunikeres til komponentrevisor såfremt det er relevant for denne. Koncernopgaveteamet skal

bede komponentrevisor om i god tid at kommunikere eventuelle andre identificerede betydelige risici hos

komponenten, og komponentrevisors reaktion herpå. Slutteligt skal koncernopgaveteamet formidle en oversigt

udarbejdet af den daglige koncernledelse over alle nærtstående parter, samt eventuelt andre nærtstående parter

som koncernopgaveteamet har kendskab til. Derudover skal komponentrevisor bedes om at melde tilbage så-

fremt komponentrevisor har kendskab til øvrige nærtstående parter der ikke fremgår af denne oversigt.

Koncernopgaveteamet skal bede komponentrevisor om at kommunikere en række forhold, der er relevante for

konklusionen på revisionen af koncernregnskabet84:

 Om komponentrevisoren har overholdt etiske regler, herunder uafhængighed og faglig kompetence.

 Om komponentrevisor har opfyldt koncernopgaveteamets krav.

 Identifikation af komponentens finansielle information, som komponentrevisoren erklærer sig om.

 Oplysninger om tilfælde af manglende overholdelse af love eller anden regulering, der kunne give an-

ledning til en væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.

82 ISA 600.A55

83 ISA 600.40

84 ISA 600.41
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 En liste over ikke korrigerede fejl, der ligger over grænsen for klart ubetydelige fejl.

 Indikationer på manglende neutralitet hos ledelsen.

 En beskrivelse af konstaterede betydelige mangler i intern kontrol på komponentniveau.

 Andre betydelige forhold, som komponentrevisor forventer at kommunikere til komponentens øverste

ledelse.

 Ethvert andet forhold, som måtte have relevans for koncernrevisionen.

 Komponentrevisors overordnede resultater og konklusioner, eller hvor der er udført revision, revisions-

konklusionen.

ISA 600.A57 slår fast, at hvis der ikke er en effektiv tovejskommunikation mellem koncernopgaveteamet og

de enkelte komponentrevisorer, er der risiko for at koncernopgaveteamet ikke vil være i stand til at opnå til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis. Kommunikationen med komponentrevisor foregår ofte skriftligt via en

instruks. Bilag 5 i ISA 600 indeholder yderligere forhold der kan være relevant i forbindelse med kommuni-

kationen og udarbejdelsen af en sådan instruks. Bilaget er gengivet i afhandlingens bilag 4.

I FSR (2010) anbefales det at revisionsinstruksen udarbejdes i form af standardiserede skemaer, for på den

måde at sikre en ensartethed i de informationer koncernopgaveteamet modtager fra de forskellige komponent-

revisorer. Samtidigt anbefales det at supplere de skriftlige instrukser med direkte samtaler med komponentre-

visorerne, enten via telefon eller på et møde. På denne måde øges interaktionen revisorerne imellem samt

koncernopgaveteamets kendskab til komponentrevisor, hvilket bør medvirke til en mere effektiv koncernrevi-

sion.

4.5 Delkonklusion

Nærværende afsnit har præciseret de krav der fremgår af ISA 600, i forbindelse med fastsættelse af væsentlig-

hedsniveau, scoping af komponenter samt kommunikation med, og anvendelse af, komponentrevisor. Hvor

det har været relevant, er gennemgangen blevet suppleret med øvrige ISA’er og vejledninger.

En fejl er væsentlig for et regnskab, såfremt tilstedeværelsen af den pågældende fejl (eller flere fejl tilsammen)

ville ændre de økonomiske og finansielle beslutninger, der træffes på baggrund af regnskabet. Fastsættelsen af

væsentlighedsniveauet for koncernrevisionen foregår på samme måde som ved almindelige revisioner. Det vil

blot være nødvendigt at arbejde med to væsentlighedsniveauer, ét for koncernregnskabet og ét for modersel-

skabets regnskab. En større udfordring vil det sandsynligvis være, når koncernopgaveteamet skal vurdere væ-

sentlighedsniveauerne for betydelige komponenter. De betydelige komponenters væsentlighedsniveauer må

ikke hver især være højere end det samlede koncernvæsentlighedsniveau.

Det er i udgangspunktet kun på betydelige komponenter, at der skal fastsættes et komponentvæsentlighedsni-

veau. En komponent klassificeres af koncernrevisor som betydelige, såfremt den finansielt set er signifikant

for koncernen, eller såfremt andre forhold peger på, at der er risiko for at komponenten kan indeholde fejlin-

formation der er væsentlig for koncernregnskabet. Klassificeres en komponent som betydelig, skal der udføres
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revision af komponenten; enten fuld revision, revision af specifikke regnskabsposter eller nærmere angivne

konkrete revisionshandlinger. Ikke betydelige komponenter skal underlægges analytiske handlinger på kon-

cernniveau, med udgangspunkt i koncernens væsentlighedsniveau.

På de komponenter hvor koncernrevisor kommer frem til at der skal udføres revision eller review, er spørgs-

målet om det er praktisk muligt, at koncernrevisor selv foretager disse handlinger. Ofte vil der være tale om

komponenter der ligger i andre lande, hvor det ville give mere mening at få en anden revisor til at foretage de

nødvendige handlinger. Der stilles en række krav til, hvordan koncernrevisor skal agere i forhold til at sikre

sig, at der kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, gennem anvendelsen af komponentrevisors arbejde.

Det er vigtigt at koncernrevisor opnår en forståelse af komponentrevisor og involverer sig tilstrækkeligt i kom-

ponentrevisors arbejde. Dette sikres ofte i praksis gennem udsendelsen af skriftlige instrukser.

Det teoretiske grundlag for de under kapitel 3 identificerede områder er således fastslået. Dette biddrager til

analysen af den primære data, ved at sikre at afhandlingen har helt styr på de lovgivningsmæssige krav. Det

skal blive spændende at analysere hvorledes manglerne i revisornævnets kendelser burde have været løst, med

afsæt i denne gennemgang.
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5 Udviklingen i revisorstilsynets kvalitetskontrol

Afhandlingens teori er nu præsenteret, hvilket giver mulighed for, at vi kan gå i gang med analysedelen. Dette

kapitel vil lægge ud med en analyse af revisortilsynets kvalitetskontrol, for at identificere hvilken reel betyd-

ning sager om koncernrevision har, kontra det fokus der bliver lagt herpå. Dernæst vil dataindsamlingen på

baggrund af revisornævnets kendelser blive præsenteret, hvorefter en række af de identificerede kendelser vil

blive analyseret nærmere i kapitel 6.

5.1 Revisortilsynets kvalitetskontrol

Til brug for en opsummering af revisortilsynets kvalitetskontrol, er der taget udgangspunkt i den seneste rede-

gørelse herom, hvilket er for 2013, samt indhentet revisornævnets årsberetning for 2013.

Redegørelsen om revisortilsyntes kvalitetskontrol for 2013 viser, at der oprindeligt var udtrukket 246 revisi-

onsvirksomheder til kvalitetskontrollen. Dog valgte 78 af de udtrukkede revisionsvirksomheder at lade sig

slette i Revireg, mens 4 revisionsvirksomheder er sendt til Erhvervsstyrelsen med anmodning om sletning i

Revireg. Herudover er 7 revisionsvirksomheder af andre årsager udgået af kvalitetskontrollen. I revisortilsy-

nets redegørelse for 2013 indgår der således resultater for 157 afsluttede kontroller af revisionsvirksomheder,

som omfatter 433 revisorer og 1.020 enkeltsager85.

Baseret på redegørelsen for 2013 har vi opsummeret de væsentligste forhold som er illustreret i nedenstående

figur:

Figur 12, afsluttede kontroller i 2013. Kilde: Egen tilvirkning.

85 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013
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Ovenstående figur viser, at de afsluttede sager har resulteret i en række reaktioner fra revisortilsynet over for

de pågældende revisionsvirksomheder og revisorer. Revisortilsynets reaktioner består af de 3 forhold som er

omtalt i afsnit 2.2.2.

Ud af de 29 reaktioner som revisortilsynet har haft over for revisionsvirksomhederne, har 16 revisionsvirk-

somheder fået en påtale, som omfatter krav om en fornyet kontrol mens de resterende 13 reaktioner er forhold

uden fornyet kontrol – begge slags påtaler vedrører primært manglende sikring af kvalitetsstyringssystemet,

men dog er nogle af påtalerne så kritisable at de bliver indbragt for revisornævnet.

Af de 16 påtaler til revisionsvirksomhederne med fornyet kontrol, er 7 revisionsvirksomheder indbragt til re-

visornævnet, hvilket svarer til ca. 4,5% af de afsluttede kontroller. Påtalerne går primært på manglende sikring

af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem og manglende overvågning.

Revisortilsynet har haft reaktioner over for 104 revisorer, hvoraf 42 revisorer har fået en påtale om kritisable

forhold, men er ikke blevet indbragt til revisornævnet. De resterende 62 revisorer har fået en påtale og alle er

blevet indbragt til revisornævnet, svarende til 14,3% af de afsluttede kontroller. Dette er en relativ stor del,

hvilket indikerer at kravene til revisor er omfattende, hvilket blandt andet kan tilskrives den teori der blev

præsenteret i kapitel 2, hvor det netop er revisors faglige troværdighed der er med til at give revisors erklærin-

ger værdi for samfundet.

Påtalerne til de 62 revisorer som er indbragt for revisornævnet går primært på alvorlige fejl i erklæringer og/el-

ler væsentlige mangler i revisors dokumentation.

De afsluttede kontroller af de 1.020 enkeltsager kan ikke opgøres på samme måde med indbringelse for revi-

sornævnet, da det er revisionsvirksomheder og revisorer der bliver indbragt for revisornævnet, hvor revisions-

virksomhederne bliver indbragt baseret på deres kvalitetsstyringssystemer og revisorerne bliver indbragt ba-

seret på fejl i deres enkeltsager.

Ud af de 104 påtaler der er givet til revisorerne, er der 12 revisorer der har fået en påtale fra revisortilsynet

vedrørende koncernrevision, svarende til ca. 12% af de samlede påtaler. Disse påtaler går primært på, at revi-

sionsplanlægningen ikke er udført i tilstrækkelig grad, hvor vi i kapitel 3 og 4 har behandlet vigtigheden af

dette, da det er styrende for selve gennemførelsen af hele koncernrevisionen i overensstemmelse med ISA 600.

Dette er således i tråd med revisortilsynets konstatering.

Ud af de 12 påtaler vedrørende koncernrevision gik 3 af påtalerne på manglende dokumentation for opnåelse

af kendskab til komponentrevisorerne, hvilket betyder at koncernrevisor ikke kan basere sin revision på det

arbejde der er udført af komponentrevisor, og groft sagt er der dermed afgivet forkert en potentiel revisionser-

klæring på koncernregnskabet, da koncernrevisor ikke har opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for at
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kunne afgive en erklæring uden forbehold. Herudover gik 4 af sagerne på utilstrækkelig dokumentation for

revision af koncernregnskabet, hvilket indikerer, at der ikke er udført koncernrevision.

Af de 12 påtaler vedrørende koncernrevision, er det endt med, at revisortilsynet har indbragt 4 revisorer for

revisornævnet for utilstrækkelig revision, hvilket svarer til ca. 6% af den samlede andel af indbragte revisorer

mens det kun svarer til ca. 1% af de afsluttede kontroller.

Ud af de sager som revisortilsynet har indbragt til revisornævnet, er 110 sager blevet behandlet og revisornæv-

net har i 2013-kontrollen pålagt bøder for i alt 5.470.000 kr86.

5.2 Kvalitetskontrollens udvikling

Kvalitetskontrollen har også i 2013 omfattet udvælgelse af en række enkeltsager på baggrund af specielle

risikofyldte områder, hvilket har omfattet følgende:

 Revision af omsætning

 Værdiansættelse af aktiver der er væsentligt påvirket af regnskabsmæssige skøn

 Going concern

 Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde

De første 3 fokusområder har været gældende siden 2010-kontrollen, mens fokusområdet ”koncernrevision”

er et nyt fokusområde i 2013-kontrollen, hvilket kan virke undrende, da det som ovenfor nævnt, alene udgør

12% af de samlede påtaler mens det kun udgør ca. 6% af de indbragte revisorer for revisornævnet.

Herudover kan det virke endnu mere undrende, at særligt fokusområdet om koncernrevision er videreført til

såvel 2014-kontrollen som 2015-kontrollen87, når påtalerne om koncernrevision udgør en mindre del af de

indbragte sager. Det kunne derfor være interessant at kigge på, hvorledes et område bliver et fokuspunkt samt

kigge på, hvordan udviklingen i sager der vedrører mangelfuld koncernrevision, har været de seneste år.

For at finde frem til, hvordan et område bliver et fokuspunkt samt hvad det har af betydning i praksis, har vi

foretaget et interview med revisortilsynet, herunder den nuværende tilsynschef Martin Samuelsen, jf. afsnit

1.6 og bilag 6.

Den praktiske betydning af, at et revisionsområde bliver et fokuspunkt er, at der blandt andet bliver udarbejdet

specifikke spørgsmål, jf. afsnit 2.2.2 figur 3, til det givne revisionsområde som kvalitetskontrollanten skal

kontrollere og rapportere tilbage på. Den pågældende revisor der har lavet erklæringsopgaven vil derfor også

opleve, at der bliver gået mere i dybden med det konkrete fokuspunkt.

86 Revisornævnets årsberetning 2013

87 www.fsr.dk, artikel af 02.02.2015 ”Revisortilsynets fokusområder for kvalitetskontrollen 2015”
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Herudover har fokuspunkterne den betydning, at det pågældende område bliver en del af alle kontroller når

kvalitetskontrollanterne gennemfører deres kontrol, dvs. fokuspunkterne omsætning, regnskabsmæssige skøn

og going concern er en del af alle kontroller der bliver gennemført på erklæringsopgaver, dvs. årsregnskabsre-

visioner.

For så vidt angår koncernrevisioner, kan det ikke på samme måde blive en del af alle kontroller, da langt fra

alle erklæringsopgaver vedrører koncernregnskaber. Ved koncernrevisioner er dette derfor indarbejdet som et

særskilt punkt i revisortilsynets model for stikprøvefastsættelsen, skema A88, vedlagt som afhandlingens bilag

7.

Revisortilsynets skema A er opbygget således, at den tager udgangspunkt i den kontrollerede revisionsvirk-

somhed, herunder hvor man indtaster antallet af de underskriftsberettigede revisorer i revisionsvirksomheden.

Stikprøven fordeles herefter på regnskabsklasse A, B og C, hvorefter modellen fastsætter mindstekravet til

stikprøven på antallet af revisorer der skal kontrolleres som igen fordeles på de nævnte regnskabsklasser.

Herefter indtastes yderligere antallet af ”særlige” typer sager, som er følgende:

 Konkurser og rekonstruktioner

 Erklæringer på koncernregnskab (koncernrevision)

 Seneste overvågning

 Forrige overvågning

 2 revisorer, som over de seneste 3 år har fået de dårligste interne vurderinger af udvalgte enkeltsager

(min. 4)

Når ovenstående er indtastet, fastsætter stikprøvemodellen en ny stikprøvestørrelse på revisorer der skal kon-

trolleres. Til sidst kan der være yderligere 3 forhold der kan påvirke den endelige stikprøvestørrelse, hvilket er

udvidelse som følge af ”konstaterede væsentlige fejl og mangler”, ”anmodning fra revisortilsynet” og ”kon-

trollantens konkrete vurdering i øvrigt”.

Baseret på ovenstående, kan det bedre forstås hvorfor påtalerne vedrørende koncernrevision ”kun” udgør ca.

12% af de samlede påtaler og ca. 6% af de samlede antal indbragte revisorer, hvilket skyldes at der alt andet

lige udvælges færre stikprøver på koncernrevision end de øvrige fokuspunkter, som følge af stikprøvemodel-

lens opbygning.

Baseret på vores interview med revisortilsynet, kom det frem at udgangspunktet er, at der vælges minimum 1

koncernrevisionsopgave for hver revisionsvirksomhed. Af figur 12 fremgår at kontrollen for 2013 omfattede

88 https://erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynets-retningslinjer
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157 revisionsvirksomheder. Det kan derfor antages at der minimum er udvalgt ca. 157 koncernrevisionsopga-

ver i 2013-kontrollen. Det skal dog nævnes at tallet er behæftet med usikkerhed, da nogle revisionsvirksom-

heder sandsynligvis slet ikke har koncernrevisionsopgaver, mens der i andre revisionsvirksomheder nok vil

blive udvalgt mere end blot én. Vi vurderer dog umiddelbart, at det i hvert fald ikke er mindre end 157 opgaver

der har været omfattet af 2013-kontrollen. Baseret på denne antagelse, kan det udledes, at der er afgivet påtaler

til ca. 7,6% af de samlede koncernrevisionsopgaver (12 påtaler ud af 157 kontroller) mens ca. 2,5% af sagerne

videresendes til revisornævnet (4 ud af 157 kontroller).

Samlede påtaler holdt op imod de samlede enkeltsager udgør ca. 10% (104 ud af 1.020) og de samlede revisorer

indbragt for revisornævnet i forhold til samlede enkeltsager udgør 6% (62 ud af 1.020). Sammenholdes dette

med andelene under koncernrevision ovenfor, henholdsvis 7,6% og 2,5%, fremgår det, at andelen af koncern-

revisionsopgaver hvorpå revisortilsynet identificerer mangler, er væsentligt lavere end for hele kontrollen for

2013. Denne beregning er dog også behæftet med usikkerhed, da påtaler gives på revisorniveau, og derfor kan

én påtale godt dække over flere enkeltsager. Beregningen ovenfor er foretaget ud fra den intention at gøre

analysen så konservativ som mulig, ved at antage at én påtale svarer til én enkeltsag. Hvis der tages højde for

at en påtale kan dække over flere sager, ville andelen af enkeltsager der har medført en påtale blot være højere,

og derved ville spændet i analysen blot blive forstærket.

Årsagerne til at gøre et område til fokuspunkt kan være mange, men det er i følge tilsynschefen ikke formålet

at skabe nervøsitet eller en form for skrækeffekt, selvom revisorerne i praksis kan anskue det således, da fo-

kusområder bliver omtalt en del i revisionshusene.

Revisortilsynet/Erhvervsstyrelsen indgår i en lang række internationale tilsynsfora, hvor der udveksles erfa-

ringer med andre lande, hvilket blandt andet kan være, at de enkelte lande har oplevet, at revisorerne har haft

vanskeligt ved at opfylde nogle krav på bestemte områder – det kan virke interessant fra Erhvervstyrelsens

synspunkt at undersøge, om disse vanskeligheder også gør sig gældende for de danske revisorer, og dermed

kan et område komme i fokus.

Herudover kan Erhvervsstyrelsen også have et ønske om at afdække, hvorvidt vi i Danmark er compliant som

helhed på et bestemt område, og dermed kan det pågældende område komme i fokus.

At et område bliver et fokuspunkt beror således på en faglig vurdering foretaget af revisortilsynet.

For at finde frem til, hvordan udviklingen i sager der vedrører mangelfuld koncernrevision har været de seneste

år, har vi indhentet revisornævnets årsberetninger for årene 2010 - 2014 hvoraf fremgår antal afsluttede sager

og bødestørrelser, samt gennemgået revisornævnets kendelser for årene 2010 - 2015 for at finde frem til de

sager der omhandler koncernrevision, og udarbejdet nedenstående tabel, som giver et overblik over:
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 Total afsagte kendelser og kendelser om ISA 600

 Samlede bøder og bøder vedrørende kendelser om ISA 600

Revisornævnets kendelser for perioden 2010 – 2015; bødestørrelser

År

Afsagte

kendelser

Bøder i alt

T.DKK

Kendelser

om ISA 600

Bøder om

ISA 600

T.DKK

Andel af

kendelser

om ISA 600

Andel af bøder

om ISA 600

2010 60 2.700 0 0 0% 0%

2011 58 2.645 0 0 0% 0%

2012 57 4.065 1 75 2% 2%

2013 101 5.470 0 0 0% 0%

2014 112 4.985 4 260 4% 5%

201589 66 2.940 4 485 6% 16%
Tabel 5, revisornævnets kendelser og bødestørrelser. Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående tabel viser, at der fra årene 2010 til og med 2013 stort set ikke var nogen kendelser om ISA 600

(koncernrevision), bortset fra den ene kendelse i 2012 (se afsnit 5.5 for beskrivelse af denne sag). Men som

netop gennemgået i ovenstående afsnit, fremgik det af revisortilsynets redegørelse for 2013-kontrollen, at der

var blevet indbragt 4 sager om koncernrevision, hvilket ikke helt er i tråd med ovenstående tabel, der i år 2013

viser 0 kendelser om ISA 600 – dette skyldes, at de sager der af revisortilsynet bliver indbragt til revisornævnet

har en længere sagsbehandlingstid, hvorfor kendelserne hovedsageligt først fremgår i de efterfølgende år på

revisornævnets hjemmeside, hvorved sammenhængen kan følges i år 2014, hvor der netop er afsagt 4 kendel-

ser.

I 2014 har revisornævnet afsagt i alt 112 kendelser, hvoraf kendelserne om koncernrevision alene omfatter 4

kendelser, hvilket nemlig er disse sager, der blev omtalt i revisortilsynets redegørelse for 2013-kontrollen.

Dette svarer til, at kendelserne om koncernrevision alene udgør 4% ud af de samlede kendelser i 2014, hvilket

må siges at være en meget lille andel set i forhold til, at det er et fokusområde.

I 2014 har revisornævnet pålagt bøder for i alt 4.985 t.kr., mens bøderne på kendelserne om koncernrevision

udgør 260 t.kr., svarende til en andel på 5%.

I 2015 har revisornævntet foreløbigt90 afsagt 66 kendelser, hvoraf kendelserne om koncernrevision udgør 4

kendelser svarende til 6%, hvilket er en stigning i forhold til 2014, da der foreløbigt i 2015 er afsagt færre

kendelser end i 2014. Dette er fortsat en meget lille andel set i forhold til, at det fortsat er et fokusområde.

89 Baseret på oplysninger indhentet fra revisornævnets kendelser for 2015

90 Baseret på offentliggjorte kendelser frem til og med 30. november 2015.
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Kigger man på bødestørrelserne, ses der dog en betydelig stigning på bøderne om koncernrevision. Foreløbigt

udgør de samlede pålagte bøder 2.940 t.kr., hvoraf bøderne vedrørende kendelserne om koncernrevision udgør

485 t.kr., hvilket svarer til en andel på 16%.

Ser man isoleret set på antallet af kendelser om koncernrevision sammenholdt med samlede antal kendelser,

henholdsvis 4% i 2014 og 6% i 2015 udgør koncernrevision en meget lille andel, særligt taget i betragtning af,

at det er et fokusområde ved kvalitetskontrollen.

Ser man dog på bødestørrelserne i en koncernrevision, ligger bødeandelen lidt højere i 2014 men er væsentligt

højere i 2015, hvor det ser ud til, at der er en stigende tendens for høje bøder ved mangelfuld koncernrevision.

Dette er illustreret i nedenstående figur:

Figur 13, revisornævnets bødestørrelser. Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur, er et diagram der viser de samlede bøder på revisornævnets kendelser i årene 2010 – 2015.

De røde søjler er bødestørrelserne om mangelfuld koncernrevision, hvilket er fundet frem ved at kigge på de

enkelte kendelser der omhandler koncernrevision i de enkelte år. Diagrammet giver et meget nemt overblik

over en stigende tendens for høje bøder ved mangelfuld koncernrevision, hvor bøderne i 2012 kun udgjorde

2%, mens bøderne i 2014 er steget til en andel på 5% og i 2015 en andel på 16%.

Årsagerne til de stigende bøder ved mangelfuld koncernrevision, vil blive forsøgt forklaret ved at gennemgå,

hvorvidt kravene til revisortilsynets gennemgang er blevet skærpet eller hvorvidt det er et tilfælde baseret på

selve substansarbejdet i de enkelte sager der er årsag hertil.
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5.3 Udviklingen i revisortilsynets retningslinjer

For at finde frem til, hvorvidt revisortilsynets gennemgang er blevet skærpet de seneste par år, har vi indhentet

revisortilsynets bilag til retningslinjerne ved gennemgang af en konkret revisionsopgave for årene 2013 til og

med 2015, som viser de forhold revisortilsynet i praksis kontrollerer ved kontrolbesøgene - bilagene er desuden

vedlagt afhandlingen i bilag 2 og 3.

Ser man på bilaget for 2013, herunder afnit J om koncernrevison, fremgår der 23 spørgsmål (2 forskellige

spørgsmål har nr. 16) som kontrollanten skal gennemgå. Ser man på bilaget for 2014 og 2015, herunder afsnit

I om koncernrevision, fremgår der 10 spørgsmål, og i begge disse år er spørgsmålene nøjagtigt ens.

En indledende kvantitativ sammenholdelse fra 2013 til 2015 tyder umiddelbart på, at kravene ikke er skærpet,

tværtimod. Spørgsmålene i 2014 og 2015 indeholder dog en længere beskrivelse, hvorfor vi har udarbejdet en

direkte sammenholdelse af spørgsmålene. Ved denne sammenholdelse, ses det, at ét spørgsmål i 2014 og 2015,

kan indeholde helt op til 3 spørgsmål fra 2013-retningslinjerne. Det endelige resultat af denne sammenholdelse

er, at følgende 4 spørgsmål er udgået siden 2013-retningslinjerne:

 Spørgsmål 10: ”Har revisor husket at variere valget af komponenter over tid”.

Dette er et krav jf. ISA 600 og kapitel 4, hvorfor det kan undre at spørgsmålet fjernes fra tjekskemaet.

Vi vurderer dog, at det sandsynligvis beror på en konkret vurdering foretaget af revisortilsynet, baseret

på hvor de opfatter de største fejlkilder at være. Forholdet indgår nok under det generelle spørgsmål

vedrørende planlægning.

 Spørgsmål 13: ”Har revisor dokumenteret, at der er foretaget afstemning mellem regnskabet aflagt efter

nationale principper og det regnskab, der er rapporteret til konsolideringsformål”.

Spørgsmålet fremgår ikke længere med samme formulering, men vurderes at være omfattet af det

generelle spørgsmål om konsolideringsprocessen (spørgsmål 9).

 Spørgsmål 14: ”Har revisor kontrolleret, at de regnskabsoplysninger der er i rapporteringen fra kom-

ponentrevisor er de samme oplysninger der er i koncernregnskabet”.

Spørgsmålet fremgår ikke længere med samme formulering, men vurderes at være omfattet af det

generelle spørgsmål om konsolideringsprocessen (spørgsmål 9).

 Spørgsmål 20: ”Har revisor, hvor det er fundet nødvendigt, kommunikeret rettidigt til den daglige kon-

cernledelse eller den øverste koncernledelse”.

Spørgsmålet fremgår ikke længere af tjekskemaet. Forholdet er dog meget relevant og er ligeledes et

krav jf. ISA 600 46-49. Spørgsmålet opfanges delvist under tjekskemaets afsnit om revisionsprotokol-

len, men dette dækker ikke rapportering til den daglige ledelse.
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Vi har ovenfor anført vores vurdering af hvorfor de enkelte spørgsmål kan være udgået. At spørgsmålene er

udgået siden 2013-retningslinjerne er ikke ensbetydende med, at kravene er blevet lempet, da der kan argu-

menteres for, at disse spørgsmål har været en gentagelse af de andre spørgsmål, blot formuleret anderledes

eller at de indgår andre steder – hvilket også fremgår af vores kommentarer.

En kvalitativ sammenholdelse af spørgsmålene fra 2013 – 2015 viser, at der i 2014 og 2015 er tilføjet ordet

”dokumentation” i mange spørgsmål, eksempelvis kan nævnes følgende:

År 2013 År 2014 og 2015

Spørgsmål 1: ”Har revisor sikret sig samt gen-

nemgået, at der er fastlagt en overordnet revisi-

onsstrategi og koncernrevisionsplan”

Spørgsmål 1: ”Har revisor sikret sig og doku-

menteret, at der er fastlagt en overordnet revisi-

onsstrategi og koncernrevisionsplan”

Spørgsmål 11: ”Har revisor ved betydelige kom-

ponenter husket at involvere sig i komponentre-

visors risikovurdering, for at identificere betyde-

lige risici for væsentlig fejlinformation i kon-

cernregnskabet”

Spørgsmål 5: ”Er det dokumenteret, at revisor

ved betydelige komponenter har involveret sig i

komponentrevisors risikovurdering, for at iden-

tificere betydelige risici for væsentlig fejlinfor-

mation i koncernregnskabet”

Fra og med 2014, kan det konstateres, at kravene ikke er lempet, men derimod viser en indledende sammen-

holdelse med særlig vægt på ordene, at det muligvis kan fortolkes at kravene er blevet skærpet, da der nu bliver

lagt meget mere vægt på selve dokumentationen af udførelsen af koncernrevisionen. Dette kan muligvis være

medvirkende til at bødestørrelserne er blevet højere, da man tidligere år måske har set lidt igennem fingre med

mangelfuld dokumentation, såfremt revisor har kunnet forklare og forsvare revisionen mundtligt. Dette er fra

og med 2014 ikke længere en mulighed, da ordet dokumentation nu eksplicit fremgår af tjekskemaerne.

For at få en afklaring på, hvorvidt kravene til en koncernrevision er blevet skærpet, har vi foretaget et interview

med revisortilsynet, herunder den nuværende tilsynschef Martin Samuelsen, jf. afsnit 1.6 og bilag 6.

Vi har fremvist ovenstående sammenholdelse til tilsynchefen og forespurgt, hvorvidt dette kan tolkes som en

skærpelse af de tidligere krav. Tilsynschefen har oplyst, at de ikke stiller større krav til en koncernrevision end

de har gjort tidligere, da der ikke er sket noget nyt i forbindelse med ISA 600. Det er hans vurdering, at tilfø-

jelsen af ordet ”dokumentation” mere er en kontrolteknisk ting end det er en skærpelse, dvs. af hensyn til den

pågældende kvalitetskontrollant der gennemfører kontrollen er der sket en præcisering ved at tilføje ordet ”do-

kumentation” således, at der ikke skabes tvivl om dokumentationskravet ved gennemførelsen af kontrollen.

Det skal bemærkes, at tjeklisten som er beskrevet i afsnit 2.2.2 er den pågældende kvalitetskontrollants ar-

bejdsredskab, og af hensyn til denne har revisortilsynet ønsket at præcisere kravet, således at revisor ikke

efterfølgende forklarer, at det pågældende arbejde er foretaget men bare ikke skrevet ned91.

91 Bilag 6 – Interview med tilsynschef
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5.4 Bør koncernrevision være et fokuspunkt?

Som beskrevet i ovenstående afsnit, har revisortilsynet i 2013-kontrollen foretaget kontrol af 433 revisorer,

hvoraf der er indbragt 4 revisorer for revisornævnet for mangelfuld koncernrevision, svarende til ca. 1% af de

samlede kontrollerede revisorer.

Der blev i alt indbragt 62 revisorer til revisornævnet i 2013-kontrollen, hvilket vil sige at 58 revisorer er blevet

indbragt på andre forhold end koncernrevision. Der ses ligeledes ikke en væsentlig stigning på antallet af

indbragte revisorer i årene 2014 og 2015 på koncernrevision, hvilket leder hen til det interessante spørgsmål

om, hvorvidt koncernrevision fortsat bør være et fokuspunkt.

Baseret på redegørelsen for 2013-kontrollen har vi i nedenstående oplistet antallet af revisorer der er blevet

indbragt for revisornævnet fordelt på de nævnte fokusområder jf. afsnit 5.2:

Indbragte revisorer i 2013-kontrollen fordelt på fokusområder

Fokusområde Påtaler

Indbragte

revisorer Påtaler, %

Indbragte

revisorer, %

Revision af omsætning 13 10 12,5% 16,1%

Værdiansættelse af aktiver, der er væsent-

ligt påvirket af regnskabsmæssige skøn

30 19 28,9% 30,6%

Going concern 25 17 24,0% 27,4%

Koncernrevision, herunder anvendelse af

komponentrevisors arbejde

12 4 11,5% 6,5%

Øvrige forhold (residual) 24 12 23,1% 19,4%

I alt 104 62 100% 100%
Tabel 6, indbragte revisorer i 2013-kontrollen fordelt på fokusområder. Kilde: Egen tilvirkning.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det mest kritiske fokuspunkt regnskabsmæssige skøn, hvor påtalerne

til revisorerne udgør 28,9% af de samlede påtaler og 30,6% af de samlede indbringelser for revisornævnet.

Going concern området er det næst kritiske område, hvor 24% af påtalerne til revisorerne går på dette forhold

mens det svarer til 27,4% af de indbragte revisorer.

Revision af omsætning udgør 12,5% af de samlede påtaler og 16,1% af de indbragte revisorer.

Som det klart og tydeligt fremgår af ovenstående sammenholdelse, skiller området koncernrevision sig væ-

sentligt ud i forhold til de andre fokusområder, hvor påtalerne på dette område udgør 11,5% og indbringelserne

for revisornævnet kun udgør 6,5%.
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Baseret på ovenstående samt baseret på de få antal kendelser (jf. tabel 5) der har været på koncernrevision i

årene 2010 – 2015, er det umiddelbart vores vurdering, at det bør overvejes at lade koncernrevision udgå som

et fokuspunkt, da dette område ikke viser sig at være et væsentligt problem for revisorerne. Vi har derfor

forespurgt tilsynschefen92 om deres holdning til, hvorvidt det fortsat bør være et fokusområde fremadrettet.

Han har dog ikke været i stand til at svare konkret på spørgsmålet eller dele denne form for information med

os, men nævner blot, at det altid kan diskuteres.

Som nævnt i afsnit 5.2 må beslutningen om at gøre koncernrevision til et fokuspunkt bero på en faglig vurde-

ring foretaget af revisortilsynet, herunder muligvis et ønske om at undersøge, hvorvidt eventuelle vanskelighe-

der i udlandet, som revisortilsynet har fået input fra ved deltagelse i internationale tilsynsfora, gør sig gældende

i Danmark.

Som det ligeledes blev klarlagt i afsnit 5.2, er den gennemsnitlige fejlrate på koncernrevisionsopgaver væsent-

ligt lavere end den generelle fejlrate, hvilket yderligere taler for, at koncernrevision ikke bør være et fokus-

punkt.

Det er derfor vores vurdering, at der må ligge noget interessant bag, at gøre koncernrevision til et fokusområde,

særligt når det har været et fokusområde siden 2013-kontrollen, hvorfor det i det efterfølgende vil være inte-

ressant at kigge på de konkrete forhold der fremgår af kendelserne om koncernrevision. Revisortilsynet har

endnu ikke fastsat fokuspunkterne for 2016-kontrollen, så det er særdeles interessant om de fortsat vælger, at

klassificere koncernrevision som et særskilt fokuspunkt.

5.5 Revisornævnets kendelser for 2010 – 2015 om mangelfuld koncernrevision

Til brug for den efterfølgende analyse, har vi i nedenstående udarbejdet en tabel der viser en gennemgang af

revisornævnets kendelser for årene 2010 – 2015 der blev anvendt ovenfor, hvor de kendelser der omhandler

koncernrevision og ISA 600 blev identificeret.

Revisornævnets kendelser for perioden 2010 – 2015 om mangelfuld koncernrevision

År

Afsagte

kendelser

Kendelser om

ISA 600 Kendelse Bemærkninger

2010 60 0

2011 58 0

2012 57 1 87-2011 Manglende dokumentation for koncernrevision

og brugen af komponentrevisors arbejde – der

forelå ingen dokumentation.

2013 101 0

92 Bilag 6 – Interview med tilsynschef
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2014 112 4 150-2013 Manglende tilstrækkelige og egnede revisions-

handlinger for at kunne afgive erklæring på kon-

cernregnskabet, herunder at koncernrevisor ikke

har udført handlinger for at sikre, at komponent-

revisors arbejde er tilstrækkeligt og egnet som

revisionsbevis for at kunne konsolidere og ind-

regne det udenlandske datterselskab.

74-2013 Fejlagtig præsentation af associeret virksomhed

som et datterselskab samt at revisor ikke har på-

talt at årsregnskab og koncernregnskab ikke er

udarbejdet efter ensartede principper.

70-2009+

63-2013

Manglende vurdering af risikoen for væsentlig

fejlinformation i såvel koncernregnskabet som i

årsregnskabet, samt forbehold for manglende

udarbejdelse af koncernregnskab.

142+143-

2013

Ingen dokumentation og konklusion i sagen for

resultatet af revisionen af datterselskaberne.

2015 66 4 096-2014 Regnskabspraksis for koncern fremgår ikke, li-

gesom der også er fejl i elimineringer, hvilket

resulterer i en forkert revisionspåtegning, da dif-

ferencen på egenkapitalen overstiger væsentlig-

hedsniveauet.

075-2014

og 076-

2014

Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem

indeholder ikke tilstrækkelige beskrivelser, hvil-

ket medfører at bestemmelserne i ISA 600 ikke

overholdes. Dette har medført, at revisionsplan-

lægningen for koncernen ikke er tilstrækkelig,

ligesom koncernrevisionsteamet ikke har ud-

sendt instrukser til komponentrevisorer og lige-

ledes ikke forholdt sig til komponentrevisors

kompetencer mv.

106+107-

2014

Planlægningen af koncernrevisionen samt udfø-

relsen af koncernrevisionen er mangelfuld, her-

under manglende dokumentation for kommuni-

kation med komponentrevisorerne ligesom der

heller ikke er indhentet revisionsbeviser fra

komponentrevisorerne om deres udførte revisi-

onshandlinger.
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183-190-

2013

Manglende revisionsplan for koncernregnskabet

og revisionen heraf. Koncernregnskabet er heller

ikke omtalt i revisonspåtegningen, på trods af at

det er et koncernregnskab.
Tabel 7, kendelser vedrørende koncernrevision. Kilde: Egen tilvirkning.

Det fremgår af ovenstående, at der i årene 2010 – 2011 er afgivet hhv. 60 og 58 kendelser, men ingen af disse

vedrører koncernrevision, hvilket højst sandsynligt skyldes, at måden at dokumentere koncern-revisionen på i

henhold til den nye standard ISA 600 var uklar på daværende tidspunkt, da ISA’en først fik effekt for koncern-

revisioner, der begyndte efter den 15. december 2009 (jf. afsnit 4), samt da revisortilsynet formentlig også

manglede udarbejdelse af fyldestgørende checklister/retninglinjer.

Den første kendelse om mangelfuld koncernrevision kommer i 2012, herunder kendelsen 87-2011, hvor kva-

litetskontrollen blev udført d. 6. december 2010. Kendelsen omhandler flere klager, heriblandt en meget kort-

fattet om koncernrevisionen, hvor det blot fremgår at der ikke foreligger dokumentation for koncernrevisionen

og brugen af anden revisors arbejde.

Baseret på gennemgangen af kendelserne og jf. bemærkningerne i tabellen foroven, kan det tydeligt ses, at der

også er sket en stor forskel på revisortilsynets kontrol af revisorernes overholdelse af ISA 600, herunder deres

detaljeringsgrad af kontrollen fra 2013 og frem, hvilket kan hænge sammen med at koncernrevision blev et

fokuspunkt fra og med 2013, jf. afsnittene ovenfor.

5.6 Delkonklusion

Kapitlet har foretaget en analyse af udviklingen i antallet af sager om koncernrevision, der er bragt for revi-

sornævnet. Endvidere har kapitlet kigget på mængden af disse sager, samt de pålagte bøder, i forhold til det

samlede antal sager. Antallet af sager vedrørende koncernrevision er relativt begrænsede, når det ses i forhold

til det fokus der ligges på kontrollen og udførelsen af tilfredsstillende koncernrevision. Samlet set kan det

derfor tyde på at koncernrevisioner generelt udføres tilfredsstillende.

Koncernrevision har været et fokuspunkt siden 2013-kontrollen og er fortsat et fokuspunkt, hvilket i praksis

betyder, at der bliver udarbejdet specifikke spørgsmål til området, som kvalitetskontrollanten skal kontrollere

ved et kontrolbesøg, ligesom det har en betydning for revisortilsynets stikprøveudvælgelser, da koncernrevi-

sion indgår som en særlig type sag, hvor der skal udvælges x-antal sager ud af den samlede stikprøve.

Det kan virke undrende, at koncernrevision fortsat er et fokuspunkt, da antallet af revisorer der er indbragt for

revisornævnet på dette område er begrænset, særligt sammenholdt med de andre fokuspunkter, hvor der er 4-

5 gange så mange indbragte revisorer og kendelser. Endvidere viser vores analyse at der gennemsnitligt er

færre fejl på koncernrevisionsopgaver end på andre opgaver. Det er derfor vores umiddelbare vurdering, at
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koncernrevision bør udgå som et fokuspunkt, og vi har derfor forespurgt revisortilsynet herom, men de har

ikke været i stand til at tage konkret stilling hertil.

Kapitlet har ligeledes præsenteret den udførte dataindsamling, hvor alle kendelser vedrørende koncernrevi-

sion for perioden 2010 - 2015 er identificeret, ud fra en gennemgang af samtlige kendelser fra revisornævnet

i den nævnte periode. Ud fra dette blev der identificeret samlet set 9 kendelser. I næste kapitel vil der blive

foretaget en nærmere analyse af disse 9 kendelser.
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6. Revisornævnets kendelser

6.1 Analyse af revisornævnets kendelser

Analysen af kendelserne vil have sit afsæt i de i afsnit 5.5 nævnte kendelser fra revisornævnet. Kendelserne

vil blive analyseret i forhold til de svagheder der var i den udførte koncernrevision. Herefter vil vi, med afsæt

i den tidligere præsenterede teori, komme med forslag til, hvordan revisionen burde have været udført.

Det blev i kapitel 5 klarlagt, at det er undrende, at koncernrevision fortsat er et fokuspunkt i revisortilsynets

kontrol. Det faktum at der er tale om et fokuspunkt, har en direkte påvirkning på dybden af den kontrol der

foretages. Det har således haft en indirekte påvirkning på de kendelser der er blevet afsagt og som vil blive

analyseret yderligere i dette kapitel.

Analysen af kendelserne vil blive foretaget på tværs af kendelserne, struktureret ud fra de forskellige dele af

en koncernrevision. Efter denne analyse vil der blive foretaget en generel opsummering af analysen af kendel-

serne, med henblik på at identificere generelle fællestræk og nøglepunkter. Analysens formål vil som nævnt

være at identificere gennemgående problemområder, samt præsentere løsningsforslag på disse i relation til

enkelte af kendelserne.

Af bilag 5 fremgår et skema hvor de enkelte kendelser er mere uddybende beskrevet i forhold til den overord-

nede beskrivelse i tabel 7 ovenfor.

6.1.1 Eksempel på kendelse

For at give en forståelse af, hvordan kendelserne typisk er opbygget, og hvilke informationer der fremgår heraf,

vil vi lægge ud med at præsentere en kort gennemgang af en af kendelserne. Som nævnt fremgår en mere

generel beskrivelse af de enkelte kendelser af bilag 5. Den nedenfor beskrevne kendelse er kendelsen 106+107-

2014, hvor vi har tilføjet enkelte kommentarer til de forhold revisortilsynet har fremhævet.

Indklagede revisor i denne sag har handlet forkert på en række væsentlige områder i revisionen af en årsrapport

for regnskabsåret 2012. Der er tale om en koncern med et resultat før skat på 3,2 mio kr., en balancesum på

198,6 mio kr. og en egenkapital på 123 mio kr. For moderselskabet udgjorde årets resultat før skat 3,9 mio kr.,

balancesummen 125,3 mio kr. og egenkapitalen 124 mio kr. Der er således tale om en mellemstor koncern i

regnskabsklasse C.

Revisionskontrollanten har foretaget en gennemgang af den konkrete revisionsopgave med udgangspunkt i

tjekskemaets afsnit J93. Resultatet af gennemgangen er mildest talt ringe. Kvalitetsstyringssystemet er for det

første ikke anvendt korrekt, hvilket har haft en række konsekvenser for den udførte koncernrevision. Der er

93 Jf. kendelsens side 13.
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ikke sket indhentelse af revisionsbevis fra komponentrevisorer. Dette kunne isoleret set være udmærket, så-

fremt revisor i stedet selv havde foretaget revisionshandlinger mv. på de respektive komponenter, hvilket dog

ej heller er tilfældet. Kontrollanten bemærker desuden, at revisor ikke i revisionsprotokollatet har anført be-

mærkninger angående de ikke-reviderede komponenter, og på baggrund heraf konkluderes det at planlægning,

udførelse, konklusion og dokumentation af disse ikke-reviderede komponenter, ikke er i overensstemmelse

med gældende revisionsstandarder og god revisionsskik.

Isoleret set bør det ikke være muligt, på baggrund af kommentarerne i revisionsprotokollatet, at konkludere

hvorvidt revisionen er udført tilfredsstillende. Vi er således ikke enige i denne bemærkning fra kontrollanten.

Set i lyset af resultatet af den øvrige kontrol, er det dog åbenlyst at konklusionen er korrekt – vi mener dog

bare ikke at den bør drages på baggrund af revisionsprotokollatets beskrivelser. Da afhandlingens fokus dog

ikke ligger på revisionsprotokollater som sådan, vil vi ikke gå nærmere ind i denne problemstilling.

Det konstateres endvidere, at der ikke er foretaget dokumentation af planlægningen af koncernrevisionen. Der

er således ikke taget stilling til scoping af komponenter, fastlæggelse af væsentlighedsniveau og omfanget af

en eventuel anvendelse af komponentrevisors arbejde. Kontrollanten bemærker at 3 af datterselskaberne er

blevet revideret af anerkendte revisionsfirmaer, mens to af datterselskaberne i udlandet ikke er underlagt revi-

sion, hvoraf det ene er væsentligt i forhold til revisors fastsatte væsentlighedsniveau.

Kendelsen vedrører også en række andre forhold, herunder forkert afgivne erklæringer, manglende anvendelse

og implementering af kvalitetsstyringssystem mv. Revisornævnet finder at en samlet bøde på 100.000 kr. til

revisionsvirksomheden og 30.000 kr. til revisoren personligt, er passende. Det er derfor ikke muligt, konkret

at forholde sig til hvad manglerne vedrørende koncernrevisionen ville blive takseret til i bøde, da bøden er

givet samlet for flere forseelser.

Med udgangspunkt i revisortilsynets tjekliste afsnit J94, kan kontrollantens gennemgang opsummeres således,

på baggrund af bemærkningerne i kendelsen:

94 Jf. kapitel 2 samt bilag 2.
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Tjekliste punkt Kontrollantens bemærkninger (Opfyldt: Ja/Nej/Ikke relevant)

1, 2 Nej, forholdet ses ikke dokumenteret.

3 Ja

4,5 Nej, forholdet ses ikke dokumenteret.

6 Nej, forholdet ses ikke dokumenteret. 3 af datterselskaberne er blevet revideret af anerkendte

revisionsfirmaer, mens to af datterselskaberne i udlandet ikke er underlagt revision, hvoraf det

ene er væsentligt i forhold til revisors fastsatte væsentlighedsniveau.

7, 8, 9, 10, 11, 12 Nej, der ses ikke dokumentation, ligesom det ikke kan dokumenteres at revisor har foretaget

gennemgang af komponentrevisors arbejde.

13 Ja

14 Ikke relevant – ingen oplysninger modtaget fra komponentrevisor.

15 Ja

16 Nej og ikke relevant. Ikke relevant for danske datterselskaber, men kan ikke vurderes i forhold

til udenlandske datterselskaber, da dette ikke er dokumenteret af revisor.

17, 18, 19, 20, 21, 22 Omtales ikke særskilt i kendelsen, men antages ikke opfyldt, på baggrund af de øvrige iden-

tificerede forhold.

Tabel 8, udfyldelse af revisortilsynets tjekliste baseret på oplysninger i kendelsen, kendelse 106+107-
2014. Kilde: Egen tilvirkning

6.1.2 Planlægningsfasen

Dette afsnit vil fremhæve en række af de forhold der har været problematiske i kendelserne, relateret til plan-

lægningsfasen af en koncernrevision. I løbet af gennemgangen af kendelserne, er det blevet klart for os, at det

oftest er i planlægningfasen at revisortilsynet har væsentlige bemærkninger til de indklagede revisorers kon-

cernrevision. Bemærkninger findes hovedsageligt indenfor de 3 områder scoping af komponenter, fastlæggelse

af komponentvæsentlighedsniveau og kommunikation med komponentrevisor – som også i kapitel 3 blev iden-

tificeret som de områder med størst forskel til en almindelig revision. Dette afsnit vil derfor overordnet set

blive inddelt i disse 3 områder.

I kendelsen 075-2014 og 076-2014 fremhæves det konkret, at koncernrevisor ikke har opnået et tilstrækkeligt

kendskab til koncernen i forbindelse med planlægningen af koncernrevisionen. Revisoren forsvarer sig med

en mundtlig redegørelse for koncernens aktiviteter og risici, og nævner at han har et dybdegående kendskab til

koncernens aktiver og passiver. Han nævner blandt andet, at koncernen er forholdsvis ukompliceret, da ind-

tægterne består af 12 elafregninger samt at de væsentligste aktiver er de 4 komponenter og gæld i Danmark.

Problemet er her, at revisoren først efterfølgende kommer med en redegørelse for koncernen mens det som

kvalitetskontrollanten påpeger, ikke er dokumenteret i revisionsdokumentationen. Kendskab til koncernen

burde have været dokumenteret i revisionsdokumentationen, således at en erfaren revisor som ikke er en del
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af revisionsteamet, er i stand til at forstå revisionsplanen indeholdende arten, den tidsmæssige placering og

omfanget af de planlagte revisionshandlinger jf. afsnit 3.2.

Revisoren skulle i henhold til ISA 600, i dette tilfælde have udarbejdet et planlægningsmemo for koncernen,

indeholdende beskrivelser om nedenstående forhold:

 Kendskab til koncernen, herunder blandt andet beskrivelser om koncernens aktiviteter og dennes omgi-

velser samt koncernstrukturen og de væsentligste aktionærer/nærtstående parter mv.

 Koncernens overordnede risici og koncernkontroller.

 Risici på koncernregnskabet som helhed, transaktioner og balanceposter samt noteoplysninger.

 Komponenternes aktiviteter og deres omgivelser samt deres påvirkning på koncernregnskabets finan-

sielle information, herunder scoping af komponenterne.

 Fastsættelse af væsentlighedsniveau på koncernregnskabet og for komponenterne.

 Kendskab til komponentrevisorerne og kommunikation med disse.

 Tidsplan for gennemførelsen af koncernrevisionen, herunder styring af koncernrevisionsteamet for at

udføre en effektiv revision og overholde deadlines.

 Planlægning af revisionshandlinger for at imødegå de identificerede risici i koncernregnskabet.

 Planlagt involvering i komponentrevisorernes risikovurdering og arbejde.

6.1.2.1 Scoping af komponenter

Scopingen af komponenter er grundlaget for koncernrevisionen. Det er her at revisor vurderer de enkelte kom-

ponenter, og finder ud af hvad der skal til for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for koncernregn-

skabet som helhed. Jo mere kompleks koncernen og dens komponenter er, des mere arbejde skal revisor med

al sandsynlighed udføre, jf. revisionsrisikomodellen i kapitel 2. Dette vil komme til udtryk ved, at en relativt

større del af komponenterne vil blive klassificeret som betydelige, og derved blive underlagt enten fuld revision

eller delvis revision, således at mængden og kvaliteten af revisionsbevis der indhentes bliver forøget, og derved

nedbringes revisionsrisikoen.

I kendelse 106+107-2014 var planlægningen af koncernrevisionen ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Dette

medførte ligeledes, at der ikke var blevet foretaget en scoping af komponenterne. Baseret på kendelsen, kan et

koncerndiagram for den reviderede koncern, umiddelbart, opstilles som følgende:
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Figur 14, koncerndiagram, kendelse 106+107-2014. Kilde: Egen tilvirkning.

Ovenstående er baseret på informationerne fra kendelsen, og er således ikke nødvendigvis 100% korrekt. Til

brug for analysen vurderes det dog tilstrækkeligt.

Som nævnt i kapitel 4 omhandler scopingen en vurdering af hvilke komponenter der er betydelige og hvilke

der ikke er betydelige. Endvidere skal det fastlægges om en betydelig komponent er betydelig som følge af

dens finansielle betydning for koncernen eller som følge af andre faktorer jf. afsnit 4.2. Den omtalte scoping

kan eksempelvis foretages på baggrund af en tabel, hvor nøgletallene i de enkelte komponenter og koncernen

som helhed oplistes. Herefter er det nemmere for koncernrevisor, at opnå et overblik over koncernen som

helhed og de enkelte komponenters betydelighed herfor. Et eksempel på en sådan tabel præsenteres i det føl-

gende:

Selskab Omsætning Res. før skat Balancesum Egenkapital Finansielt be-

tydelig

Betydelig pga.

kvalitative fakto-

rer

Koncernen 403.402 3.187 198.659 123.027 Ikke relevant Ikke relevant

D Holding 0 3.851 125.388 123.971 Ikke relevant Ikke relevant

DS 1 12.132 -982 8.302 6.126 Nej Nej

DS 2 27.501 1.032 10.505 3.106 Ja Ikke relevant

DS 3 5.502 -501 6.069 1.987 Nej Ja

DS 4 373.387 5.810 168.401 95.555 Ja Ikke relevant

Tabel 9, scoping af komponenter, kendelse 106+107-2014. Kilde: Egen tilvirkning.

Det skal bemærkes at de enkelte komponenters nøgletal ikke summerer til koncernens nøgletal. Dette skyldes

blandt andet at tallene er før elimineringer95, da dette giver de mest retvisende nøgletal, i forhold til scopingen

af komponenterne. Endvidere skal det påpeges at kun koncernens og D Holdings tal fremgår af kendelsen

95 Jf. kapitel 3.
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(omsætningen er dog forudsat for casens skyld), mens de resterende komponenters nøgletal er anført for casens

skyld, og er primært baseret på den oplysning, at DS 4 er den eneste væsentlige komponent. Derudover skal

det nævnes, at det i praksis kan være relevant at tilføje yderligere nøgletal i forbindelse med scopingen, her-

under eksempelvis enkelte regnskabsposter der er særligt betydelige i koncernregnskabet.

DS 1 og DS 3 udgør samlet set under 10% af koncernens omsætning, balancesum og egenkapital. Som følge

heraf klassificeres de som værende ikke finansielt betydelige. Det er usandsynligt at en beløbsmæssig fejl i

disse regnskaber vil være væsentlig for koncernregnskabet, hvorfor der kan accepteres et mindre revisionsbe-

vis. DS 3 er dog vurderet at være betydelig som følge af kvalitative faktorer. For en nærmere beskrivelse af

hvad disse faktorer kan være, henvises til kapitel 4 afsnit 4.2. DS 2 og DS 4 er vurderet at være finansielt

betydelige, på baggrund af deres andel af koncernens samlede nøgletal.

Som det fremgår af figur 4, betyder denne scoping at der for DS 2 og DS 4 skal foretages fuld revision, at der

for DS 1 ikke skal foretages andet end analytiske handlinger på koncernniveau og at der for DS 3 skal foretages

fuld revision eller revision af enkelte regnskabsposter. Dette kan med fordel, især i større koncerner, indføres

i scoping-skemaet:

Selskab Omsæt-

ning

Res. før

skat

Balance-

sum

Egenkapi-

tal

Finansielt be-

tydelig

Betydelig pga.

kvalitative

faktorer

Omfang

af hand-

linger

Koncernen 403.402 3.187 198.659 123.027 Ikke relevant Ikke relevant A

D Holding 0 3.851 125.388 123.971 Ikke relevant Ikke relevant A

DS 1 12.132 -982 8.302 6.126 Nej Nej C

DS 2 27.501 1.032 10.505 3.106 Ja Ikke relevant A

DS 3 5.502 -501 6.069 1.987 Nej Ja A/B

DS 4 373.387 5.810 168.401 95.555 Ja Ikke relevant A

Tabel 10, scoping af komponenter samt anførelse af omfang af revision, kendelse 106+107-2014. Kilde:
Egen tilvirkning.

Hvor A = Fuld revision, B = Revision af enkelte regnskabsposter og C = Analytiske handlinger på koncernni-

veau.

Det fremgår at andelen af nøgletallene hvorpå der udføres revision eller revisionslignende handlinger ligger

på ca. 90%. På denne måde vurderes det at der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, se også omtalen i

afsnit 4.2.2. Der kan også argumenteres for, baseret på tommelfingerreglen præsenteret i afsnit 4.2.2, at DS 2

ville kunne scopes til ikke at være finansielt betydelig. Som altid er der tale om en konkret vurdering. I ken-

delsen oplyses det dog at DS 2 i forvejen revideres af et anerkendt firma, hvorfor det ekstraarbejde der skal

udføres for at opnå denne yderligere overbevisning til brug for koncernregnskabet, er relativt begrænset.
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Det samme forhold omkring manglende scoping af komponenter er gået igen i en række af de andre kendelser,

blandt andet i kendelse 075-2014 og 076-2014, hvor revisor forsvarede sig med at koncernen var simpel, hvor-

for han mente at han havde opnået det fornødne kendskab og overblik over koncernen. Dette som følge af at

indtægterne i de enkelte komponenter bestod af 12 elafregninger til moderselskabet. Det er ikke usandsynligt

at revisor i denne situation har et tilstrækkeligt kendskab til koncernen og komponenterne – det betyder bare

ikke at der ikke fortsat skal foretages en formel scoping af komponenterne, for at klarlægge scopet på de

handlinger der er nødvendige at udføre.

I kendelsen 150-2013 fandt koncernrevisor at koncernens eneste komponent, udover moderselskabet, ikke var

betydelig. Revisortilsynet var dog ikke enige heri, baseret på en konkret vurdering af komponents regnskabstal

i forhold til regnskabstallene i koncernregnskabet. Det er derfor klart at revisor bliver nødt til at have noget

fornuft med ind, når der sker scoping af komponenter, hvorved der eventuelt kunne skeles til de tommelfin-

gerregler der er præsenteret i kapitel 4 afsnit 4.2.2 omkring den praktiske scoping af komponenter. Problem-

stillingen i kendelsen 150-2013 er analyseret yderligere nedenfor under udførelsen af koncernrevisionen, da

den manglende scoping medførte en mangelfuld udførelse af koncernrevisionen.

6.1.2.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveau

Det næste revisor skal overveje i forbindelse med en koncernrevision, efter scopingen af komponenter, er at

fastsætte et væsentlighedsniveau for koncernregnskabet samt fastsætte væsentlighedsniveauer for de enkelte

komponenter.

I kendelse 106+107 2014 var dette ikke blevet gjort. Baseret på tallene antaget ved gennemgangen af scopingen

af komponenter i den samme kendelse ovenfor, kunne en måde at dokumentere fastsættelsen af væsentligheds-

niveauerne på, være at udbygge skemaet ovenfor, se følgende (her er kolonnerne vedrørende betydelighed og

omfang af handlinger taget ud, som følge af plads hensyn):

Selskab Omsætning Res. før skat Balancesum Egenkapital Væsentlig-

hedsniveau

Andel af koncern-

væsentlighed

Koncernen 403.402 3.187 198.659 123.027 1.500 100%

D Holding 0 3.851 125.388 123.971 800 53%

DS 1 12.132 -982 8.302 6.126 Ikke relevant Ikke relevant

DS 2 27.501 1.032 10.505 3.106 150 10%

DS 3 5.502 -501 6.069 1.987 50 3%

DS 4 373.387 5.810 168.401 95.555 1.350 90%

Tabel 11, fastsættelse af væsentlighedsniveauer for koncern og komponenter, kendelse 106+107-2014.
Kilde: Egen tilvirkning.

Væsentlighedsniveauet for DS 4 er fastsat til 90% af koncernregnskabets væsentlighedsniveau. Dette er baseret

på, at der er tale om langt den væsentligste komponent, der alene står for over 90% af omsætningen i koncernen
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og tæt på 90% af egenkapitalen og balancesummen. Som præsenteret i afsnit 4.3.4 er det i en sådan situation

fornuftigt at anvende 90% af koncernens væsentlighedsniveau. De øvrige væsentlighedsniveauer er fastsat ud

fra en konkret vurdering, og med skelen til de benchmarks der blev præsenteret i afsnit 4.3. Der er ikke fastsat

et komponentvæsentlighedsniveau på DS 1, da denne i forbindelse med scopingen i det forrige afsnit blev

klassificeret som ubetydelig, og derfor kun omfattes af analytiske handlinger på koncernniveau.

Det fremgår at komponentvæsentlighedsniveauerne summerer til 156% af koncernens væsentlighedsniveau.

Som omtalt i afsnit 4.2 gør dette ikke noget, da der ikke er noget i vejen for, at summen af komponentvæsent-

lighedsniveauer overstiger koncernens væsentlighedsniveau. Komponentvæsentlighedsniveauerne må bare

ikke enkeltvis være højere.

I den samme kendelse var der også en udfodring i forbindelse med koncernrevisionen af kapitalandelen i mo-

derselskabets regnskab. Som bekendt finder ISA 600 også anvendelse når kapitalandelen indregnes efter indre

værdis metode. Der skal således også fastsættes et væsentlighedsniveau for komponenterne i relation hertil. I

den forbindelse giver ovenstående væsentlighedsniveauer en enkelt udfodring; Væsentlighedsniveauet for DS

4 er større end moderselskabets væsentlighedsniveau. Dette kan have den konsekvens, at en fejl der ikke er

væsentlig i DS 4, og som derfor ikke kommunikeres til koncernrevisor, ville være væsentlig i moderselskabets

regnskab, og derfor skulle have været rettet eller have påvirket revisors erklæring. I denne situation ville det

derfor, på trods af proceduren for fastsættelse af komponentvæsentlighedsniveauet i relation til koncernregn-

skabet, give mere mening at fastsætte væsentlighedsniveauet for DS 4 til eksempelvis 700, da den udførte

revision af komponenten i så fald også vil være valid i forhold til indregningen i moderselskabets regnskab.

I den situation hvor det antages at DS 4 ikke er 100% ejet af moderselskabet, men måske kun 55%, ville

væsentlighedsniveauet for DS 4 være acceptabelt, da en fejl i DS 4 kun ville slå igennem med 55% i moder-

selskabets regnskab. Det ’effektive’ væsentlighedsniveau for komponenten er således 1.350 * 55% = 743 i

relation til moderselskabets regnskab, hvilket er lavere end moderselskabets væsentlighedsniveau og derfor er

acceptabelt.

I de samme kendelser hvor scopingen har været mangelfuld, er der ej heller blevet fastsat væsentlighedsni-

veauer for komponenterne. Dette hænger sammen med at koncernrevisor sandsynligvis slet ikke har tænkt

disse tanker. Når koncernrevisor ikke er opmærksom på scoping af komponenter, giver det heller ikke mening

for denne at begynde at fastsætte væsentlighedsniveauer på komponenterne. Koncernrevisor ville heller ikke

vide hvilke komponenter der var betydelige, og som der derfor skulle fastsættes væsentlighedsniveauer på.

Der gennemgås ikke yderligere kendelser i relation til fastsættelse af komponentvæsentlighedsniveau, da frem-

gangsmåden i store træk vil være ens.
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6.1.2.3 Kommunikation med komponentrevisor

Når scopingen af komponenter og fastsættelsen af komponentvæsentlighedsniveauerne er foretaget, skal revi-

sor i gang med den sidste kernedel af koncernrevisionsplanlægningen; overvejelser vedrørende involvering af

komponentrevisorer, anvendelsen af disses arbejde og kommunikationen med komponentrevisorerne. Det er

kun på betydelige komponenter, der skal involveres en komponentrevisor. Dette skyldes at det kun er på disse

komponenter at der skal udføres revision. I den situation hvor der ikke opnås tilstrækkeligt revisionsbevis

herfor, og koncernrevisor finder det nødvendigt at udføre review af enkelte ubetydelige komponenter (jf. figur

9), kunne en komponentrevisor også anvendes til dette.

Hvis udgangspunktet tages i den gennemgåede scoping vedrørende kendelsen 106+107 2014 ovenfor, skal

koncernrevisor således fastslå, hvilke slags handlinger der skal foretages på de enkelte betydelige komponen-

ter, jf. figur 9. For de komponenter der er betydelige som følge af deres finansielle betydning, dvs. DS 2 og 4,

skal der udføres fuld revision. Det fremgik af kendelsen at DS 2 i forvejen blev revideret af et anerkendt

revisionsfirma, mens DS 4 ikke var underlagt revision.

Det faktum at revisor kan konstatere at en komponent er underlagt revision og revideres af et anerkendt revi-

sionsfirma, er ikke tilstrækkeligt i relation til ISA 600 og koncernrevision. Der er fortsat krav om, at revisor

indleder kommunikation med komponentrevisoren, herunder informerer komponentrevisor om forhold såsom

koncernrevisors fastsatte komponentvæsentlighedsniveau, identifikation af betydelige risici mv. Revisor skal

også huske på, at dokumentere sine overvejelser omkring komponentrevisors kompetencer, ligesom der natur-

ligvis også skal ske dokumentation af den kommunikation der har været frem og tilbage mellem koncernrevisor

og komponentrevisor. Instrukserne kunne eksempelvis struktureres på følgende måde:

Område Beskrivelse

Introduktion og baggrund Information om koncernen samt eventuelle betydelige hændelser i året.

Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger på koncernopgaveteamet.

Uafhængighed Beskrivelse af de uafhængighedsregler koncernrevisionen foretages under.

Revisionsstrategi Beskrivelse af hvilke revisionsstandarder der revideres efter samt en beskrivelse af den

relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Derudover anførsel af komponentvæsent-

lighedsniveauer, scopet på de enkelte komponenter samt koncernrevisors identifikation

af betydelige risici på koncernniveau.

Tidsfrister Fastlæggelse af tidsplan for hvornår komponentrevisor skal rapportere hvilke informa-

tioner til koncernopgaveteamet.

Beskrivelse af leverancer En beskrivelse af den rapportering koncernrevisor forventer fra komponentrevisor.

Rapporteringen kan med fordel være i form af standardiserede instrukser for at sikre

overholdelse af alle ISA 600’s krav samt sikre at den rapportering koncernrevisor mod-

tager på tværs af komponenter er standardiseret og nem at gennemgå.

Bilag En række bilag, herunder standarddokumenter på den rapportering koncernrevisor øn-

sker, som skal udfyldes af komponentrevisor.

Tabel 12, eksempel på opbygning af rapporteringsinstrukser. Kilde: Egen tilvirkning.
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Der henvises desuden til afsnit 4.4.3 samt afhandlingens bilag 4, hvoraf fremgår de forhold der anbefales at

inkludere i skriftlige instrukser jf. ISA 600.

For DS 4, der ikke var underlagt nogen form for revision, er det koncernrevisors ansvar, at der udføres fuld

revision jf. ovenfor. Dette kan ske på to måder; enten skal koncernrevisor selv foretage fuld revision af enheden

eller også skal koncernrevisor sørge for at en komponentrevisor foretager fuld revision af enheden. Da der er

tale om et udenlandsk datterselskab, vil det sandsynligvis være det mest effektive at få en komponentrevisor

fra samme land, og evt. fra revisors eget netværk, til at foretage den fulde revision. Koncernrevisor kan også

selv foretage den fulde revision, hvilket dog kan blive betydeligt besværliggjort af det faktum at bilagsmateri-

ale, nøglemedarbejdere mv. sandsynligvis befinder sig i det respektive land.

Fordelen ved at anvende en revisor fra eget netværk er, at det vil være nemmere for revisor at vurdere dennes

kompetence og dokumentere sin forståelse heraf, da komponentrevisor derfor, med al sandsynlighed, vil være

underlagt samme kvalitetskrav og bruge de samme IT-systemer mv., som koncernrevisor. Det er heller ikke

utænkeligt at en komponentrevisor fra eget netværk vil være mere samarbejdsvillig og rettidig i sin rapporte-

ring og kommunikation. Uafhængigt heraf, er der stadig krav om at koncernrevisor skal dokumentere sin in-

volvering og kommunikation med komponentrevisor på samme måde, uanset om komponentrevisor er fra

samme netværk som koncernrevisor eller ej.

Den fulde revision af komponenter skal naturligvis udføres i overensstemmelse med ISA’erne, hvilket, såfremt

koncernrevisor beslutter sig for selv at forestå dette, indebærer særskilt dokumentation af kendskab til kunden,

risikovurdering, fastsættelse af væsentlighedsniveau mv. En del af den information der er indhentet i forbin-

delse med identifikation af komponenten ved koncernrevisionen, vil dog kunne genbruges.

For DS 3 i kendelsen 106+107 2014, der som bekendt ikke var finansielt betydelig, men var betydelig af andre

årsager, skal koncernrevisor afgøre om der skal udføres fuld revision, eller om det er tilstrækkeligt at foretage

revision af enkelte regnskabsposter, eller specifikke risici på enkelte regnskabsposter. Man kan forestille sig

den situation hvor koncernrevisor har vurderet at der er en forhøjet besvigelsesrisiko på omsætningen i kom-

ponenten, der medfører en risiko for at der kan være en væsentlig fejl i koncernregnskabet, hvilket begrunder

scopingen som betydelig. I en sådan situation giver det næppe mening at foretage fuld revision af komponen-

ten. I stedet bør koncernrevisor designe revisionshandlinger der specifikt retter sig mod at afdække den kon-

krete besvigelsesrisiko. Afdækkes besvigelsesrisikoen tilstrækkeligt, vil der således ikke længere være risiko

for, at komponenten kan indeholde en, for koncernregnskabet, væsentlig fejl, og det vil derfor ikke være nød-

vendigt at foretage yderligere handlinger. Komponenten bør dog stadig indgå i de samlede analytiske handlin-

ger på koncernniveau.

Igen skal koncernrevisor finde ud af, om det vil være mest hensigtsmæssigt selv at foretage de konkrete revi-

sionshandlinger, eller om han skal engagere en komponentrevisor til at foretage handlingerne. Såfremt en

komponentrevisor anvendes, vil der gælde samme krav om forståelse af denne og vurdering af kompetencer,
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ligesom der skal ske kommunikation og involvering i komponentrevisors arbejde, som ved anvendelse af en

komponentrevisor til fuld revision.

Kommunikationen med komponentrevisor vil variere fra koncern til koncern og muligvis også fra komponent

til komponent. Som nævnt i kapitel 4 vil det dog være hensigtsmæssigt for koncernrevisor at benytte en grund-

læggende ramme eller skabelon for rapporteringsinstrukser, som så tilpasses til de konkrete forhold. I en række

af de øvrige kendelser var der, ligsom ovenfor, ikke foretaget engagering af en komponentrevisor. I kendelsen

075-2014 og 076-2014 skyldtes dette at revisor ikke havde fundet komponenterne betydelige, som følge af at

der ikke var udført scoping af komponenterne. I denne situation modtog koncernrevisor de finansielle oplys-

ninger fra komponenterne, der var udenlandske, fra skatterådgivere i de pågældende lande. Havde koncernre-

visoren foretaget en vurdering af disse skatterådgiveres kompetencer og dokumenteret sin forståelse af dem,

havde han sandsynligvis kommet frem til, at de ikke var kompetente til at fungere som komponentrevisor på

koncernrevisionsopgaven. Vurderingen kunne eksempelvis tage udgangspunkt i følgende forhold:

 Autorisationer / certifikater / uddannelse.

 Hvilke erhverv/brancher denne primært beskæftiger sig inden for.

 CV indeholdende erfaring.

 Kendskab til regnskabsmæssige begrebsrammer.

 Kvalifikationer der specifikt kan bidrage til koncernrevisionen mv.

Koncernrevisoren kunne også med fordel have dokumenteret forespørgsler til koncernledelsen, herunder hvor-

vidt der i de lokale lande er revisonspligt og om der er tilknyttet revisorer. Såfremt der ikke er tilknyttet revi-

sorer, skulle koncernrevisoren i dette tilfælde have udført alternative handlinger, herunder anmode en uden-

landsk revisor i det pågældende land om at varetage revisionen af den pågældende komponent eller selv fore-

tage revisionshandlinger, således at den finansielle information fra komponenterne blev underlagt fuld revision

og derved kunne indregnes i koncernregnskabet uden problemer.

Afslutningsvist, efter dokumentationen af kendskab til komponentrevisorerne, burde koncernrevisoren ligele-

des have udarbejdet instrukser til komponentrevisorerne indeholdende revisionsstrategien, herunder kommu-

nikation af identificerede risici, planlagte revisionshandlinger, komponentvæsentlighedsniveau, tidsplan og

deadlines med videre, jf. desuden tabel 12 ovenfor.

6.1.3 Udførelsen

Som det foregående afsnit vil dette afsnit fremhæve problemer i kendelserne, denne gang relateret til selve

udførelsen af koncernrevisionen, og præsentere hvorledes disse kunne have været løst. I modsætning til plan-

lægningsfasen er det sjældnere gået galt i selve udførelsen. Dette kan dog skyldes at, såfremt det går galt i

planlægningsfasen, når man sjældent videre til at udføre en egentlig koncernrevision. Da det netop ofte vil
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være i planlægningsfasen at tingene går galt, vil dette afsnit også inddrage denne del kort, for at give forståelsen

af, hvorfor udførelsen af revisionen har været mangelfuld.

Af kendelsen 184-2013 havde en revisor afgivet en erklæring på et koncernregnskab, men havde i erklæringen

undladt at skrive noget om koncernregnskabet. Endvidere var der ikke foretaget koncernrevision. I den kon-

krete kendelse kan det på baggrund af oplysningerne i casen antages, at der er tale om en koncern hvor moder-

selskabet udgør stort set hele koncernen, og komponenten(erne) er relativt begrænsede. Baseret på regnskabs-

tallene fra kendelsen, kan følgende væsentlighedsniveauer antages:

Benchmark Beløb i koncernregn-

skab

Væsentlighed ved lav

grænse

Væsentlighed ved høj grænse

Årets resultat 3.213.000 5% - 160.650 10% - 321.300

Balancesum 103.003.879 0,5% - 515.019 1% - 1.030.039

Egenkapital 26.801.871 1% - 268.018 2% -536.037

Tabel 13, væsentlighedsniveau for koncernregnskabet, kendelse 184-2013. Kilde: Egen tilvirkning.

Benchmark Beløb i moderselska-

bets regnskab

Væsentlighed ved lav

grænse

Væsentlighed ved høj grænse

Årets resultat 3.242.993 5% - 162.150 10% - 324.299

Balancesum 101.903.562 0,5% - 509.518 1% - 1.019.035

Egenkapital 26.801.871 1% - 268.018 2% -536.037

Tabel 14, væsentlighedsniveau for moderselskabets regnskab, kendelse 184-2013. Kilde: Egen tilvirk-
ning.

Beregningerne af væsentlighedsniveauerne viser at, som følge af den store lighed mellem koncernregnskabets

tal og moderselskabets regnskabs tal, væsentlighedsniveauet sandsynligvis vil være identisk mellem de to

regnskaber. Der er et spænd fra ca. 160 t.kr. til 1.030 t.kr. Til den efterfølgende gennemgang fastsættes et

væsentlighedsniveau på 500 t.kr., da det umiddelbart vurderes at en fejl i regnskaberne under dette, ikke vil

ændre de beslutninger som regnskabsbruger foretager, på baggrund af regnskaberne. For moderselskabet fast-

sættes et væsentlighedsniveau på 450 t.kr., da dette som bekendt ikke må overstige koncernens væsentligheds-

niveau.

Det fremgår af kendelsen, at revisortilsynet har konstateret at der ikke er foretaget nogen dokumentation af

udført koncernrevision, ligesom revisor ej heller efterfølgende har kunnet redegøre herfor. Det interessante

spørgsmål at stille, er dog, hvilke krav revisor vil skulle leve op til, hvis det antages at der ikke er nogen

betydelige og væsentlige komponenter der indgår i koncernregnskabet. Idet egenkapitalen mellem koncern-

regnskabet og moderselskabets regnskab er identisk, kan det udledes at datterselskaberne er indregnet efter

indre værdis metode i moderselskabets regnskab. Til brug for analysen synes vi, at det kunne være interessant,

såfremt det antages, at der kun er én komponent som umiddelbart hverken er betydelig eller væsentlig for
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koncernregnskabet. Det antages derfor at koncernen udgøres af et moderselskab og ét datterselskab, hvoraf

følgende hovedtal kan uddrages af regnskabet for komponenten:

Regnskabspost Beløb i kr.

Nettoomsætning 434.126

Driftsresultat 161.602

Årets resultat 31.508

Anlægsaktiver 278.962

Varebeholdninger 168.035

Balancesum 442.106

Egenkapital 206.371

Tabel 15, antagede hovedtal til brug for analysen, kendelse 184-2013. Kilde: Egen tilvirkning.

Som det fremgår er der således ingen regnskabsposter der isoleret set er større end det fastsatte væsentligheds-

niveau for koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. I denne situation kan man spørge sig selv, om der

i realiteten er mulighed for, at komponenten kan indeholde en fejl der er væsentlig for koncernregnskabet.

Da revisionen i kendelsen er for 2009/10 koncernregnskabet, må det antages at ISA 600 ikke var implementeret

og derfor ikke fandt anvendelse for denne revision, da ISA 600 først træder i kraft for revisioner af koncern-

regnskaber med regnskabsårs begyndelse efter den 15. december 2009. I relation til nærværende afhandling

vurderes det dog hensigtsmæssigt at foretage analysen med udgangspunkt i ISA 600, idet det er denne teoreti-

ske begrebsramme afhandlingen har præsenteret. Endvidere omhandler kendelsen manglende dokumentation,

ligesom den nedenstående analyse i højere grad søger at afklare, hvorvidt udførelsen af koncernrevisionen kan

blive uvæsentliggjort.

Hvis udgangspunktet tages i ISA 600, skal revisor, som gennemgået i kapitel 4, ved planlægningen af kon-

cernrevisionen tage stilling til scoping af komponenter, fastsættelse af væsentlighedsniveau og overveje even-

tuel involvering af en komponentrevisor. I ovenstående tilfælde er det åbenlyst at komponenten ikke er bety-

delig på grund af sin finansielle betydning. Endvidere må det antages, at der ikke er særlige kvalitative faktorer

der medfører at komponenten skal klassificeres som betydelig, idet komponentens finansielle størrelse er så

begrænset. Der skal derfor ikke foretages revision af komponenten, da der for ubetydelige komponenter som

bekendt blot er krav om at der udføres analytiske handlinger på koncernniveau.

Da komponenten ikke er betydelig, mener vi heller ikke at der skal fastsættes et væsentlighedsniveau for kom-

ponenten. Dette skyldes at der som nævnt ikke skal udføres nogen former for særskilt revision på komponten,

men at der alene er krav om analytisk revision på koncernniveau. Disse analytiske handlinger foretages med

udgangspunkt i væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet. Det giver heller ikke mening at engagere en

komponentrevisor, da vi netop er kommet frem til, at det eneste der skal udføres vedrørende komponenten er
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analytisk revision på koncernniveau. Disse handlinger vil koncernrevisor være mest kvalificeret til at foretage,

hvorfor det bør være muligt for koncernrevisor at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis uden anvendelsen

af en komponentrevisor og dennes arbejde. Koncernrevisor skal således selv forestå behandlingen af kompo-

nenten i forbindelse med udførelsen af koncernrevisionen.

Analytiske handlinger på koncernniveau

Vi har nu fastlagt hvilket scope og hvilke handlinger der skal udføres på komponenten. Vi vil nu komme ind

på hvilken form de krævne analytiske handlinger på koncernniveau kan have. Af ISA 600 A.50 fremgår at

komponenters finansielle information kan lægges sammen på forskellige niveauer, til brug for de analytiske

handlinger. I nærværende case, er der blot en enkelt komponent. Vi har på baggrund heraf defineret følgende

niveauer hvorpå det kunne være interessant at foretage analytiske handlinger; koncernregnskabet som helhed

og særskilt på komponenten.

Udførelsen af analytiske handlinger i forbindelse med en revision reguleres i ISA 520. Fremgangsmåden kan

groft set skitseres således96:

1. Fastlæg hvorvidt de analytiske handlinger der forventes udført, tilstrækkeligt adresserer den risiko og

de revisionsmål der søges afdækket.

2. Vurdér pålideligheden af de data, der ligger til grund for revisors forventninger til bogførte beløb eller

nøgletal.

3. Opstil forventning til bogførte beløb eller nøgletal og vurdér om forventningerne er tilstrækkeligt præ-

cise til at identificere væsentlig fejlinformation.

4. Fastslå størrelsen af den afvigelse mellem forventede og bogførte beløb, der kan accepteres uden yder-

ligere undersøgelser.

Såfremt den konstaterede afvigelse er større, end den størrelse der er defineret i punkt 4 som en acceptabel

afvigelse, skal revisor foretage supplerende handlinger, hvilket eksempelvis kan være forespørgsler til ledelsen

eller andre revisionshandlinger.

Analyserne der laves på koncernniveau og på komponenten særskilt, vil sandsynligvis være af samme karakter.

Typisk vil der være tale om trend-analyser, hvor man sammenholder udviklingen i regnskabsposterne med

sidste år, budget eller forventninger baseret på den løbende rapportering. Trend-analysen kan ligeledes foreta-

ges på nøgletals-niveau, og på denne måde kan tallene aggregeres og der kan opnås overbevisning om flere

regnskabsposter på én gang. Analyserne kan også udformes som en sammenholdelse af flere regnskabsposter,

for at sandsynliggøre disse. Det kunne eksempelvis være udviklingen i renteudgifter i forhold til udviklingen

i rentebærende gæld. Et andet eksempel kunne være debitorer i forhold til omsætning, og hvis der ønskes

opnået et stærkere bevis, kunne analysen begrænses til at kigge på omsætningen for den seneste måned eller

96 ISA 520.5
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to måneder, før regnskabsafslutningen (alt efter de gennemsnitlige betalingsbetingelser). Analyser på dette

niveau giver som regel et stærkere bevis, som følge af nødvendigheden af veldefinerede forventninger, for at

kunne bruge dem til noget.

Der tages udgangspunkt i regnskabstallene fra kendelsen, hvor der opstilles nogle fiktive sammenliginingstal,

til brug for analysen:

Benchmark Koncernregnskab aktuelt år Koncernregnskab sidste år Budget aktuelt år

Årets resultat 3.213.000 3.591.000 3.200.000

Balancesum 103.003.879 107.261.596 105.000.000

Egenkapital 26.801.871 23.590.000 26.790.000

Nettoomsætning 196.396.129 187.501.586 201.000.000

Omsætningsaktiver 62.607.102 65.105.601 64.000.000

Tabel 16, illustrative tal til brug for analyse, kendelse 184-2013. Kilde: Egen tilvirkning.

Tallene for nettoomsætning og omsætningsaktiver fremgår ikke af kendelsen, men er opstillet til brug for en

mere sigende analyse, da det er begrænset hvad der kan udledes alene af årets resultat, balancesum og egenka-

pitalen.

Revisor kan basere sine forventninger på sit kendskab til virksomheden og udviklingen i den industri eller

branche som virksomheden opererer indenfor. Derudover kan løbende rapportering mv. modtaget fra ledelsen,

være med til at bidrage til revisors forventning. Revisor skal herefter finde ud af hvad han vil sammenligne de

aktuelle tal med. Ovenfor er anført både tidligere års tal, samt budgettal. Derudover kan der kigges på, som

nævnt ovenfor, forskellige forhold mellem tal. Ud fra ovenstående kan følgende eksempelvis fremhæves;

 Omsætning er steget i forhold til sidste år, men resultatet er faldet. Omsætningen er ligeledes lavere end

budgetteret, men resultatet er det samme.

 Omsætningsaktiver er faldet, på trods af den stigende omsætning, på trods af at det må antages at om-

sætningsaktiver hovedsageligt består af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, der må forven-

tes at udvikle sig i takt med aktiviteten.

Hvis resultatet af analysen viser afvigelser i forhold til revisors forventninger, der ligger ud over de acceptable

afvigelser som revisor ligeledes har defineret, skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger for at af-

dække denne difference. I den konkrete situation kunne det eksempelvis være at omsætningen er faldet, mens

revisor havde en forventning til at den var steget. Samtidig vil vi gerne have afklaret de mærkværdige sam-

menhænge mellem omsætning og resultat samt omsætningsaktiverne. Det vil være nærliggende at starte med

forespørgsler til ledelsen, for at høre deres forklaring på udviklingen. Da forespørgsel som bekendt er et svagt

revisionsbevis, vil det som regel være nødvendigt for revisor at foretage yderligere handlinger, der underbyg-

ger de udsagn og forklaringer, ledelsen er kommet med.
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Analysen kunne som nævnt også have været foretaget på komponentens finansielle oplysninger, hvor de ud-

førte analyser sandsynligvis vil være nogenlunde de samme som på koncernen som helhed. Udfordringen er

dog, at hvis revisor tager udgangspunkt i koncernvæsentlighedsniveauet i forbindelse med fastsættelse af sin

acceptable afvigelse, så er det usandsynligt at det nogensinde vil være nødvendigt at følge op på de konstate-

rede afvigelser, på grund af den begrænsede størrelse af komponenten. Vi mener derfor at de analytiske hand-

linger må udføres på koncernniveau, for at sikre at der opnås nogen form for revisionsbevis herfra.

Som nævnt i afsnit 4.2.2 afhænger den overbevisning som revisor kan få af analytiske handlinger på koncern-

niveau, af styrken af de koncernkontroller der er implementeret. Ved svage koncernkontroller, er udgangs-

punktet at koncernrevisor ikke får noget ud af at foretage analytiske handlinger på koncernniveau. Dette er

måske lidt for skarpt defineret af FSR (2010), da det bør være muligt for revisor at opnå en eller anden form

for overbevisning fra de analytiske handlinger, såfremt disse udføres korrekt. Udførelsen af analytiske hand-

linger på koncernniveau, vurderes ikke at være fundamentalt anderledes end hvis revisor vælger at anvende

analytisk revision i forbindelse med substansrevisionen af en regnskabspost – i denne situation vil det ej heller

være nødvendigt med tilstedeværelsen af stærke interne kontroller. Det vigtige er blot, som nævnt ovenfor, at

de analytiske handlinger udføres omhyggeligt og med tilstrækkelig anvendelse af professionel skepsis i for-

bindelse med vurderingen af afvigelserne.

Uvæsentlig komponent

I kendelsen 184-2013 som nævnt ovenfor virker det en smule omsonst at udføre analytiske handlinger særligt

rettet mod komponenten, da det jo som nævnt alligevel vil være stort set umuligt at finde en afvigelse isoleret

på komponenten, der nødvendiggør yderligere undersøgelse. Vi synes derfor det kunne være interessant at

stille spørgsmålet, om koncernrevisor blot kan konkludere at komponenten er uvæsentlig, hvorfor der ikke

udføres koncernrevision, men blot revision af moderselskabets regnskab.

Som gennemgået ovenfor, er der krav om udførelsen af analytiske handlinger på ubetydelige komponenter

efter ISA 600. ISA 600 nævner dog ikke noget om væsentligheden af komponenterne. Hvis revisor kommer

frem til, at der ikke er mulighed for at komponenten indeholder fejl der kan være væsentlige i koncernregn-

skabet, må det ud fra en logisk betragtning, samt den almindeligvise anvendelse af begrebet væsentlighed i en

revision, være i orden at scope komponenten helt ud af koncernrevisionen. Endvidere vil der, alene ved revi-

sionen af moderselskabet, være foretaget revision af over 90% af koncernens regnskabstal i den konkrete case,

hvorved tommelfingerreglen præsenteret i afsnit 4.2.2 er overholdt.

Det er vigtigt at have for øje, at der i forbindelse med afslutningen af en revision, er krav om at revisor udfører

en afsluttende regnskabsanalyse. Man kan derfor argumentere for, at koncernrevisor alligevel kommer til at

foretage analytiske handlinger. Det vigtige må dog være at påpege, at det ikke vil være nødvendigt at indhente

forklaringer relateret til den uvæsentlige komponent, da alle væsentlige afvigelser vil være afledt af modersel-

skabet.
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Den sidste ting koncernrevisor må have for øje, er at der er en risiko for at fuldstændigheden af komponentens

finansielle information er mangelfuld. Det vil alene være på dette revisionsmål, at der vil kunne være en væ-

sentlig fejl. Hvis eksempelvis kun 10% af omsætningen er blevet registreret, vil der være tale om en væsentlig

fejl, på trods af at den registrerede omsætning isoleret set er uvæsentlig. Vi vurderer at risikoen på fuldstæn-

digheden som regel kan nedbringes tilstrækkeligt gennem revisors forståelse af komponenten og dennes le-

delse, samt moderselskabets eventuelle styring med komponenten. Alternativt kan revisor foretage analytiske

handlinger, specifikt med henblik på at vurdere fuldstændigheden. For at tage fat i omsætningen igen, kunne

det være en indikation på at der er noget galt, hvis omsætningen er faldet markant i forhold til tidligere år, uden

at der er en god forklaring herpå.

Væsentligheden af komponenten, påvirker naturligvis også mængden og arten af revisionsbevis der skal ind-

hentes, jf. revisionsrisikomodellen præsenteret i kapitel 2. Det er derfor klart, at supplerende revisionsbevis,

eksempelvis forståelsen af komponenten og moderselskabets kontrol hermed, i større omfang vil være tilstræk-

keligt og egnet revisionsbevis, når der er tale om meget små komponenter.

Afslutningsvist er det også nødvendigt for koncernrevisor at foretage revision af konsolideringen og elimine-

ringerne der ligger til grund for koncernregnskabet, uanset om komponenten er væsentlig eller ej. Dette skyldes

at der en væsentlig risiko for fejl i disse, og at en tilfældig ubevidst udeladelse eller tastefejl vil kunne medføre

en væsentlig fejl i koncernregnskabet. Det er dertil også et krav at koncernregnskabet nævnes i revisors erklæ-

ring som værende omfattet af revisionen, hvilket var en af problemerne i denne kendelse.

I kendelsen 150-2013 kom revisortilsynet ligeledes frem til at koncernrevisionen ikke var udført tilfredsstil-

lende. Indklagede revisor oplyser dog til modsvar at revisionen efter hans opfattelse er udført i henhold til

standarderne, med god dokumentation samt at man har forholdt sig til hvorfor datterselskabet kunne indregnes

kun på baggrund af et modtaget regnskab. Indklagede revisor har i sit svar gjort følgende gældende, som for-

klaring på hvorfor der ikke er dokumenteret forståelse af komponentrevisor og taget kontakt til denne:

 Størstedelen af datterselskabets omsætning (193 mio ud af 200 mio) er til moderselskabet, og er således

i en hvis grad revideret ved revisionen af varekøbet i moderselskabet. Endvidere er omsætningen stemt

af til det tilsvarende køb i moderselskabet.

 Lageret udgør ca. 25% af koncernens lager. Lageret sælges primært til moderselskabet, og koncernle-

delsen har derfor en god føling med lageret. Koncernrevisor har indhentet lageroptællingslister for

datterselskabets lager.

 Der er modtaget løbende perioderapporter fra datterselskabet, hvorved revisor har kunnet danne sig en

forventning til det endelige regnskab. Endvidere er det påset at anvendt regnskabspraksis stemmer

overens med moderselskabets.

 Mellemregninger udgør størstedelen af datterselskabets tilgodehavender, og er afstemt.
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 Ved fysisk besøg hos komponenten er dennes bygninger påset.

 Datterselskabets regnskab er drøftet med ledelsen for både datter og koncern.

Det er således indklagede revisors opfattelse, at ovenstående er tilstrækkeligt til at kunne konkludere, at dat-

terselskabets regnskab er uden fejl og mangler, der ville være væsentlige for koncernregnskabet.

Det er klart at der ikke er noget ubetinget krav om, at koncernrevisor skal engagere en komponentrevisor til at

foretage arbejde på komponenterne i en koncern. Det står koncernrevisor frit for, selv at foretage revisionen af

komponenterne. I sidste ende handler det blot om at koncernrevisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis omkring koncernregnskabet som helhed.

I kendelsen kan revisor efterfølgende redegøre for en række revisionshandlinger, der er udført på komponen-

tens finansielle information. Nedenfor vil de enkelte områder, der omtales i kendelsen, blive analyseret, for at

afgøre hvorvidt der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i forbindelse med udførelsen af kon-

cernrevisionen. Afslutningsvist vil indregningen af komponenten i moderselskabets regnskab blive gennem-

gået.

Omsætning

Det oplyses at 193 mio. af datterselskabets samlede omsætning på 200 mio. er til moderselskabet. Det oplyses

ligeledes at der er sket afstemning mellem moder og datter. For så vidt angår koncernregnskabet, hvor den

interne omsætning elimineres, er det således kun den eksterne omsætning på 7 mio. der indgår. Ud af den

samlede koncernomsætning på 208 mio. udgør datterselskabsets omsætning altså ca. 3,4%. Dette bør sammen-

holdes med koncernvæsentlighedsniveauet. Ud fra de præsenterede sædvanlige benchmarks i afsnit 4.2.3 kan

væsentlighedsniveauet, baseret på omsætningen og bruttofortjenesten (antaget at resultat af primær drift, som

er det nærmeste nøgletal herpå der oplyses i kendelsen) opgøres som følger:

Benchmark Beløb i koncernregn-

skab

Væsentlighed ved lav

grænse

Væsentlighed ved høj grænse

Nettoomsætning 208.305 0,5% - 1.041 1% - 2.082

Resultat af primær drift 12.371 2% - 247 4% -494

Balancesum 182.604 0,5% - 913 1% -1.826

Egenkapital 140.959 1% - 1.410 2% - 2.820

Tabel 17, estimeret koncernvæsentlighedsniveau, kendelse 150-2013. Kilde: Egen tilvirkning.

Ud fra benchmarksne vil det højeste væsentlighedsniveau der kan beregnes være på 2.820 t.kr. Som også nævnt

i afsnit 4.2.3 er det selvfølgelig altid op til revisors professionelle dømmekraft at fastsætte et passende væsent-

lighedsniveau, så det er muligt at fastsætte et væsentlighedsniveau der er højere end ovennævnte beregninger,

hvis revisor har en fornuftig begrundelse herfor. I den konkrete sag synes vi dog at det virker usandsynligt, at
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man skulle kunne argumentere for et væsentlighedsniveau på 6-7 mio. kr., dels baseret på et samlet syn på

koncernregnskabets nøgletal dels baseret på ovenstående beregninger.

Indklagede revisor kan således ikke, i vores optik, argumentere for at den eksterne del af omsætningen er

uvæsentlig for koncernregnskabet som helhed. Spørgsmålet er derfor, om der er udført andre handlinger for at

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om den sidste del af omsætningen. Det kan eksempelvis være gen-

nem test af koncernkontroller eller opnåelse af forståelse af komponentrevisoren der har udført revision af

komponenten. Vi ved at der ikke er taget stilling til komponentrevisoren, mens kendelsen ikke kommer nær-

mere ind på om der er foretaget vurdering og test af koncernkontroller.

Idet der dog altid på omsætningen er en forudantagelse om en betydelig risiko som følge af besvigelser97, er

det sandsynligt at antage, at der er tilknyttet en betydelig risiko til den eksterne omsætning i komponenten.

Som det blev præsenteret i figur 5, revisionsrisikomodellen, betyder dette at revisor skal foretage yderligere

revisionshandlinger, for at nedbringe revisionsrisikoen. Test af kontroller vil derfor næppe være tilstrækkeligt,

og vi ender derfor ud med at måtte konkludere at der ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for

den eksterne del af omsætningen. Vi er derfor enige med revisortilsynet i deres konklusion.

Koncernrevisor burde i stedet have taget kontakt til komponentrevisor, med henblik på at involvere sig i dennes

arbejde. Ud fra den konkrete risikovurdering foretaget ovenfor, ville koncernrevisor kunne udstikke præcise

retningslinjer for, hvad han ønsker sig af revisionen på omsætningen. I den konkrete situation vil det altså være

udførelsen af revisionshandlinger rettet mod besvigelsesrisikoen på omsætningen, ud fra et af koncernrevisor

fastsat væsentlighedsniveau. Koncernrevisor skal også huske at fastsætte formen på den rapportering der øn-

skes fra komponentrevisor, hvilket eksempelvis kunne ske ud fra eksemplerne i bilag 4 og 5 til ISA 600. Efter

modtagelsen af komponentrevisors rapportering, skal koncernrevisor vurdere om revisor finder de udførte re-

visionshandlinger tilstrækkelige og egnede, til at nedbringe revisonsrisikoen til et tilfredsstillende lavt niveau.

Koncernrevisor kunne også selv have foretaget revisionshandlinger på komponentens omsætning, men hvis

komponenten alligevel er underlagt lokal revision, vil det med stor sandsynlighed være mest effektivt blot at

bede komponentrevisor være opmærksom på enkelte specifikke risici, og rapportere tilbage hvad konklusionen

på den udførte revision var.

Varelager

Det oplyses i kendelsen at lageret udgør ca. 25% af koncernens lager, svarende til 13.574 t.kr. Denne regn-

kabspost kan, på baggrund af ovenstående vurdering af et passende væsentlighedsniveau, derfor ej heller klas-

sificeres som uvæsentlig. Igen kan man argumentere for, hvorvidt koncernrevisor kan have afdækket og ned-

bragt revisionsrisikoen ved at vurdere og teste eventuelle koncernkontroller. Det kan tyde på at det er overve-

jelser i tråd hermed der har været foretaget, da det oplyses af koncernrevisor at koncernledelsen har god føling

med mængder og priser på lageret i komponenten. Endvidere sælges lageret primært til moderselskabet, og

97 ISA 240.26
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værdiansættelsen af lageret er derfor muligvis afdækket gennem udførte revisionshandlinger hos moderselska-

bet.

I forbindelse med revision af varelager, er det god revisionsskik og en almindelig revisionshandling at foretage

en fysisk kontrol af lageret, eller observation af selskabets egen fysiske lageroptælling. Ved hjælp af denne

handling opnår revisor overbevisning om lageret fysiske tilstedeværelse samt fuldstændighed. Det er vores

opfattelse at denne handling er en del af almindelig god revisorskik hvorfor det kræver en meget solid begrun-

delse, og udførelsen af omfattende alternative handlinger, såfremt denne handling ikke udføres. I den konkrete

sag vurderer vi ikke at det faktum at koncernledelsen har en god føling med lageret, giver koncernrevisor

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at nedbringe revisionsrisikoen tilstrækkeligt. Ligesom at besiddelsen

og gennemgangen af lagerlisterne ikke selvstændigt giver koncernrevisor nogen form for overbevisning om

lagerets tilstedeværelse og fuldstændighed.

Konklusionen må derfor være at koncernrevisor i den konkrete sag, ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis for komponentens lagers tilstedeværelse og fuldstændighed, men at de foretagne vurderinger

og revisionshandlinger alene vedrører lagerets værdiansættelse.

Det er vores opfattelse at koncernrevisor havde to muligheder, for at opnå det fornødne revisionsbevis: Enten

skulle han have foretaget sin egen lagerkontrol af komponentens varelager, og derved selv have fremskaffet

revisionsbeviset om tilstedeværelsen og fuldstændigheden. Dette skulle selvfølgelig behørigt dokumenteres i

revisionssagen. Alternativt skulle koncernrevisor, som ved omsætningen ovenfor, have taget kontakt til kom-

ponentrevisor, og bede denne foretage lagerkontrollen. Med stor sandsynlighed indgik handlingen allerede i

komponentrevisors revision. Det vil sandsynligvis også være muligt at tage kontakt til komponentrevisor ef-

terfølgende, og bede denne rapportere særskilt på revisionen af varebeholdningerne (og kombinere dette med

rapportering om omsætningsrevisionen jf. ovenfor). På denne måde ville koncernrevisor have kunnet doku-

mentere at der var indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på regnskabsposten.

Der er muligvis andre regnskabsposter der var væsentlige for koncernregnskabet, og hvor koncernrevisor burde

have foretaget yderligere revision. Disse fremgår dog ikke nærmere af kendelsen, hvorfor nærværende gen-

nemgang ikke vil gå mere i dybden hermed.

Moderselskabets regnskab

Ovenfor er enkelte regnskabsposter gennemgået, ud fra at koncernrevisor skal opnå revisionsbevis for deres

indregning og konsolidering i koncernregnskabet. Datterselskabet indgår dog også i moderselskabets regnskab,

under posten Kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Det står anført i kendelsen at koncernrevisionen også

har været mangelfuld med hensyn til indregning i moderselskabets regnskab, hvorfor det må konkluderes at

der er sket indregning efter indre værdis metode. Dette underbygges også af at egenkapitalen i moderselskabet

og i koncernregnskabet er ens. Som det fremgik af gennemgangen i kapitel 4, finder ISA 600 også anvendelse

når der sker indregning af en kapitalandel efter indre værdis metode.
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Spørgsmålet er om de ovenfor anførte bemærkninger til den udførte revision, tilsvarende kan gøres gældende

i forbindelse med revisionen af kapitalandelen. Ved indregningen af kapitalandelen er man isoleret set ligeglad

med størrelsen af de enkelte regnskabsposter. Indregning efter indre værdi medfører som bekendt at der ind-

regnes en forholdsmæssig andel af komponentens resultat efter skat i resultatopgørelsen, ligesom der indregnes

en aktivpost der forholdsmæssigt svarer til moderselskabets andel af komponentens egenkapital. Som ved kon-

cernen skal der også for moderselskabet beregnes et væsentlighedsniveau:

Benchmark Beløb i moderselska-

bets regnskab

Væsentlighed ved lav

grænse

Væsentlighed ved høj grænse

Nettoomsætning 201.188 0,5% - 1.006 1% - 2.012

Resultat af primær drift 3.199 2% - 64 4% - 128

Balancesum 185.385 0,5% - 927 1% -1.854

Egenkapital 140.959 1% - 1.410 2% - 2.820

Tabel 18, estimeret moderselskabsvæsentlighedsniveau, kendelse 150-2013. Kilde: Egen tilvirkning.

Under antagelse af at der i komponenten ikke har været bevægelser direkte på egenkapitalen, vil årets indreg-

ning og regulering i moderselskabets regnskab bestå af komponentens resultat før skat. Et væsentlighedsniveau

på niveau med koncernens som fastlagt ovenfor vurderes retvisende, da koncernen og moderselskabets regn-

skabstal er meget lig hinanden. Som følge af kravene i ISA 600, bør væsentlighedsniveauet dog maksimalt

sættes til 90% af væsentlighedsniveauet for koncernen, jf. afsnit 4.3.4. Revisor skal således vurdere om en fejl

i komponentens resultat, kan give en væsentlig fejl i moderselskabets årsrapport. I den konkrete sag må det

siges at være tilfældet. Eksempelvis vil fejl i omsætningen og varelageret som behandlet ovenfor, direkte med-

føre en fejl i årets resultat.

I forhold til konsolidering i koncernregnskabet, er der ikke samme risiko for klassifikationsfejl i moderselska-

bets regnskab, da komponenten indregnes i en enkelt regnskabspost i resultatopgørelsen og i balancen. Øvrige

fejl i komponenten vil dog, som nævnt, påvirke det resultat der bliver indregnet i moderselskabet. Det er derfor

vores vurdering at de samme forhold som anført under omsætning og varelageret, også medvirker til at der

ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for indregningen af komponenten til indre værdi. Som

ved de øvrige forhold nævnt ovenfor, burde revisor have foretaget en vurdering af komponentrevisor, og have

initieret kommunikation med denne, for at sikre at revisionen blev udført tilfredsstillende. Havde der været

tale om en ikke-betydelig komponent, kunne det have været tilstrækkeligt at modtage den officielle revisorpå-

tegnede årsrapport98. I den konkrete sag, hvor der kun er én komponent, og da det ovenfor er slået fast at der

kan være væsentlige finansielle fejl i denne, må der være tale om en betydelig komponent.

Vi vurderer derfor at revisor ikke på det foreliggende grundlag har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisions-

bevis for indregningen af kapitalandelen til indre værdi, i moderselskabets regnskab. Revisor burde i stedet

98 ISA 600.A15.
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have opnået en forståelse af og kontaktet komponentrevisor, der alligevel havde foretaget revision af kompo-

nenten, og bedt om rapportering herfra, for denne måde at have sikret en tilfredsstillende udførelse af koncern-

revisionen.

6.1.4 Afslutning og rapportering

Nærværende afsnit vil være kortere end de to foregående. Dette kan henføres til at det sjældent i kendelserne

er afslutningsfasen af koncernrevisionen der tages frem. Det har faktisk ikke været tilfældet i nogle af kendel-

serne, selvom man kunne forestille sig at nogle af kravene omkring revision af efterfølgende begivenheder for

hele koncernen mv., kunne give anledning til udfordringer i praksis.

Når det kommer til rapporteringen, vil det sædvanligvis være revisors erklæring der fremhæves i revisornæv-

nets kendelser. Ved en mangelfuld koncernrevision vil der være en risiko for at den afgivne erklæring er fejl-

behæftet, men det vil sjældent være muligt at fastlægge dette med sikkerhed. Det er sandsynligvis grunden til

at der sjældent i de afsagte kendelser henvises til at konsekvensen af den mangelfulde revision, er en forkert

erklæring.

I kendelsen 184-2013 havde revisor dog afgivet en fejlbehæftet påtegning. I kendelsen havde revisor afgivet

en revisionserklæring på et koncernregnskab. I erklæringen blev der dog ikke henvist til at der var foretaget

revision af koncernregnskabet. Der var altså tale om en revisionserklæring der var enslydende med den erklæ-

ring der afgives på regnskaber for enkeltselskaber. Det fremgår af årsregnskabslovens § 135 stk. 1 at en virk-

somhed skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en godkendt revisor. Det er

således ikke muligt at fravælge revision af et koncernregnskab, når årsregnskabet revideres. I denne situation

skulle revisor således havde foretaget omtale af revisionen af koncernregnskabet i sin erklæring. Såfremt der

ikke var udført revision af koncernregnskabet, skulle revisor i det mindste have taget et forbehold herfor.

6.1.5 Koncernregnskab

Dette afsnit vil beskæftige sig med den sidste del af en koncernrevision, revisionen af at koncernregnskabet er

udarbejdet i henhold til regnskabslovgivningens regler, med hensyn til elimineringer og konsolidering, som

behandlet i kapitel 3.

I kendelsen 096-2014 konstaterede revisortilsynet at revisor havde afgivet en forkert erklæring, som følge af,

at der var en væsentlig difference mellem koncernens og moderselskabets egenkapital ved anvendelse af indre

værdis metode, ligesom der ikke i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, var en beskrivelse af koncernens

regnskabspraksis.



102

De regnskabsmæssige oplysninger for koncernen og moderselskabet var følgende:

Koncern T.DKK B ApS (moder) T.DKK

Årets resultat 5.962 4.563

Balancesum 71.746 46.138

Egenkapital 48.751 43.509

Tabel 19, regnskabsmæssige oplysninger kendelse 096-2014. Kilde: Egen tilvirkning.

Som behandlet i afsnit 3.1.2 skal moderselskabets og koncernregnskabets resultat og egenkapital være ens, når

dattervirksomheder indregnes efter indre-værdis metode.

Af kendelsen fremgår det at der er en difference i resultatet på 38.861 kr. Kigger man derimod på taloplysnin-

gerne i kendelsen, fremgår det ved efterregning af differencen, at denne udgør 1.399 t.kr. – én af disse diffe-

rencer antages at bero på en skrivefejl i kendelsen. Det fremgår ligeledes af kendelsen, at der er en difference

på egenkapitalen på 5.242 t.kr. Differencen vurderes derfor at være særdeles væsentlig, i forhold til koncern-

regnskabet. Det fremgår endvidere af kendelsen at revisor har fastsat et væsentlighedsniveau på 417.778 kr.

Differencen på egenkapitalen er således meget stor og svarer til 12,5 gange det fastsatte væsentlighedsniveau,

og det kan derfor formodes, at dette er en akkumuleret fejl, hvor tidligere års regnskaber for koncernen ligele-

des indeholder fejl på egenkapitalen, som derved går hen og bliver fejl i primo egenkapitalen det følgende år.

Som følge af, at fejlen overskrider væsentlighedsniveauet på 417.778 kr., er der tale om en fundamental fejl,

hvorved koncernregnskabet ikke giver et retvisende billede, og derfor burde revisoren have taget et forbehold

i sin erklæring. Der er særlige regnskabsregler for, hvorledes fundamentale fejl skal behandles i årsregnskabet.

Da afhandlingens fokus ikke ligger herpå, vil vi ikke komme nærmere ind på dette.

For at undgå, at koncernregnskabet giver et misvisende billede, burde fejlen på 5.242 t.kr. derfor have været

elimineret, hvor resultatet herefter ville se således ud, antaget at det er moderselskabets regnskab der er korrekt:

Regnskabspost Modervirk-

somhed (B)

Dattervirk-

somhed (C)

Konsolidering før

elimineringer

Elimineringer Koncern

Resultat 4.563 1.399 5.962 -1.399 4.563

Balancesum 46.138 30.850 76.988 -5.242 71.746

Egenkapital 43.509 5.242 48.751 -5.242 43.509

Tabel 20, forslag til korrekt eliminering, kendelse 096-2014. Kilde: Egen tilvirkning.

Ovenstående viser, at såvel resultatet og egenkapitalen for moderselskabet og koncernen er ens.

Dattervirksomhedens taloplysninger er antaget af os, baseret på en residualværdi, hvor elimineringerne der

foretages udelukkende vedrører eliminering af dattervirksomhedens taloplysninger, hvilket er lig med de dif-

ferencer der fremgår af kendelsen.
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Det tyder derfor på, at differencerne i koncernregnskabet, skyldes manglende eliminering vedrørende datter-

virksomheden C, hvorved der opstår en væsentlig fejl i koncernregnskabet.

Denne kendelse viser med al tydelighed, at det kan være underordnet om selve koncernrevisionen af kompo-

nenter, væsentlighedsniveau, scoping mv. foretages tilfredsstillende, såfremt koncernrevisor ikke formår at

foretage en tilfredsstillende revision af selve regnskabet. Koncernrevisor skal således sikre at koncernregnska-

bet retmæssigt afspejler de reviderede oplysninger og at det udarbejdes efter lovgivningens bestemmelser,

ellers vil konsekvensen være det samme som ved generel mangelfuld koncernrevision.

6.2 Opsummering på tværs af kendelser

Ud fra ovenstående analyse af kendelser fra revisornævnet, kan det konkluderes at det primære forhold, revi-

sortilsynet slår ned på, er manglende dokumentation af den udførte revision. Det er klart, at det er ærgeligt for

koncernrevisor, såfremt koncernrevisionen i princippet er blevet udført, men at man bare ikke har været dygtig

nok til at få dokumenteret det udførte arbejde og de udførte overvejelser.

Det er dog også vores opfattelse, at det virker som om at revisor i en række af sagerne, muligvis har udført

noget koncernrevision, men slet ikke nok til at kravene i ISA 600 er overholdt fuldstændigt. Nok kan revisor

redegøre for, at der har været korrespondance med en komponentrevisor, men hvis der ikke er foretaget scoping

af komponenterne og fastsættelse af et komponentvæsentlighedsniveau, kan komponentrevisorens arbejde, set

i forhold til den samlede koncernrevision, ikke bruges til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, da

koncernrevisor som bekendt selv skal forholde sig til komponenterne også, for at sikre at komponentrevisors

udførte arbejde er tilstrækkeligt.

Et gennemgående problem virker umiddelbart til at være, at koncernrevisor ikke er opmærksom på kravene i

ISA 600, allerede ved planlægningen af revisionen. Dette har den konsekvens at der er en overhængende risiko

for at koncernrevisionen bliver mangelfuld på en række områder. I kapitel 3 blev det identificeret at den største

forskel mellem en almindelig revision og en koncernrevision var på planlægningsfasen, og i særdeleshed in-

denfor områderne scoping af komponenter, fastsættelse af komponentvæsentlighedsniveau og kommunikation

med og anvendelse af komponentrevisors arbejde. Vores antagelse var derfor også, at det var indenfor disse

områder at revisornævnets kendelser ville være centreret, hvorfor den præsenterede teori i kapitel 4 netop var

i relation til de tre områder.

Analysen af kendelserne har vist at antagelsen var korrekt; det er hovedsageligt indenfor de tre områder, at

revisorerne ikke formår at udføre koncernrevisionen tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, hænger dette sam-

men med svaghederne der er identificeret og som relaterer sig til selve planlægningen af koncernrevisionen.

Hvis koncernrevisionen ikke planlægges omhyggeligt og nøjsomt, vil det som hovedregel være disse områder

der kommer til at blive berørt, da det netop er her, at koncernrevisionen adskiller sig fra den almindelige revi-
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sion, ligesom at det også er indenfor disse områder at koncernrevisor skal foretage en række konkrete vurde-

ringer, for at sikre at der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, så der kan afgives en erklæring på kon-

cernregnskabet. Det har derudover en naturlig afledt effekt på selve udførelsen af koncernrevisionen.

Det er ærgeligt at koncernrevisor ikke i højere grad er opmærksom på kravene i ISA 600. Som vi har præsen-

teret i nærværende kapitel, kræver det ikke nødvendigvis en særlig stor indsats, at sikre overholdelse af disse

krav. Det er klart at det i nogle tilfælde vil være en ekstra byrde at skulle kommunikere med komponentrevisor

mv., men hvis alternativet er selv at foretage revisionen, vil det i de fleste tilfælde være mere effektivt at bede

en lokal revisor om dette. Hvis der i forvejen udføres fuld revision af komponenten, vil det sandsynligvis være

relativt begrænset, det ekstra arbejde der følger med overholdelsen af ISA’ens krav. Ligeså kræver det ikke

nødvendigvis en betydelig ekstra indsats at foretage en scoping af komponenterne og fastsætte et komponent-

væsentlighedsniveau. Såfremt koncernrevisor har et fornuftigt kendskab til koncernen, vil det i langt de fleste

tilfælde blot være et spørgsmål om at foretage og dokumentere de relevante overvejelser samt koncernrevisors

konklusioner herpå.

Et interessant punkt vi er stødt på i forbindelse med analysen er, hvorvidt koncernrevisor kan argumentere for,

at koncernrevisionen er uvæsentlig. Dette skal forstås på den måde, at som det sås ved en kendelse ovenfor,

kan koncernrevisor risikere at der kun er komponenter der alle er under væsentlighedsniveauet for koncern-

regnskabet. Koncernrevisor bør i denne situation kunne argumentere for, at det ikke er nødvendigt at foretage

decideret koncernrevision, om end der stadig skal tages stilling til koncernregnskabet og processen hvorefter

det er udarbejdet, ligesom revisors erklæring fortsat skal inkludere koncernregnskabet.

6.3 Interview med revisortilsynet

Nærværende afsnit repræsenterer den afsluttende del af afhandlingens analyse. Tidligere i kapitlet er en

række af revisornævnets kendelser blevet analyseret med henblik på at identificere hvor det var gået galt for

den indklagede revisor, samt præsentere forslag til, hvordan indklagede revisor burde have reageret. Alle de

analyserede sager var indbragt for revisornævnet af revisortilsynet. I dette afsnit vil vi præsentere resultatet

af det interview der er blevet foretaget med revisortilsynet. For en nærmere beskrivelse af grundlaget for in-

terviewet og de metodiske overvejelser forbundet hermed, henvises til kapitel 1. Transkriptionen af inter-

viewet fremgår af bilag 6 mens interviewguiden fremgår af bilag 1. En del af interviewet er blevet inddraget i

den øvrige analyse i kapitel 5, hvorfor dette afsnit vil have sit fokus på de dele af interviewet der omhandlede

forhold, som ikke er behandlet andetsteds i analysen.

6.3.1 Udfordringer

I forbindelse med interviewet har vi spurgt ind til, hvor revisortilsynet oftest oplever at en koncernrevision går

galt, altså i hvilke situationer de oplever at det er nødvendigt at komme med en påtale. Revisortilsynet havde

svært ved at være konkrete i forhold hertil. Som de nævner bliver der givet mange påtaler som ikke ender hos

revisornævnet, og som derfor ikke vil indgå i vores analyse. Man har et internt værktøj hvor man opsummerer
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på tværs af tilsynskontroller, hvilke forhold i revisionerne der netop giver anledning til påtaler, men det er ikke

information de kan eller vil dele med os.

Det er selvfølgelig ærgeligt at tilsynet ikke har følt sig i stand til at være mere konkrete i forbindelse med

interviewet, men de nævner dog at tilsynets reaktion altid beror på grovheden af den fejl de identificerer i en

revision. Som det er klargjort tidligere i analysen, vil en fejlagtig planlægning af koncernrevision i hovedreglen

fører til, at selve koncernrevisionen også bliver mangelfuld, da det medfører at der er en række centrale forhold

som revisor ikke er opmærksom på. Derfor virker det plausibelt at antage, at en mangelfuld koncernrevision i

størstedelen af tilfældende vil udspringe af en utilfredsstillende koncernrevisionsplanlægning. I de andre til-

fælde, hvor planlægningen antages at være udført tilfredsstillende, vil diskussionen sandsynligvis i højere grad

bero på om der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og om dette er dokumenteret korrekt.

Tilsynet nævnte en konkret situation som de har oplevet som særlig interessant; Nemlig den situation hvor

man har en dansk koncern, hvori moderselskab og alle komponenter revideres af den samme revisor. ISA 600

skelner ikke mellem om en koncernrevision udføres med eller uden komponentrevisor, hvorfor ISA 600 også

finder anvendelse i ovennævnte situationer. Spørgsmålet er således, hvor meget der skal til i denne situation,

for at revisor kan sige at revisionen er udført i overensstemmelse med ISA 600? Som følge af at tilsynet konkret

nævner denne problemstilling, vil vi foretage en kort analyse heraf i det efterfølgende.

I forhold til de 3 større områder af koncernrevisionsplanlægningen som afhandlingen har fokuseret på; Scoping

af komponenter, fastsættelse af væsentlighedsniveau og anvendelse af komponentrevisors arbejde, er det umid-

delbart klart at anvendelse af komponentrevisors arbejde ikke er relevant i denne situation. Da koncernrevisor

selv er revisor for alle komponenterne, vil det således ikke være nødvendigt at overveje involveringen af en

komponentrevisor. Det vil i et vist omfang stadig være nødvendigt for koncernrevisor at overveje og doku-

mentere de to øvrige områder.

I forhold til scoping af komponenter kan det i nogle tilfælde være ligegyldigt, såfremt alle komponenterne i

forvejen er underlagt lovpligtig revision. Som følge af lempelsen af revisionspligten i Danmark, kan koncern-

revisor dog være i den i situation, at en eller flere af komponenterne er underlagt udvidet gennemgang eller

helt har fravalgt revisionen. I mange tilfælde vil der dog i disse situationer være tale om mindre komponenter,

som sandsynligvis vil kunne blive klassificeret som ubetydelige. Også scopingen bør således være noget mere

simpel for koncernrevisor i denne situation. Derudover vil koncernrevisor sandsynligvis have et væsentligt

større indledende kendskab til koncernen, når denne er revisor for alle dele af den, hvilket også bør lette arbej-

det med scopingen af komponenterne.

Det vil fortsat være nødvendigt for koncernrevisor at dokumentere fastsættelsen af væsentlighed på koncern-

niveau og på komponentniveau. Reglerne om at komponenternes enkelte væsentlighedsniveauer ikke må være

højere end koncernens, gælder fortsat.



106

Slutteligt skal koncernrevisor være særlig opmærksom på selve revisionen af koncernregnskabet, herunder

konsolideringsprocessen. Denne del er helt særskilt fra den almindelige finansielle revision, og er derfor upå-

virket af, at koncernrevisor selv er revisor for komponenterne. I de situationer hvor koncernrevisor yder regn-

skabsmæssig assistance i forbindelse med udarbejdelsen af koncernregnskabet, vil en stor del af revisionen

være overflødig, da koncernrevisor her blot skal sikre og vurdere hvorvidt de foretagne elimineringer er fuld-

stændige og dokumenterede.

Ovenfor er de enkelte væsentlige processer i koncernrevisionen kort gennemgået i relation til den konkrete

problemstilling. I forhold til hvilke konkrete forhold der bør være dokumenteret i dokumentationen af kon-

cernrevisionen, vil der efter vores opfattelse være tale om følgende:

 Dokumentation for at koncernrevisor er revisor for alle komponenterne, og herigennem har et indgående

kendskab til hele koncernen.

 Redegørelse for om alle komponenter er underlagt revision. Hvis dette ikke er tilfældet, en kort beskri-

velse af hvorledes koncernrevisor har forholdt sig til indvirkningen af ikke reviderede komponenter

på koncernrevisionen- og regnskabet.

 Fastlæggelse af koncernvæsentlighedsniveauet, herunder dokumentation for at de anvendte væsentlig-

hedsniveauer på komponenterne ikke overstiger dette.

 Dokumentation og forståelse af koncernregnskabsudarbejdelsesprocessen, herunder revision af konso-

lideringen. Væsentligt mindre dokumentation påkrævet hvis koncernrevisor yder assistance med ud-

arbejdelsen af koncernregnskabet.

Som det fremgår vil og bør dokumentationskravene således være meget begrænset, i forhold til hvis der var

tale om en koncernrevision hvor der indgik komponenter som koncernrevisor ikke direkte havde kendskab

eller kontakt til, og hvor anvendelsen af en komponentrevisor derfor er nødvendig.

6.3.2 Revisortilsynets rolle

Interviewet med revisortilsynet gav også anledning til at vi kunne forhøre os om tilsynets syn på deres egen

rolle i samfundet. Tilsynets rolle kan umiddelbart anskues fra to vinkler. Enten er deres primære formål at

fungerer som vagthund for revisorbranchen, og sørge for at få sendt nogle revisorer i nævnet så der kan uddeles

nogle bøder, eller også kan de have en større interesse i at hæve det generelle kvalitetsniveau i revisorbranchen,

for på denne måde at øge samfundets udbytte af revisorstandens arbejde.

De to formål har muligvis et vist overlap, men der kræves umiddelbart noget mere for at kunne realisere formål

nr. 2. Revisornævnets kendelser offentliggøres som bekendt, men alle de påtaler revisortilsynet giver, men

som ikke er slemme nok til at medføre en indbringelse for revisornævnet, hører den generelle revisorbranche

umiddelbart ikke yderligere om. Der udarbejdes årlige redegørelser over revisortilsynets kontrol, som også er
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nævnt længere oppe i analysen, men disse er meget overordnede og ukonkrete i forhold til hvilke områder af

revisionerne der oftest opleves problematiske i forbindelse med tilsynets kontrol.

I forbindelse med interviewet nævnte revisortilsynet at de ”meget gerne vil være med til at hæve kvaliteten i

branchen” da det helt klart er et af deres hovedformål. Vi har derfor spurgt ind til hvordan tilsynet konkret

forsøger at realisere dette formål. Der arbejdes med interne værktøjer, hvor alle identificerede fejl og påtaler

oplistes og det derfor er muligt at se hvorhenne i processen fejlene opstår. Herefter udarbejder man nogle

analyser af, hvad fejlkilderne består af, hvor fejlene opstår mv. Disse værktøjer og opsummeringer er bekla-

geligvis ikke offentligt tilgængelige, men tilsynet nævner at der sker udveksling af disse observationer med

FSR’s kvalitetsudvalg. Det er herefter tilsynets opfattelse at den videre formidling og reaktion påhviler FSR.

Det må derfor antages at FSR’s udbud af kurser og anden efteruddannelse til den generelle revisorbranche, i

en hvis grad er påvirket af rapporteringen fra revisortilsynet. Det vil sandsynligvis i højere grad være mindre

revisorer der vil være nødt til at sætte sin lid til at FSR formidler de nødvendige kurser mv., da der i større

revisionsvirksomheder oftest vil være en faglig afdeling der har et overblik over alle tilsynskontroller udført i

den konkrete revisionsvirksomhed, og herigennem vil have adgang til et mere fokuseret datasæt i forhold til

hvilke dele af revisionsprocessen der oftest er præget af svagheder.

Det kan derfor konkluderes at revisortilsynet ser sit eget formål som værende af mere forbedrende karakter,

og ikke at agere som vagthund overfor revisionsbranchen. For at leve op til dette formål har man en kontinu-

erlig informationsudveksling med FSR. Spørgsmålet er dog om tilsynet forventeligt kunne gøre endnu mere.

Man kunne forestille sig at tilsynet kunne udbygge den årlige redegørelse om tilsynets kontrol til at indeholde

en beskrivelse af udvalgte fejlkilder og faldgruber, for på denne måde at videreformidle de erfaringer der gøres

ved kontrollen direkte.

I forhold til den præsenterede revisionsteori i kapitel 2 er det også klart at det er en vigtig del af at bibeholde

og sikre revisors autoritet, at kvalitetsniveauet i branchen højnes, da dette på sigt har den afledte effekt at

omfanget af sager om mangelfuld revision bør falde.

6.4 Delkonklusion

Analysen i nærværende kapitel, har vist at de største problemer med at kunne levere en tilfredsstillende kon-

cernrevision findes i planlægningsfasen. Dette er i tråd med vores konklusion og antagelse i tidligere kapitler;

nemlig at den største forskel mellem almindelige revisioner og koncernrevisioner netop er planlægningsfasen.

Endvidere fremgår det at de største problemer med at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, opstår i

forbindelse med mangler indenfor scoping af komponenter, fastsættelse af komponentvæsentlighedsniveau og

den efterfølgende kommunikation med komponentrevisor og anvendelse af dennes arbejde.

Analysen har præsenteret løsningsforslag på de udvalgte kendelser, der viser hvorledes den indklagede revisor

burde have udført revisionen, for at være i overensstemmelse med kravene i ISA 600, og derved have undgået
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at revisortilsynet havde indbragt dem for revisornævnet. Analysen viser, at det i mange tilfælde ville have

krævet en relativ lille ekstra indsats fra den indklagede revisors side, for at kunne have leveret en koncernre-

vision i overensstemmelse med standarderne.

Der er afslutningsvist foretaget et interview med revisortilsynet, for dels at supplere den indlende analyse i

kapitlet, og dels for at belyse enkelte andre forhold, herunder revisortilsynets egen opfattelse af deres rolle og

formål. Revisortilsynet ser sit eget formål som værende at hæve den generelle kvalitet i revisionsbranchen.

Dette sker lige nu gennem udveksling af identificerede fejlkilder og situationer med FSR, der herefter har

ansvaret for den videre formidling.

I forbindelse med interviewet blev der fremhævet en enkelt konkret situation som giver anledning til udfor-

dringer og debat i praksis; Nemlig den hvor koncernrevisor selv er revisor for alle komponenterne. Der er

derfor foretaget en analyse af den påkrævede dokumentation i en sådan situation. Vi har her afklaret at det ikke

er muligt at frasige sig ISA 600’s krav fuldstændigt, men at den krævne dokumentation alt andet lige vil være

væsentligt mindre end ved en koncernrevision med involvering af komponentrevisorer.

I forhold til analysen, jf. kapitel 5, af hvorvidt koncernrevision fortsat skal være et fokuspunkt, er vi ikke stødt

på forhold i forbindelse med analysen i dette kapitel, der underbygger at koncernrevision fortsat skal være et

fokuspunkt. Forholdene identificeret i kendelserne, ville sandsynligvis også have medført en indbringelse for

revisornævnet, selv om koncernrevision ikke havde været et fokuspunkt.
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7. Konklusion

Revision er en systematisk proces, der har til formål at indsamle og evaluere bevis for at kunne fastslå om

påstande om økonomiske handlinger og begivenheder er i overensstemmelse med en accepteret begrebs-

ramme. Med andre ord handler revision om, at revisor skal indsamle tilstrækkeligt bevis for, at et regnskab er

i overensstemmelse med den regnskabslovgivning det er aflagt efter. Denne definition af revision ændrer sig

ikke, selv om der er tale om revision af et koncernregnskab. Værdien af revision som disciplin er stærkt af-

hængig af den tiltro offentligheden har til revisors kompetencer og autoritet. For at underbygge dette er revisor

underlagt en lang række krav, blandt andet de internationale revisionsstandarder, der har til formål at sikre, at

revisors arbejde udføres med tilstrækkelig kvalitet.

I Danmark er det revisortilsynets opgave at kontrollere revisorernes overholdelse af revisionsstandarderne og

lovgivningen. Dette sker ved årlige stikprøvemæssige kontroller hos revisionsvirksomhederne, hvor en række

sager gennemgås. Såfremt revisortilsynet ikke finder den pågældende sag udført korrekt, kan de i yderste kon-

sekvens indbringe den pågældende revisor for revisornævnet. Revisornævnets rolle er at tage stilling til disse

konkrete sager, og enten frifinde revisor eller fastsætte en passende straf i form af en bøde og i særligt grelle

tilfælde en frakendelse af revisors godkendelse.

Et centralt begreb i de internationale revisionsstandarder er ’tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis’. Begrebet

dækker over den mængde af bevis, der netop er nok til, at revisor kan afgive sin erklæring med tilstrækkelig

sikkerhed for, at erklæringen er korrekt. Hvad der udgør tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er en funktion

af forskellige faktorer, herunder en konkret risikovurdering samt mængden af bevis og arten heraf, der indhen-

tes af revisor. Som ved mange andre forhold indenfor revisionsprofessionen vil det i sidste ende være op til

revisor at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt han er af den opfattelse, at det indhentede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet.

Et koncernregnskab er et regnskab der sammendrager den finansielle information for alle de enheder, der ind-

går i den pågældende koncern, og præsenterer denne som var der tale om én enhed. Dette medfører, at der skal

ske eliminering af koncernintern handel samt af koncerninterne balanceposter. Selskaber er koncernforbundne,

når de er underlagt bestemmende indflydelse fra et andet selskab. Oftest vil den bestemmende indflydelse

indtræde, såfremt et moderselskab direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne

i et datterselskab.

Som nævnt ændrer begrebet revision sig ikke, selv om genstanden for revisionen er et koncernregnskab. Der

er dog en række yderligere forhold, koncernrevisor skal tage stilling til i forbindelse med revisionen af et

koncernregnskab. Dette affødes af at koncernrevisor fortsat erklærer sig om rigtigheden af koncernregnskabet,

hvori der indgår en række komponenters finansielle information. Det er i særdeleshed planlægningsfasen af

revisionen, der stiller større krav til koncernrevisor, da det er nødvendigt, at der opnås et indgående kendskab

til hele koncernen og alle komponenterne samtidig med at dette kendskab skal ligge til grund for den revisi-

onsstrategi koncernrevisor fastlægger for at sikre, at der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.
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Ved planlægningen af en koncernrevision er det især vigtigt at revisor forholder sig til scopet af det arbejde,

der skal udføres på komponenterne. Samtidig skal der fastsættes et væsentlighedsniveau for hver enkelt af

komponenterne i modsætning til den almindelige revision, hvor der kun skal fastsættes væsentlighedsniveau

for det konkrete regnskab, der revideres. Endeligt kan man forestille sig den situation, at koncernrevisor ikke

selv er revisor for alle selskaberne i koncernen. I dette tilfælde vil koncernrevisor skulle engagere en eller flere

komponentrevisorer til at udføre revisionen af komponenterne for sig.

Alle disse forhold reguleres af den internationale revisionsstandard ISA 600, der har sit fokus på revision af

koncernregnskaber. Standarden detailregulerer således det arbejde, koncernrevisor skal udføre, og indeholder

især krav til, hvordan koncernrevisors scoping af komponenter skal påvirke koncernrevisionen, og hvordan

koncernrevisor skal forholde sig i relation til anvendelsen af en komponentrevisor. Komponenter klassificeres

enten som betydelige eller ikke betydelige, og denne klassifikation er afgørende for hvilket arbejde, der skal

udføres. Kun betydelige komponenter skal underkastes revision eller revisionslignende handlinger, mens ube-

tydelige komponenter blot skal indgå i analytiske handlinger på koncernniveau. Det er således også kun på

betydelige komponenter, at det er nødvendigt at definere et komponentvæsentlighedsniveau og eventuelt tage

kontakt til en komponentrevisor.

ISA 600 blev implementeret med virkning for regnskabsår fra 2010 og senere. Fra 2010 til 2015 har der været

samlet set 9 afsagte kendelser, der relaterer sig til koncernrevision. Ses dette i lyset af, at koncernrevision har

været et særskilt fokuspunkt på revisortilsynets kvalitetskontrol, virker det ikke umiddelbart af meget. Dette

underbygges endvidere af, at den forholdsmæssige andel af de samlede afsagte kendelser ligger på mellem 0-

6% for de enkelte år. Dog kan der spores en anden udvikling, når der kigges på bødestørrelserne i de afsagte

sager. For 2010 – 2014 ligger disse på samme forholdsmæssige andel af de samlede afgivne bøder, som sagerne

gjorde af de samlede afsagte sager. For 2015 udgør denne andel for bøderne 16%, mens andelen af sager kun

udgør 6%. Om dette kan skyldes, at det har taget et par år at finde et passende niveau for størrelsen af bøderne,

er umiddelbart svært at sige.

Koncernrevision har været et fokuspunkt i revisortilsynets kvalitetskontrol siden 2013. Det var vores forvent-

ning, baseret på den erfaring vi har gjort os i revisionsbranchen og i forhold til de ressourcer og det fokus, der

bliver lagt på koncernrevision, at omfanget af kendelser som følge af fejlagtig koncernrevision ville være mar-

kant højere, end det viste sig at være tilfældet. Det kan derfor undre at koncernrevision fortsat er et fokuspunkt

i tilsynets kontrol. Revisortilsynet har ikke ønsket konkret at tage stilling til, om det nuværende omfang af

kendelser er tilstrækkeligt netop i forhold til, at der er tale om et fokuspunkt. På de øvrige fokuspunkter har

der i 2013 været op til 4-5 gange så mange kendelser og indbringelse af revisorer til revisornævnet sammen-

holdt med fokuspunktet koncernrevision. Baseret herpå er det vores umiddelbare opfattelse at koncernrevision

ikke bør være et fokuspunkt fremadrettet i tilsynets kontrol, da det, baseret på vores analyse, virker til at om-

fanget af praktiske tilfælde af mangelfuld koncernrevision er relativt begrænset.
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Det faktum at koncernrevision har været et fokuspunkt, har haft den effekt at grundigheden af revisortilsynets

kontrol har været større. Det har således en direkte påvirkning på de de forhold der identificeres som mangel-

fulde i de afsagte kendelser om koncernrevision, da det ikke er usandsynligt at nogle af sagerne ville have gået

igennem uden problemer, eller slet ikke have været udvalgt, såfremt koncernrevision ikke havde været et fo-

kuspunkt.

Afhandlingen har foretaget en mere dybdegående analyse af de afsagte kendelser vedrørende koncernrevision.

Denne analyse har haft til formål at fastlægge, hvor i koncernrevisionen at den indbragte revisor har fejlet, og

hvordan den indbragte revisor burde have foretaget revisionen med udgangspunkt i kravene i ISA 600 og andre

relevante standarder og vejledninger. Fællesnævnerne for stort set alle de analyserede kendelser er, at det især

er i planlægningsfasen af koncernrevisionen, at revisor ikke formår at leve op til kravene. Hvis der ikke fore-

tages de nødvendige overvejelser i planlægningsfasen, slår det igennem på resten af revisionen, der derved

risikerer at blive mangelfuld. Det viser sig endvidere, at det især er indenfor områderne scoping af komponen-

ter, fastsættelse af væsentlighedsniveau samt anvendelse af en koncernrevisor, at den mangelfulde koncernre-

visionsplanlægning slår igennem på. Dette er i overensstemmelse med, hvad der tidligere i afhandlingen er

identificeret som de områder med de største forskelle til en almindelig revision. Dette har endvidere den kon-

sekvens, at selve udførelsen af koncernrevisionen bliver mangelfuld, som følge af den fejlagtige planlægning.

Vores analyse og præsentation af løsningsforslag viser, at det i langt de fleste tilfælde vil kræve en relativ lille

ekstra indsats fra koncernrevisor for, at revisionen bliver udført i overensstemmelse med ISA 600. Det kan

eksempelvis være en formel dokumentation af de overvejelser der er blevet gjort omkring scopingen af kom-

ponenterne, og den efterfølgende overvejelse og fastsættelse af væsentlighedsniveauer mv. I en del af kendel-

serne er det især ved manglende vurdering og involvering med komponentrevisor, at det går galt. Her har

koncernrevisor blot lagt et revisorpåtegnet regnskab til grund for sin revision, hvilket langt fra er nok i relation

til ISA 600, der kræver at der foretages vurdering af komponentrevisor og aktiv involvering i, og vurdering af,

dennes arbejde. Analysens løsningsforslag indeholder en række skemaer der med fordel kan anvendes som

skabeloner til brug for dokumentationen af planlægningsfasen af koncernrevisionen. På denne måde vil kon-

cernrevisor kunne opnå et nemt overblik over den planlagte revision fordelt på komponenterne, og således

være bedre klædt på til at overholde ISA’ernes krav.

Revisortilsynet er forespurgt om, hvilke udfordringer de som regel ser i praksis. De har desværre ikke haft

mulighed for at være særlig konkrete i forhold hertil, men har dog nævnt enkelte situationer, herunder især den

situation hvor en revisor er koncernrevisor og samtidig revisor for alle komponenter. I denne situation skal

ISA 600 stadig overholdes, om end vores analyse viser, at det bør være muligt at komme igennem relativt

nemmere end ved en koncernrevision, der omfatter komponentrevisorer. Tilsynet nævner endvidere at de ser

deres rolle i samfundet som værende at hæve kvaliteten i revisorstanden. Dette sker gennem informationsud-

veksling med FSR, om end det kan virke ærgeligt, at revisortilsynet ikke selv redegør for de hyppigste fejlkil-

der, eksempelvis i deres årlige redegørelse.
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8. Perspektivering

Afhandlingens fokus har ligget på at analysere den historiske udvikling i kontrollen med og udførelsen af

koncernrevision. Det kunne i tillæg hertil have været interessant at kigge på hvad der i fremtiden sker, som

kunne have en væsentlig indflydelse på udførelsen af koncernrevisioner.

IAASB har planer om at kigge nærmere på ISA 600 i løbet af 201699. IAASB fremhæver især følgende situa-

tioner, der har vist sig at kunne give anledning til udfordringer:

 ”Letterbox audits”, det vil sige de situationer hvor koncernens ultimative holdingselskab ligger i ét land,

for eksempel Danmark, mens hele koncernens aktivitet og drift ligger i andre lande.

 Den praktiske anvendelse af ISA 600 i situationer hvor der er begrænset adgang til informationer angå-

ende en komponent, især hvor der er tale om et joint venture.

 Hvordan og hvorledes ISA 600 kan anvendes i situationer med shared service centre.

Derudover har IAASB noteret op at der er blevet udtrykt bekymring og usikkerhed om, hvor stor involvering

koncernrevisor skal have i komponentrevisors arbejde, hvordan koncernrevisor og komponentrevisor skal

kommunikere, hvordan konceptet komponentvæsentlighed anvendes i praksis, hvordan man sikrer sig identi-

fikation af alle komponenter i komplekse situationer og koncernstrukturer og hvordan koncernrevisor kan mo-

nitorerer komponentrevisors arbejdsindsats.

Mange af disse forhold stemmer overens med hvad afhandlingen er kommet frem til. Det er dog usikkert

hvordan ovenstående eventuelt vil påvirke udførelsen af koncernrevisioner i Danmark, men det er klart at der

vil være en form for påvirkning.

I Danmark blev der i Folketinget den 2. marts 2016 fremsat lovforslag om ændring af revisorloven som følge

af implementering af et nyt EU-direktiv. Den nye revisorlov ændrer blandt andet på de maksimale bødestør-

relser der kan gives af revisornævnet, som fordobles for både personlige bøder og for bøder til revisionsvirk-

somheder. Spørgsmålet er, om dette vil have en afledt effekt på tilsynets kvalitetskontrol og på revisornævnets

afsigelse af kendelser. Et studie heraf kunne have medvirket til at afklare den praktiske effekt på kontrolsyste-

met af den nye revisorlov.

99 https://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20141201-IAASB-Agenda_Item_6_Letterbox%20audits-presenta-

tion-final.pdf
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Derudover kunne det, for at udvide perspektivet for analysen, have været interessant at se på, hvordan reviso-

rernes praktiske udførelse af koncernrevisioner, i mere eller mindre grad påvirker udformningen af de interna-

tionale revisionsstandarder. I den situation hvor alle gør én ting i praksis, er det ikke utænkeligt at det kunne

påvirke opdateringen af ISA 600, ligesom den praktiske udførelse af koncernrevision også havde en stor på-

virkning på udformningen af den nuværende ISA 600. Den afledte effekt herpå, på tilsynets kontrol, ville

ligeledes være interessant at undersøge.
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 74-2013,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/74-2013_6oktober_2014.pdf

 70-2009+63-2013,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/70-200963-2013_27._august_2014.pdf

 142+143-2013,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/142%2B143-2013_%281juli_2014%29.pdf

 096-2014,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/096-2014_10._marts_2015.pdf

 75-2014 og 76-2014,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/75-2014_og_76-

2014_18._maj_2015.pdf

 106+107-2014,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/106107-2014_7._juli_2015.pdf

 183-190-2013,

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/183_til_190-2013_9._juli_2015.pdf
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Bilag

Bilag 1 - Interviewguide

1. Baggrundsspørgsmål

1.1 Navn:

1.2 Alder:

1.3 Giv en kort beskrivelse af din baggrund / dine kompetencer:

1.4 Antal års erfaring i revisortilsynet:

1.5 Giv en kort beskrivelse af din rolle i revisortilsynet, hvad laver du til dagligt:

Vi er i gang med at skrive afhandling i koncernrevision, hvor vi har prøvet at undersøge hvor det går galt for

revisorerne i forbindelse med udførelsen af koncernrevision, ved at kigge på revisornævnets kendelser. Der-

udover har vi lavet nogle analyser af forholdet mellem samtlige kendelser og kendelser vedrørende koncern-

revision. Kendelserne er meget afgrænsede, hvorfor vi har aftalt det her interview, for at prøve at blive klogere

på hvordan tilsynet ser den praktiske udførelse af koncernrevision.

2. Spørgsmål om koncernrevision

Nedenstående spørgsmål er ment til at fungere som en vejledning for, hvilke områder vi ønsker at tale om i

forbindelse med interviewet.

2.1 Koncernrevision har været et fokuspunkt siden 2013-kontrollen.
 Hvad betyder det konkret for jeres tilsynskontrol at et område bliver et fokuspunkt?

 Er der et mål for, hvor mange koncernrevisionssager der skal udvælges årligt? Er det 5-10% eller
mere/mindre eller er der et konkret tal herpå?

2.2 Hvor mange koncernrevisionsopgaver blev rent faktisk udvalgt i 2013 – 2015 kontrollen?
 Kan du dele denne information.

 Hvordan udvælges opgaverne, DK/International koncern, hvem er komponentrevisor (eget net-
værk/ekstern). Klassificeres opgaverne på denne måde? Hvis de bruger parametre, er det baseret på
risikovurdering eller?

2.3 Vi har lavet en sammenholdelse af tilsynets tjekskema for 2013, 2014 og 2015, hvor vi kan se at der fra 13

til 14 er sket en ændring i formuleringen af punkterne, hvor det gøres klart at tingene skal være dokumenteret

i sagen og der altså lægges stor vægt på ordet ”dokumentation”.
 Betyder det at der er sket en konkret skærpelse af den måde kontrollen udføres?
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 Acceptere man ikke i samme grad som tidligere, at revisor kan redegøre for den udførte revision
mundtligt, såfremt det ikke er dokumenteret skriftligt i den konrkete opgave?

2.4 Vi har i kendelserne kunnet se at det oftest er i planlægningsfasen af koncernrevisionen at det går galt.
 Er det også jeres opfattelse eller er der flere andre områder der giver problemer?

2.5 Hvad er revisortilsynets opfattelse af tilstrækkelig involvering i komponentrevisors arbejde? Er skriftlige

instrukser et krav eller kan man komme i mål på andre måder, som eksempelvis fysiske møder eller conferen-

cecalls mv.?
 Også i forhold til fremtiden, hvor nye kommunikationsmetoder/dokumentationsmetoder mv. bliver

mere almindelige.

2.6 Vi har set at der fra 2013 - 2015 er afsagt 8 kendelser vedrørende koncernrevision, hos nævnet. Vi er

overrasket over at der ikke er flere sager.
 Hvad er din umddelbare opfattelse af dette, er det et passende niveua?

 Kan det skyldes at ISA 600 er relativt ny, hvorfor det har været et spørgsmål om at man lige skal
finde niveauet for den dokumentation der skal kræves? Er niveauet fundet nu?

 Forventer du på baggrund heraf, at der vil komme flere sager i fremtiden?

2.7 Hvad er revisortilsynets forventninger til kravene i en koncernrevision de kommende år? Vil det fortsat

være et fokusområde og vil der komme skærpede krav?

2.8 Er det din opfattelse at tilsynet er ’presset’ til at finde nogle konkrete forbedringspunkter, for at begrunde

værdien af kontrollen? (ligesom revisor skal komme med værdiskabende input til sine kunder)

2.9 Hvordan ser du tilsynets funktion/rolle i samfundet?
 Forbedre revisorstandens kvalitet / fungere som vagthund og slå dem i hovedet med bøder hvis de

ikke gør det godt nok.

 Hvordan videreformidles alle de ’små’ ting der ikke er slemme nok til at give påtale?

 Bør disse opsamles mere generelt for at kunne forbedre kvaliteten hos revisorerne generelt? Even-
tuelt videreformidles til FSR som kan igangsætte kursus/efteruddannelse/udstede vejledninger?



120

Bilag 2 – Revisortilsynets tjekskema 2013

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

J. Koncernrevision (Udfyldes kun hvor revisor er moder-

selskabsrevisor og har udført revision af koncernregn-

skab)

Planlægning

1. Har revisor sikret sig samt gennemgået, at der er fastlagt

en overordnet revisionsstrategi og koncernrevisions-

plan?

ISA 600, af-

snit 15 og 16

2. Har revisor foretaget en analyse af komponenterne, for

at identificere hvilke komponenter der er betydelige

samt hvilket arbejde der forventes udført?

ISA 600, af-

snit 50

Forståelse af koncernen, dens komponenter og deres

omgivelser

3.
Har koncernopgaveteamet dokumenteret hvem der er

komponentrevisor i de enkelte datterselskaber og divisi-

oner?

ISA 600, af-

snit 17



121

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

4. Har revisor opnået en forståelse for konsolideringspro-

cessen, herunder de instruktioner, der er udsendt at kon-

cernledelsen til komponenterne?

ISA 600, af-

snit 17

5. Har revisor opnået en forståelse for koncernen som hel-

hed, herunder koncernkontroller?

ISA 600, af-

snit 16

Forståelse af komponentrevisor

6.
Har revisor i forbindelse med en komponents regnskabs-

oplysninger, sikret sig tilstrækkelig forståelse af føl-

gende:

 om komponentrevisor overholder de etiske reg-
ler,

 komponentrevisors faglige kompetencer

 om koncernopgaveteam vil have mulighed for at
involvere sig i komponentrevisors arbejde, og

 om komponentrevisor arbejder indenfor en regu-
leringsmæssig ramme, hvor der føres aktivt til-
syn med revisorer

ISA 600, af-

snit 19

Væsentlighed

7.
Har revisor sikret sig at der er fastsat væsentlighedsni-

veau for

ISA 600, af-

snit 21
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Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

 koncernregnskabet som helhed,

 på særlige grupper af transaktioner eller balance-
poster,

 Komponentvæsentlighed for komponenterne,
samt

 Fastsætte en grænse for hvornår fejlinformation
ikke kan betragtes som klart ubetydelige for kon-
cernregnskabet

Udførelse

8.
Har revisor taget stilling til koncernopgaveteamets in-

volvering i komponentrevisorernes arbejde?

ISA 600, af-

snit 24

9.
Har revisor fastlagt arten af det arbejde der skal udføres

vedrørende komponenternes finansielle information,

herunder:

 komponenter, der er betydelige som følge af fi-
nansielle forhold (økonomiske og valuta),

 komponenter med særlig risiko for væsentlig fejl-
information på koncernniveau, eller

 komponenter, som er vurderet ikke betydelige

ISA 600, af-

snit 26 og 27

10.
Har revisor husket at variere valget af komponenter over

tid?

ISA 600, af-

snit 29
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Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

11.
Har revisor ved betydelige komponenter husket at invol-

vere sig i komponentrevisors risikovurdering, for at

identificere betydelige risici for væsentlig fejlinformation

i koncernregnskabet?

Involveringen skal som minimum omfatte:

 drøftelse med komponentrevisor eller kompo-
nentens daglige ledelse om de forretningsaktivi-
teter der er væsentlige for koncernen,

 Drøftelse med komponentrevisor omkring kom-
ponentens udsathed for væsentlige fejl og mang-
ler som følge af besvigelser, og

 Gennemgang af komponentrevisors dokumenta-
tion for identificerede betydelige risici for væ-
sentlige fejlinformation i koncernregnskabet.

ISA 600, af-

snit 30

12.
Hvis komponentrevisors arbejde er utilstrækkeligt, har

revisor da tilstrækkeligt dokumenteret sine yderligere

handlinger for at afdække det utilstrækkelige arbejde?

ISA 600, af-

snit 42 og 43

Konsolideringsproces

13.
Har revisor dokumenteret, at der er foretaget afstemning

mellem regnskabet aflagt efter nationale principper og

ISA 600, af-

snit 36
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Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

det regnskab, der er rapporteret til konsolideringsfor-

mål?

14.
Har revisor kontrolleret, at de regnskabsoplysninger der

er i rapporteringen fra komponentrevisor er de samme

oplysninger der er i koncernregnskabet?

ISA 600, af-

snit 36

15.
Har revisor vurderet hensigtsmæssigheden, fuld-stæn-

digheden og nøjagtigheden af de foretagne konsolide-

ringsreguleringer og klassifikationer

ISA 600, af-

snit 34

16.
Har revisor dokumenteret, at komponenter med anden

regnskabspraksis er passende reguleret med henblik på

udarbejdelse og aflæggelse af koncernregnskabet?

ISA 600, af-

snit 35

16.
I de tilfælde hvor nogle af komponenterne har anden ba-

lancedag end koncernregnskabet, har revisor da foreta-

get tilstrækkelig reguleringer?

ISA 600, af-

snit 37

Efterfølgende begivenheder

17.
Har revisor udført handlinger der er udformet til at iden-

tificere begivenheder hos komponenterne, som indtræ-

der mellem balancedagen og datoen for revisors erklæ-

ring på koncernregnskabet.

ISA 600, af-

snit 38 og 39
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Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

Kommunikation

18.
Har revisor sikret sig, at der er foretaget rettidig kommu-

nikation af krav om det arbejde, der skal udføres af kom-

ponentrevisor, herunder:

 at komponentrevisor bekræfter at de vil samar-
bejde med koncernopgaveteamet,

 bekræftelse på at komponentrevisor overholder
de etiske regler, herunder uafhængighed,

 angivelse af komponentrevisors væsentligheds-
niveau

 identifikation af betydelige risici for fejlinforma-
tion der er forbundet med komponentrevisors ar-
bejde,

 Liste over nærtstående parter, samt

 anmodning om, at komponentrevisor rettidigt
kommunikerer andre identificerede betydelige
risici for væsentlig fejlinformation i koncernregn-
skabet

ISA 600, af-

snit 40

19.
Har revisor sikret sig, at komponentrevisorerne som mi-

nimum har rapporteret følgende til koncernopgavetea-

met:

ISA 600, af-

snit 40
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Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

 hvorvidt komponentrevisor har overholdt etiske
krav,

 hvorvidt komponentrevisor har overholdet kon-
cernrevisionsteamets krav,

 identifikation af den finansielle information fra
komponenten,

 oplysninger om manglende overholdelse af lov-
givningen,

 oversigt over ikke korrigerede revisionsdifferen-
cer,

 oplysninger om mulig manglende neutralitet hos
ledelsen,

 oplysninger om svagheder i den interne kontrol,

 oplysninger om andre væsentlige forhold der er
rapporteret til den lokale ledelse,

 oplysninger om andre forhold som kan være re-
levant i forhold til koncernrevisionen, og

 komponentrevisors overordnede resultater og
konklusioner.

20.
Har revisor, hvor det er fundet nødvendigt, kommuni-

keret rettidigt til den daglige koncernledelse eller den

øverste koncernledelse?

ISA 600, af-

snit 46 til 49

Dokumentation
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Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

21.
Har revisor dokumenteret koncernrevisionen, herunder

konsolideringsprocessen, tilstrækkeligt?

ISA 600, af-

snit 44

22.
Har revisor indhentet tilstrækkelige revisionsbeviser fra

komponentrevisorerne samt sikret, at kvaliteten af de

indhentede revisionsbeviser er tilstrækkelig?

ISA 600, af-

snit 50
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Bilag 3 – Revisortilsynets tjekskema 2014 og 2015

Formål: At kontrollere at revision af koncernregnskabet er fo-

retaget i overensstemmelse med bestemmelserne i ISA 600

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

I.
Koncernrevision (Udfyldes kun hvor revisor er modersel-

skabsrevisor og har udført revision af koncernregnskab)

1. Har revisor sikret sig og dokumenteret, at der er fastlagt en

overordnet revisionsstrategi og koncernrevisionsplan?

ISA 600, af-

snit 15 og 16

2. Har revisor opnået en forståelse for koncernen som helhed,

herunder foretaget en analyse af komponenterne, for at

identificere hvilke komponenter der er betydelige samt

hvilket arbejde der forventes udført samt hvem der er kom-

ponentrevisor i de enkelte datterselskaber og divisioner?

Har revisor herunder dokumenteret at have tilstrækkelig

forståelse af følgende:

 om komponentrevisor overholder de etiske regler,

 komponentrevisors faglige kompetencer

 om koncernopgaveteam vil have mulighed for at in-
volvere sig i komponentrevisors arbejde, og om
komponentrevisor arbejder indenfor en regule-
ringsmæssig ramme, hvor der føres aktivt tilsyn
med revisorer

ISA 600, af-

snit 16, 17,

19 og 50
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Formål: At kontrollere at revision af koncernregnskabet er fo-

retaget i overensstemmelse med bestemmelserne i ISA 600

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

3. Har revisor sikret sig at der er fastsat væsentlighedsniveau

for

 koncernregnskabet som helhed,

 på særlige grupper af transaktioner eller balancepo-
ster,

 Komponentvæsentlighed for komponenterne, samt

 Fastsætte en grænse for hvornår fejlinformation
ikke kan betragtes som klart ubetydelige for kon-
cernregnskabet

ISA 600, af-

snit 21

4. Har revisor opnået en forståelse for konsolideringsproces-

sen, herunder de instruktioner, der er udsendt at koncern-

ledelsen til komponenterne?

ISA 600, af-

snit 17

5. Er det dokumenteret, at revisor ved betydelige komponen-

ter har involveret sig i komponentrevisors risikovurdering,

for at identificere betydelige risici for væsentlig fejlinforma-

tion i koncernregnskabet?

Involveringen skal som minimum omfatte:

 drøftelse med komponentrevisor eller komponen-
tens daglige ledelse om de forretningsaktiviteter der
er væsentlige for koncernen,

ISA 600, af-

snit 30
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Formål: At kontrollere at revision af koncernregnskabet er fo-

retaget i overensstemmelse med bestemmelserne i ISA 600

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

 Drøftelse med komponentrevisor omkring kompo-
nentens udsathed for væsentlige fejl og mangler
som følge af besvigelser, og

 Gennemgang af komponentrevisors dokumenta-
tion for identificerede betydelige risici for væsent-
lige fejlinformation i koncernregnskabet.

6. Er det dokumenteret, at revisor har taget stilling til kon-

cernopgaveteamets involvering i komponentrevisorernes

arbejde samt fastlagt arten af det arbejde der skal udføres

vedrørende komponenternes finansielle information?

Har revisor herunder sikret sig, at der er foretaget rettidig

kommunikation af krav om det arbejde, der skal udføres af

komponentrevisor.

ISA 600, af-

snit 24, 26,

27 og 40

7. Har revisor sikret sig, at komponentrevisorerne som mini-

mum har rapporteret følgende til koncernopgaveteamet:

 hvorvidt komponentrevisor har overholdt etiske
krav,

 hvorvidt komponentrevisor har overholdet kon-
cernrevisionsteamets krav,

 identifikation af den finansielle information fra
komponenten,

ISA 600, af-

snit 40
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Formål: At kontrollere at revision af koncernregnskabet er fo-

retaget i overensstemmelse med bestemmelserne i ISA 600

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

 oplysninger om eventuel manglende overholdelse
af lovgivningen,

 oversigt over ikke korrigerede revisionsdifferencer,

 oplysninger om mulig manglende neutralitet hos le-
delsen,

 oplysninger om svagheder i den interne kontrol,

 oplysninger om andre væsentlige forhold der er
rapporteret til den lokale ledelse,

 oplysninger om andre forhold som kan være rele-
vant i forhold til koncernrevisionen, og

 komponentrevisors overordnede resultater og kon-
klusioner.

8. Har revisor indhentet tilstrækkelige revisionsbeviser fra

komponentrevisorerne samt sikret, at kvaliteten af de ind-

hentede revisionsbeviser er tilstrækkelig?

Hvis komponentrevisors arbejde er utilstrækkeligt, har re-

visor da tilstrækkeligt dokumenteret sine yderligere hand-

linger for at afdække det utilstrækkelige arbejde?

ISA 600, af-

snit 42, 43 og

50

9. Har revisor dokumenteret koncernrevisionen og konsolide-

ringsprocessen tilstrækkeligt, herunder:

ISA 600, af-

snit 34-37 og

44
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Formål: At kontrollere at revision af koncernregnskabet er fo-

retaget i overensstemmelse med bestemmelserne i ISA 600

Henvisning

til lovgiv-

ningen

Reference

til arbejds-

papirerne

Ja Nej IR Bemærkning

a) Dokumenteret sin vurdering af hensigtsmæssighe-
den, fuldstændigheden og nøjagtigheden af de fore-
tagne konsolideringsreguleringer og klassifikatio-
ner?

b) dokumenteret, at komponenter med anden regn-
skabspraksis er passende reguleret med henblik på
udarbejdelse og aflæggelse af koncernregnskabet?

c) I tilfælde hvor nogle af komponenterne har anden
balancedag end koncernregnskabet, har revisor da
påset og dokumenteret, at der er foretaget tilstræk-
kelig reguleringer?

10. Har revisor udført handlinger der er udformet til at identi-

ficere begivenheder hos komponenterne, som indtræder

mellem balancedagen og datoen for revisors erklæring på

koncernregnskabet.

ISA 600, af-

snit 38 og 39
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Bilag 4 – Forhold til inklusion i skriftlige instrukser, jf. ISA 600
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Bilag 5 – Dybere beskrivelse af revisornævnets kendelser vedrørende koncernrevision

Kendelse Beskrivelse Nøgleord

87-2011 Kendelsen omhandler en revisor der ikke har foretaget dokumentation

af koncernrevision og brugen af komponentrevisors arbejde – der fo-

relå simpelthen ingen dokumentation. Derudover en lang række andre

forhold, herunder talrige fejlbehæftede erklæringer.

Revisornævnet har takseret overtrædelsen til en personlig bøde på kr.

75.000.

Ingen dokumentation.

Fejlbehæftede erklæ-

ringer.

Personlig bøde kr.

75.000.

150-2013 Kendelsen omhandler revisionen af koncernregnskabet for 2011, for

en koncern der udgøres af moderselskabet og et enkelt datterselskab,

der er beliggende i udlandet. Koncernens regnskabsmæssige tal kan

opsummeres således:

Koncernen Moderselskabet

2011 2010 2011 2010

Nettoom-

sætning

208.305 219.788 201.188 216.604

Resultat af

primær

drift

12.371 20.380 3.199 5.735

Materielle

anlægsakti-

ver

47.308 48.377 28.887 32.674

Varebehold-

ninger

54.297 34.067 40.264 23.907

Balancesum 182.604 174.781 185.385 193.954

Egenkapital 140.959 131.438 140.959 131.438

Det fremgår af koncernens ledelsesberetning, at koncernens aktiviteter

i udlandet medfører at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes

af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer, herunder i væsent-

ligt omfang fra landet hvor datterselskabet er beliggende. Datterselska-

bet revideres af en anden revisor der er beliggende i det pågældende

land.

Revisortilsynet har bemærket at datterselskabets regnskabstal er ind-

arbejdet i moderselskabets regnskab og koncernregnskabet, alene på

Mangelfuld doku-

mentation af koncern-

revision.

Revisor mener selv at

revision er udført godt

nok.

Personlig bøde på kr.

10.000.
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baggrund af det officielle lokale årsregnskab for datterselskabet. Dat-

terselskabet er ifølge revisortilsynet væsentligt for koncernen. Det er

derfor revisortilsynets opfattelse at koncernrevisor ikke har udført

handlinger, for at sikre at komponentrevisors arbejde udgør tilstræk-

keligt og egnet revisionsbevis, således at regnskabstallene uden videre

kan indarbejdes i koncernregnskabet. Revisortilsynet mener derfor

ikke at kravene i ISA 600 og revisorlovens § 23 stk. 2 (krav om at

arbejdspapirer ved en koncernrevision skal dokumentere gennemgang

af andre revisorers arbejde).

Indklagede revisor oplyser at revisionen efter hans opfattelse er udført

i henhold til standarderne, med god dokumentation samt at man har

forholdt sig til hvorfor datterselskabet kunne indregnes kun på bag-

grund af et modtaget regnskab. Indklagede revisor har i sit svar gjort

følgende gældende, som forklaring på hvorfor der ikke er dokumente-

ret forståelse af komponentrevisor og taget kontakt til denne:

 Størstedelen af datterselskabets omsætning (193 mio ud af 200

mio) er til moderselskabet, og er således i en hvis grad revi-

deret ved revisionen af varekøbet i moderselskabet. Endvi-

dere er omsætningen stemt af til det tilsvarende køb i moder-

selskabet.

 Lageret udgør ca. 25% af koncernens lager. Lageret sælges pri-

mært til moderselskabet, og koncernledelsen har derfor en

god føling med lageret. Koncernrevisor har indhentet lager-

optællingslister for datterselskabets lager.

 Der er modtaget løbende perioderapporter fra datterselskabet,

hvorved revisor har kunnet danne sig en forventning til det

endelige regnskab. Endvidere er det påset at anvendt regn-

skabspraksis stemmer overens med moderselskabets.

 Mellemregninger udgør størstedelen af datterselskabets tilgo-

dehavender, og er afstemt.

 Ved fysisk besøg hos komponenten er dennes bygninger påset.

 Datterselskabets regnskab er drøftet med ledelsen for både dat-

ter og koncern.

Det er således indklagede revisors opfattelse, at ovenstående er til-

strækkeligt til at kunne konkludere at datterselskabets regnskab er

uden fejl og mangler der ville være væsentlige for koncernregnskabet.
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Revisornævnet fandt at sagen ikke gik på mangelfuld koncernrevision

i henhold til ISA 600, men nærmere vedrørte mangelfuld dokumenta-

tion af revisors udførte arbejde og overvejelser. Indklagede revisor

fandtes at have handlet i strid med god revisorskik og i strid med revi-

sorlovens § 16 stk. 1 jf. § 23 stk. 2. Overtrædelsen blev takseret til en

personlig bøde på kr. 10.000.

74-2013 Kendelsen omhandler fejlagtig præsentation af associeret virksomhed

som et datterselskab samt at revisor ikke har påtalt at årsregnskab og

koncernregnskab ikke er udarbejdet efter ensartede principper. Derud-

over omhandler kendelsen en lang række andre forhold.

En revisor frifindes, en anden pålægges personlig bøde på kr. 50.000.

Fejlagtig præsenta-

tion i årsregnskab.

Lang række andre for-

hold.

Personlig bøde på kr.

50.000 til én revisor,

frifindelse til anden

revisor.

70-2009 +

63-2013

Kendelsen omhandler manglende vurdering af risikoen for væsentlig

fejlinformation i såvel koncernregnskabet som i årsregnskabet, samt

forbehold for manglende udarbejdelse af koncernregnskab.

Kendelsen vedrører primært et årsregnskab for 2007/08, således før

implementeringen af ISA 600.

Takseret til personlig bøde på kr. 50.000.

Manglende udarbej-

delse af koncernregn-

skab.

Ikke udført koncern-

revision, dog ikke lagt

vægt på, da før imple-

mentering af ISA 600.

Personlig bøde på kr.

50.000.

142+143-

2013

Kendelsen omhandler manglende dokumentation og konklusion i sa-

gen for resultatet af revisionen af datterselskaberne. Derudover en lang

række andre mangler på flere sager, herunder klientaccept, uafhængig-

hed mv.

Revisorvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er desuden fundet

groft mangelfuldt.

Takseret til en bøde på virksomheden til kr. 100.000 og til revisor pri-

vat på kr. 50.000.

Manglende dokumen-

tation af en række for-

hold.

Svaghed i kvalitets-

styringsstem.

Bøde på kr. 100.000

til revisionsvirksom-

hed og kr. 50.000 til

revisor privat.

096-2014 Kendelsen omhandler revisortilsynets klage over en registreret revisor

der ved afgivelsen af en revisionspåtegningen ikke har taget forbehold

for, at selskab B’s årsregnskab for 2011/12 ikke er aflagt i overens-

stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om koncernregn-

skaber.

Fejl i koncernregn-

skab som følge af fejl-

agtige elimineringer.

Revisor er enig heri.
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Revisortilsynet konstaterede ved deres gennemgang, at revisor ikke

har overholdt kravene i erklæringsbekendtgørelsen, da de konstaterede

en væsentlig difference mellem koncernens og moderselskabets egen-

kapital ved anvendelse indre værdis metode, ligesom revisor tillige

manglede at beskrive koncernens samlede regnskabspraksis.

Koncernens regnskabsmæssige oplysninger fremgår af nedenstående:

Koncern T.DKK B ApS (moder)

T.DKK

Årets resultat 5.962 4.563

Balancesum 71.746 46.138

Egenkapital 48.751 43.509

Herudover er det oplyst, at B’s ejerandel af selskab C udgør 100%.

Ved revisortilsynets gennemgang af ikke-ubetydelige fejl og mangler

vedrørende koncernrevisionen, er følgende forhold konstateret:

 som følge af anvendelsen af indre værdis metode, burde resul-

tatet og egenkapitalen i koncernen og moderselskabet være

lige store.

 afvigelsen i resultatet for moderselskabet og koncernen udgør

38.861 kr. og afvigelsen i egenkapitalen for moderselskabet

og koncernen udgør 5.242.002 kr.

 manglende beskrivelse af koncernens samlede regnskabsprak-

sis, hvilket er en væsentlig mangel.

 afvigelsen på egenkapitalen overstiger væsentlighedsniveauet

som er fastsat til 417.778 kr., og der burde derfor være taget

forbehold i årsregnskabet.

Indklagede revisor er enig i, at han har begået en fejl ved ikke at tage

forbehold ligesom denne også er enig i, at der naturligvis også burde

være en beskrivelse af koncernens samlede regnskabspraksis. Herud-

over har indklagede revisor oplyst, at han har deponeret sin beskik-

kelse – dette har dog ikke haft en betydning for revisortilsynets vurde-

ring, da denne var beskikket ved afgivelsen af erklæringen. Revisor-

nævnet har takseret overtrædelsen til en personlig bøde på 15.000 kr.

Personlig bøde på kr.

15.000.
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075-2014 og

076-2014

Kvalitetskontrollanten har foretaget en gennemgang af revisionsvirk-

somhedens kvalitetsstyringssystem, hvor denne blandt andet har kon-

stateret følgende forhold (vi har alene oplistet forhold af relevans for

afhandlingens formål):

 revisionsfirmaets kvalitetsstyringsmanual til beskrivelserne af

kravene til kvalitetssikrings-gennemgang på revisionspåteg-

ninger på en børsnoteret virksomhed / større virksomheder,

indeholder alene et summarisk generelt afsnit med henvisning

til ISQC1, hvilket ikke er tilstrækkeligt.

 som følge af, at kvalitetsstyringsmanualen alene indeholder et

summarisk generelt afsnit om revisionspåtegninger af større

virksomheder, er der i kvalitetsstyringssystemet ikke tilstræk-

kelige beskrivelser til sikring af, at bestemmelserne i ISA 600

om koncernrevisioner overholdes, hvorfor kvalitetskontrol-

lantens gennemgang af enkeltsagen om koncernrevision har

resulteret i flere fejl og mangler.

Kvalitetskontrollantens helhedsindtyk af revisionsvirksomheden er, at

denne har et kvalitetsstyrings-system der er egnet til revisionsvirksom-

hedens primære kunder som er mindre virksomheder. Kvalitetssty-

ringssystemet for større virksomheder, herunder virksomheder omfat-

tet af revisorlovens § 21, stk. 3, er ikke tilpasset og egnet til at styre

kvalitetsprocessen, ligesom kvalitetssikrings-gennemgangen for

denne type virksomheder ikke er tilrettelagt og søgt implementeret i

tilstrækkeligt omfang.

Den indklagede revisionsvirksomhed er i hovedtræk uenig med revi-

sortilsynets anmærkninger. Revisionsvirksomheden oplyser blandt an-

det, at virksomheden kun har denne ene store virksomhed og som følge

af virksomhedens begrænsede størrelse, mener de at det er tilstrække-

ligt med henvisning til ISQC1 i deres kvalitetsstyringsmanual.

Kvalitetskontrollantens gennemgang af den konkrete koncernrevisi-

onsopgave viser følgende fejl og mangler vedrørende dokumentatio-

nen:

 koncernrevisionsteamet har i revisionsplanlægningsprocessen

ikke dokumenteret, hvorledes koncernrevisionen skal foregå.

Manglende planlæg-

ning af koncernrevisi-

onen.

Ingen scoping af

komponenter, fast-

sættelse af væsentlig-

hedsniveau og anven-

delse af komponent-

revisor.

Svagheder i kvalitets-

styringssystem.

Revisor mener selv at

revisionen er udført

tilfredsstillende.

Bøde til revisions-

virksomheden på kr.

100.000 og personlig

bøde til revisor på kr.

10.000.
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 koncernrevisor har taget kontakt til komponentens skatterådgi-

ver, hvilket ikke anses for at være en godkendt/autoriseret re-

visor, ligesom det heller ikke fremgår hvordan koncernrevi-

sor har forholdt sig til skatterådgivers kompetencer.

 koncernrevisor har ikke udarbejdet instrukser til komponentre-

visor / skatterådgiveren i denne sag, ligesom denne ikke har

anført hvilke revisionshandlinger der ønskes foretaget, for at

opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for komponenten.

 komponenternes regnskaber er ikke forsynet med en revisions-

påtegning / erklæring med sikkerhed, men derimod erklæring

fra den pågældende komponents advokat om, at regnskabs-

tallene er i overensstemmelse med de bogholderimæssige re-

gistreringer, dvs. der mangler vurdering af regnskabsmæssige

skøn, periodiseringer mv.

 revisionsprotokollen omhandler ikke omtale af koncernrevisio-

nen, hvilket er et krav i henhold til revisorlovens § 20, stk. 5,

når der er tale om modervirksomheder der aflægger koncern-

regnskab.

 koncernregnskabet mangler oplysninger vedrørende det sam-

lede honorar til generalforsamlings-valgt revisor, hvilket er et

krav efter ÅRL § 96, stk. 2 – koncernrevisor skulle derfor

have taget et forbehold for den manglende oplysning.

 revisor har ikke dokumenteret revisionen af koncernregnskabet

i overensstemmelse med hhv. ISA 230 og ISA 600 samt god

revisorskik.

Selskab C’s årsrapport udsviser et resultat på 3.821 t.kr., en balance-

sum på 320.461 t.kr., en egenkapital på 48.182 t.kr. og kortfristede

gældsforpligtelser på 60.069 t.kr.

Den indklagede revisor er i hovedtræk uenig med revisortilsynets an-

mærkninger, da denne oplyser at koncernrevisionsopgaven af selskab

C revisionsmæssigt er forholdvis ukompliceret, da koncernens aktivi-

tet består i at drive 4 enheder (antages at være komponenter) i forskel-

lige lande, hvor værdiansættelsen gennemgås samt da indtægterne be-

står af 12 elafregninger, hvor der er indgået serviceaftaler på samtlige

enheder. I Danmark er det væsentligste gæld til obligationsejerne, ban-

ker og lån i datterselskaberne.
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Revisorens opfattelse er, at det væsentligste er, at få bekræftet at om-

sætningen er periodiseret korrekt og at gældsposter er afstemt, hvilket

må kunne forventes at en skatterådgiver og advokat er i stand til at

foretage.

Revisornævnet finder revisionsvirksomheden og revisoren personligt,

skyldig i alle de klagepunkter der fremgår af ovenstående. Nævnet har

fundet det passende at pålægge revisionsvirksomheden en samlet bøde

på 100.000 kr. og revisoren personligt en bøde på 10.000 kr.

106+107-

2014

Indklagede revisor i denne sag har handlet forkert på en række væsent-

lige områder i revisionen af en årsrapport for regnskabsåret 2012. Der

er tale om en koncern med et resultat før skat på 3,2 mio kr., en balan-

cesum på 198,6 mio kr. og en egenkapital på 123 mio kr. For moder-

selskabet udgjorde årets resultat før skat 3,9 mio kr., balancesummen

125,3 mio kr. og egenkapitalen 124 mio kr. Der er således tale om en

mellemstor koncern i regnskabsklasse C.

Revisionskontrollanten har foretaget en gennemgang af den konkrete

revisionsopgave med udgangspunkt i tjekskemaets gruppe J100. Resul-

tatet af gennemgangen er mildest talt ringe. Kvalitetsstyringssystemet

er for det første ikke anvendt korrekt, hvilket har haft en række konse-

kvenser for den udførte koncernrevision. Der er ikke sket indhentelse

af revisionsbevis fra komponentrevisorer. Dette kunne isoleret set

være udmærket, såfremt revisor i stedet selv havde foretaget revisions-

handlinger mv. på de respektive komponenter, hvilket dog ej heller er

tilfældet. Kontrollanten bemærker desuden, at revisor ikke i revisions-

protokollatet har anført bemærkninger angående de ikke-reviderede

komponenter, og på baggrund heraf konkluderes det at planlægning,

udførelse, konklusion og dokumentation af disse ikke-reviderede kom-

ponenter, ikke er i overensstemmelse med gældende revisionsstandar-

der og god revisionsskik.

Det konstateres endvidere, at der ikke er foretaget dokumentation af

planlægningen af koncernrevisionen. Der er således ikke taget stilling

til scoping af komponenter, fastlæggelse af væsentlighedsniveau og

omfanget af en eventuel anvendelse af komponentrevisors arbejde.

Manglende planlæg-

ning af koncernrevisi-

onen.

Ingen scoping af

komponenter, fast-

sættelse af væsentlig-

hedsniveau og anven-

delse af komponent-

revisor.

Svagheder i kvalitets-

styringssystem.

Ovenstående medfø-

rer en utilfredsstil-

lende koncernrevi-

sion.

100 Jf. kendelsens side 13.
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Kontrollanten bemærker at 3 af datterselskaberne er blevet revideret af

anerkendte revisionsfirmaer, mens to af datterselskaberne i udlandet

ikke er underlagt revision, hvoraf det ene er væsentligt i forhold til

revisors fastsatte væsentlighedsniveau.

Kendelsen vedrører også en række andre forhold, herunder forkert af-

givne erklæringer, manglende anvendelse og implementering af kvali-

tetsstyringssystem mv. Revisornævnet finder at en samlet bøde på

100.000 kr. til revisionsvirksomheden og 30.000 kr. til revisoren pri-

vat, er passende.

183-190-

2013, kun

184 vedrører

koncernrevi-

sion

Revisor har afgivet en erklæring på et koncernregnskab for 2009/10.

Revisor har dog ikke i sin erklæring foretaget omtale af revisionen af

koncernregnskabet, hvorved det af revisionspåtegningen alene frem-

går, at der er udført revision af moderselskabets regnskab. Revisortil-

synet har endvidere konstateret, at der i revisors dokumentation ikke

fremgår dokumentation for, at der er lagt en revisionsplan for koncern-

regnskabet og revisionen heraf.

Der er oplyses følgende hovedtal for koncernregnskabet og modersel-

skabets regnskab:

Benchmark Beløb i koncern-

regnskab

Beløb i modersel-

skabets regnskab

Årets resultat 3.213.000 3.242.993

Balancesum 103.003.879 101.903.562

Egenkapital 26.801.871 26.801.871

Revisortilsynet har på baggrund af ovenstående konkluderet at indkla-

gede revisor ikke har udført revision af koncernregnskabet. Endvidere

konkluderes det, at den afgivne erklæring ikke er i overensstemmelse

med erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne, som følge

af at påtegningen er afgivet i tilknytning til et regnskab der både inde-

holder koncernregnskab og moderselskabsregnskab, men ikke omtaler

revisionen af koncernregnskabet. Såfremt der ikke var blevet foretaget

revision af koncernregnskabet, burde påtegningen have indeholdt et

forbehold herfor.

Erklæring omtaler

ikke koncernrevision.

Interessant hvorvidt

koncernrevisionen

kan uvæsentliggøres.

Personlig bøde på kr.

20.000.
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Revisornævnet har takseret ovenstående overtrædelse til en personlig

bøde på kr. 20.000. Revisor har deponeret sin revisorgodkendelse in-

den afsigelsen af revisornævnets afgørelse. Om dette har haft en for-

mildende effekt på fastsættelsen af bødens størrelse fremgår ikke af

kendelsen, det er dog tvivlsomt, da dette faktum ikke bør have nogen

påvirkning på takseringen af overtrædelserne.
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Bilag 6 – Transkription af interview med revisortilsynet

Deltagere, dato og sted:

Dato: 10. februar 2016

Varighed: Ca. 1 time

Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 21, København Ø

Respondent: Martin Samuelsen, tilsynschef hos Revisortilsynet – (R)

Interviewere: Nikolaj Borch og Veysel Cakmak – (I)

Transskriptionen er foretaget direkte ud fra samtalen, det vil sige at den er præget af ’talesprog’.

Baggrund:

(I) Jeg ved ikke lige om vi lige skal starte med din baggrund først. Jeg kan jo se lidt på LinkedIn at du havde

været sådan lidt rundt omkring. Du er statsautoriseret revisor ikke?

(R) Jo

(I) Og har været hos, var det EY?

(R) Ja

(I) Og så er du også skiftet til Mazars ikke, hvor du var partner?

(R) Jo lige præcis, ja.

(I) Og så startede du i Revisortilsynet?

(R) Ja, d. 01.05.2015

(I) Okay, og hvad er det du laver i Revisortilsynet, fordi du er jo tilsynschef ikke?

(R) Jo, det er rigtigt.

(I) Og hvad vil det sige at man er tilsynschef?

(R) Jamen altså, i det nuværende setup, der har vi jo det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksom-

heder delt sådan op at vi har Erhvervsstyrelsen på toppen kan man sige, som så har nedsat et uafhængigt organ

der hedder revisortilsynet, hvor der sidder en række medlemmer med en formand og så videre, så har vi revi-
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sornævnet, hvor der sidder en række medlemmer og en formand, og så har vi det vi kalder undersøgelsesinsti-

tuttet som også er, hvad man kan sige, et oversight organ men som laver løbende undersøgelser afhængig af

hvad relevans det er, hvis der er nogle store sager, som kommer op hvor man forudser at revisor eller en

revisionsvirksomhed har overtrådt reglerne så kan man som myndighed gå ind og undersøge forholdet nær-

mere.

Revisortilsynet som uafhængigt organ består jo af en række medlemmer som har deres almindelige arbejdsliv

osv. men som så en gang om måneden mødes og diskuterer de her sager som udmynter sig fra kvalitetskon-

trollen, og der har Erhvervsstyrelsen nedsat et eller har Erhvervsstyrelsen det vi kalder et sekretariat som va-

retager, hvad man kan sige det praktiske og håndterer det, udførelsen af kontrollen over for de kontrollanter

der er det eksterne kontrollantkorps som kontrollerer revisionsvirksomheder som ikke reviderer virksomheder

af offentlig interesse. Herudover så varetager sekretariatet hele kvalitetskontrollen af de store revisionsvirk-

somheder, dem der har virksomheder i deres portefølje der er af offentlig interesse, der foretager de selv kon-

trollen eller der foretager vi selv kontrollen, hvor de andre kontroller gennemføres af et eksternt kontrollant-

korps. Vi har ligesom valgt det praktiske ansvar for hele kontrollens gennemførelse og revisortilsynet som

uafhængigt organ med de her medlemmer her, er dem der ligesom træffer afgørelsen i hvorvidt skal kontrollen

medføre ingenting, en påtale, eller en påtale med indbringelse for revisornævnet. Min rolle i det spil er, at jeg

er chef for hele sekretariatet og er ansvarlig sådan set for at kontrollen gennemføres efter retningslinjer og

regler osv. og er ”first point of contact” over for det uafhængige organ i forhold til tilsynet og sørger for, vi

laver indstillingerne, når vi får en kontrol af gennemførelse så laver vi en indstilling til hvordan den skal falde

ud, hvilket resultat skal denne her medføre, og indstiller til tilsynet som træffer beslutningen, og det er jeg også

ansvarlig for.

(I) Så det vil sige, det er dig der har beslutningstagen på den del?

(R) Nej, altså jeg har beslutningstagen på indstillingen, men den endelige beslutning, det brev der kommer til

revisoren eller revisionsvirksomheden, det er ikke mig. Men jeg har ansvaret for, at vi indstiller rigtigt til

tilsynet, som så siger ”det er vi enige i” eller ”det er vi uenige i”. Og den revisor der er blevet kontrolleret og

revisionsvirksomheden, får sådan set brevet fra tilsynet og ikke fra mig, så jeg er sådan inhouse ansvarlig og

eksternt ansvar og den endelige beslutning træffes af revisortilsynet.

(I) Det er også jer der opstiller de her tjekskemaer osv. til brug for kontrollen?

(R) Ja det er også os, vi gør det på vegne af revisortilsynet kan man sige, men i det nye system som bliver

implementeret pr. medio juni, d. 17. juni, jeg ved ikke om I er bekendte med, at der ligger et lovforslag eller

et EU-forslag den vej, der vil revisortilsynet blive nedlagt, det uafhængige organ, og så kommer hele beslut-

ningskompetencen ind til os. Så i det nuværende setup der er det sådan set revisortilsynet der træffer beslut-

ningen endeligt, og i det nye setup der er det Erhvervsstyrelsen der kommer til at gøre det. Men det er revisor-

tilsynet med de her medlemmer, hvoraf en række af dem er autoriserede revisorer, godkendte revisorer og en
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formand osv. der træffer beslutningen – det er dem der egentlig giver påtalen eller vælger at indbringe for

revisornævnet osv., det er ikke os her kan man sige, vi indstiller kun.

(I) I laver vel jeres findings, præsenterer for dem hvad I har observeret, og så træffer de beslutningen ikke?

(R) Vi laver udkast til et brev, som så de godkender eller det modsatte. Så det er sådan lidt postgangen i det.

(I) Yes. Jamen jeg ved ikke om vi skal prøve at kaste os lidt ud i spørgsmålene nu?

Ja, man kan sige, nu beskæftiger vi os jo med koncernrevision, og vi kan se at siden år 2013 har det været et

fokuspunkt i revisortilsynets kontrol.

(R) Ja?

(I) Hvad er sådan helt rent lav praktiskt, kan man sige, når noget det bliver et fokuspunkt – altså vi kan jo se

at i tjekskemaet, det her tjekskema, der har det fået sin egen gruppe kan man sige, med særskilte spørgsmål –

er det ligesom effekten af det eller er der en anden praktisk effekt også? Hvis du kan følge mig sådan?

(R) Jamen altså, når et område bliver fokus, så er det rigtigt som du har konstateret så laver vi nogle specifikke

spørgsmål som kontrollanten onside skal afdække.

(I) Ja?

(R) øøhmm og rapporterer tilbage ikke også og undersøge nærmere.

(I) Ja, Okay.

(R) Så det sådan den praktiske del af det, der er det sådan set det der er konsekvensen kan man sige ikke

også, at den pågældende revisor der har lavet erklæringsopgaven vil opleve at der bliver gået lidt mere

til bunds i det.

(I) Hmm okay. Hvad ligger til grund for at man træffer en beslutning om, at det skal være et fokuspunkt –er

det en forventning om at det måske ikke kører som det skal eller? Ved koncernrevision kom der jo den nye

ISA dér.

(R) Ja?

(I) I 2010 i 2011 ikke også – og det kan måske være derfor at man aldrig satte den på.

(R) Altså der kan være mange årsager til at man syntes det er relevant og gøre et område til fokus.
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(I) Fordi det får jo rigtig meget omtale ikke, blandt revisionsfirmaerne, at det bliver et fokuspunkt, så er det jo

lige før, at de er bange for at blive udvalgt ikke? Fordi det netop er et fokuspunkt.

(R) Jaah øøhmm.

(I) Så det er mere om det har sådan en skræk effekt, om det skal have sådan en skræk effekt, at det bliver et

fokuspunkt?

(R) Altså det er ikke formålet at skabe nervøsitet, det er ikke formålet, hverken med det ene eller det andet.

Altså hverken med kontrollen som helhed eller fokusområderne, man kan sige at nogle af vores fokusområder

baserer sig dels på at vi ønsker at afdække hvorvidt vi er compliant i Danmark som helhed med det her område.

Altså, er danske revisorer hjemme på det her spørgsmål, og kan vi sådan, har vi en oplevelse af at vi er inden

for målstregen hvad det angår. Herudover, så er der jo også det, at vi i Danmark, tilsynet om man vil (Er-

hvervsstyrelsen) indgår i en lang række internationale tilsynsfora, hvor vi får nogle erfaringer fra, og hvis vi

ligesom hører fra andre EU-lande, at det er noget som de har oplevet at revisorerne har haft meget vanskeligt

ved at opfylde de krævede krav, så kan vi også vælge at sige det vil vi også gerne undersøge i Danmark, om

det også er tilfældet her.

(I) Ja, okay.

(R) Men det er sådan faglig vurdering vi laver eller som Revisortilsynet laver omkring, hvad skal være relevant

eller.

(I) Jamen der er jo, hvad er det der er, tror der er 4 eller 5 fokuspunkter lige pt.

(R) Altså going concern er jo også én af dem.

(I) Ja og regnskabsmæssige skøn og så koncernregnskab og omsætning. Men det er jo også stort set alle de

ting som, i hvertfald med det erfaring vi har, at man har meget fokus på, kan man sige i virksomhederne, at de

ting skal være i orden.

(R) Ja lige præcis.

(I) Så det giver selvfølgelig meget god mening på den måde. Så er der lidt omkring, når nu I siger det skal

være et fokusområde, om der så bliver sat sådant et eller er der et vis antal der skal vælges ud for

ligesom at man kan sige at I får undersøgt det her med om vi er compliant?

(R) Øøøh
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(I) Eller er det sådan lidt, vi vælger stadig tilfældigt ud og så har vi måske bare øje på at der skal være nogle

koncernrevisioner?

(R) Nej man kan sige at området bliver en del af alle kontroller, for selve going concern det er jo en del nu af

alle kontroller der bliver gennemført.

(I) Ja?

(R) For så vidt angår koncernrevision, så er der pt. i det nuværende setup, er der i vores stikprøvemodel at der

skal være udtaget X-antal koncernrevisioner. Når vi går ud i en revisionsvirksomhed og laver en kontrol, så ud

af vores stikprøve så skal der indgå en koncernrevision i.

(I) Okay. Taler vi sådan på revisionsvirksomhedsniveau?

(R) Ja, revisionsvirksomhed X bliver udtaget til kontrol, så skal vi så udtage et vis antal erklæringsopgaver

altså årsregnskabsrevisioner, heraf skal der være én koncernrevision, én eller flere, jeg kan ikke huske hvor

mange det er, men det kan I finde oplysninger på på vores hjemmeside, i de her ”bilag” i ”Stikprøveudvælgel-

sesmodellen” der indgår der, at der skal være X-antal koncernrevisioner, jeg mener det er én, så skal der være

en af de stikprøver man tager ud skal være en koncernrevision.

(I) Ja på en given enkeltrevisor ikke?

(R) Jamen jeg tror faktisk kun det er én på virksomhedsniveau.

(I) Okay.

(R) Jeg kan ikke huske om jeg gav jer det, men I kan finde oplysningen på vores hjemmeside, og hvis I ikke

kan så skriver I bare, så finder jeg oplysningen til jer, den er ikke hemmelig eller fortrolig.

(I) Okay, det er heller ikke særlig mange kan man sige. Altså selvfølgelig er der flere almindelige revisioner

end koncernrevisioner.

(R) Men mange af de mindre revisionsvirksomheder, hvor der måske kun er 3 eller 4 godkendte revisorer, så

skal der udtages en række, vi har jo også for eksempel en regel der hedder vi skal udtage en konkurssag. Der

er nogle forskellige obligatoriske områder vi skal ramme om man vil.

(I) Ja.



148

(R) Men det kan I finde guidance på, på vores hjemmeside.

(I) Yes, super. Så er det næste, det har vi jo lidt snakket om, med hvor mange der rent faktisk bliver udvalgt,

men det giver måske lidt sig selv, hvis det som udgangspunkt er én pr. virksomhed?

(R) Jeg er lidt i tvivl om det er én pr. virksomhed, men det mener jeg det er, men som sagt det kan I finde

oplysninger om. Men udover det så ved jeg ikke om I har læst vores redegørelser?

(I) Ja.

(R) Der fremgår ikke koncernrevisionstallet?

(I) Nej jeg tror kun man skriver hvor mange påtaler der er givet. Ja, vi har lavet sådan en oversigt baseret på

den redegørelse der lå for 2013, hvor vi siger at i alt blev der udvalgt 157 og det er jo efter korrektion for dem

der er udgået af kontrollen, og så kan man sige, hvor mange reaktioner er der blevet givet på virksomhedsni-

veau og på enkelt revisorniveau og hvor mange sager var der tale om.

(R) Men der står ikke nogle steder i redegørelsen om hvor mange af de 1.020 sager der vedrørte koncernrevi-

sioner?

(I) Vi kunne se på kendelserne at der var 4, vi kunne ikke se hvor mange af de her sager der vedrørte koncern-

revision.

(R) Nej nej men det faktum at der er afsagt 4 kendelser er jo langt fra, der er jo taget betydeligt flere koncern-

revisioner ud.

(I) Ja ja lige præcis.

(R) Men det tal har jeg simpelthen ikke på ryggen og jeg er også i tvivl om hvorvidt jeg kan give jer det tal i

det hele taget, men jeg har ikke tallet.

(I) Ville du prøve at undersøge det for os, hvis det er muligt? Fordi det var en af de ting vi gerne ville komme

ind på sammen med den her beskrivelse som vi har lavet, så vi får det mellemliggende med også. Så vi kan

lave en sammenholdelse.

(R) Men spørgsmålet er om vi kan regne det ud, hvis I tager vores skema.

(I) Vi kan jo prøve at køre den igennem stikprøvemodellen som du siger.
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(R) Prøv at se hvad der står I den stikprøveudvælgelse, og så sige at hvis vi antager at der er så mange virk-

somheder, det kan godt være I ikke kan, men ved at tage de her to kan regne det ud eller hvertfald sjusse jer

frem til hvor mange af de her sager der måtte have været koncernrevisioner, i og med I har antallet af virksom-

heder og revisorer, så er det muligt I selv kan regne frem til det.

(I) Hvad med når man udvælger de her sager, indgår der også en subjektiv vurdering, nu tænker jeg i forhold

til hvis det er en koncernrevision, hvis der nu er udenlandske komponenter kontra hvis det kun er danske

komponenter for eksempel, så må der jo alt andet lige tænker jeg være en større risiko, hvis det er udenlandske,

der vil det måske være mere komplekst og større risiko for at finde fejl – er det noget der indgår i vurderingen

eller er det rent tilfældigt, altså der er 3 koncernrevisioner og vi skal vælge én ud, så vælger vi bare én af dem?

(R) Altså der er også noget risikobaseret udvælgelse i det, men altså det er alle typer koncernrevisioner der

bliver udvalgt, det er på ingen måder sådan at vi kun tager udenlandske, altså koncerner med grænseoverskri-

dende datterselskaber – på ingen måde, vi tager også almindelige danske koncerner osv. Det er meget sådan

straight forward.

(I) Yes, så har vi egentlig lavet en sammenholdelse af de tjekskemaer der lå på koncernrevision for 2013, 2014

og 2015. 2014 og 2015 er nøjagtigt ens, der er færre spørgsmål men det er mere fordi beskrivelserne er blevet

længere. Men i 2013 der var det mere ”punkt for punkt” hvor det var ”Ja/Nej”, hvorimod man fra 2014 ligger

mere vægt på ordet ”dokumenteret”, så det er lidt mere om kravene til selve koncernrevision er blevet skærpet,

på den måde at man ligger mere vægt på at det bliver dokumenteret i selve revisionsfilen. Ja nu siger vi kravene,

men det er måske mere om de krav som I stiller når I kommer om I har skærpet det? Det kan selvfølgelig være

svært at sige når du ikke har været med de andre år.

(R) Nej men altså, man kan ikke sige at vi øhm – vi stiller ikke større krav til en koncernrevision end vi har

gjort tidligere, det vil jeg ikke sige. Der er jo ikke sket noget nyt heller ikke i forbindelse med ISA 600.

(I) Nej

(R) Mig bekendt er der ikke sket noget der har skærpet kravene til hvordan en koncernrevision skal dokumen-

teres. Jeg tror det er sådan mere ordet dokumentation, det er mere en kontrolteknisk ting end det handler om

at vi har skærpet kravene.

(I) Så det er ikke fordi man tidligere i højere grad har kunnet acceptere hvis en revisor har kunne redegøre for

det mundtligt? Og lige for at understøtte det, hvis vi tager selve teksten for 2013 og 2014 så står der i spørgs-

målet: som det er i 2014 og 2015 har man lagt vægt på ordet ”dokumenteret” og det har man gjort i mange af

spørgsmålene, men jeg tror det er generelt for alle områder (i tjekskemaet).
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(R) Det er bare en præcisering som måske er affødt af, at der har været nogle drøftelser omkring dokumenta-

tionskravet – altså noget af det som nogle revisorer har udfordringer med det er jo det med at få tingene doku-

menteret.

(I) Ja, det med at ”vi” har gjort det.

(R) Der er lavet en masse gode arbejde osv. og man har gjort en masse gode overvejelser men man har bare

ikke fået skrevet det ned nogle steder. Og af hensyn til den pågældende kvalitetskontrollant har man – det er

jo kontrollantens skema, det er jo hans arbejdsredskab – og i forhold til ham i forhold til hans måde at anskue

det på, har man nok ønsket at præcisere ved at skrive at det er dokumentationen det handler om, men der er

ikke noget skærpet krav som sådan. Så det er nok mere kontrolteknik end det er noget rent fagligt.

(I) Okay. Jamen så sådan lidt mere konkret. Ved heller ikke hvor meget du lige ved om det måske, men

hvertfald i vores analyse kan vi se at det tit er i planlægningsfasen, hvor det er at koncernrevisionen skyder lidt

forbi. Det er jo det vi kan se i kendelserne, det er dem der har været så grelle at de er gået hele vejen igennem

(til nævnet), men som du også selv siger, så udvælger I en masse andre sager, hvor der måske er flere småting

osv. som ikke er slemme nok til at det skal videre.

(R) Ja det er jo mange påtaler som I kan se, som ikke lige fører til en indbringelse.

(I) Men er det også primært planlægningsfasen det vedrører? Eller ser I at der måske er andre steder hvor, at

man ikke får gjort det man skal?

(R) Det er sgu svært at være konkret på og specifik. Man kan sige at forskellen mellem at få en påtale og en

påtale med indbringelse for revisornævnet, det beror jo på en konkret vurdering af grovheden i fejlen. Det kan

også være at omfanget, det jo typisk således at omfanget og manglerne er vurderede mindre grove hvis du

alene får en påtale. Man mener stadig at det er væsentligt, men ikke groft de fejl og mangler der måtte være i

dokumentationen, i planlægningsdokumentationen eksempelvis. Det kan være at man i en indbringelsessitua-

tion mangler fuldstændig en revisionsplan på koncernniveau mens man ved kun at give en påtale, der har man

måske lavet en koncernrevisionsplan men mangler at tage stilling til kendskab til virksomheden eller særlige

risici forbundet med konsolideringsprocessen eller man har noget andet liggende – så det er mere omfanget af

fejlen, grovheden i den, der adskiller om det bliver en påtale eller en påtale med indbringelse.

(I) Ja det er jo også dét det bærer præg af i kendelserne, fordi der er det jo groft sagt ikke dokumenteret, langt

det meste af det, altså der kan man virkelig se at der ikke er blevet lavet noget kan man sige.

(R) Ja og det er jo selvfølgelig noget rod, hvis der er tale om en koncernrevision. Men altså det er meget meget

vanskeligt at blive konkret på, hvad der medfører hvad og hvorfor osv. fordi det kræver at man sætter sig ned

– altså sådan en kvalitetskontrol er meget omfattende og der ligger et hav af dokumentation til grund for den
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og faglige vurderingen af den osv. Og der er jo også mange inden over, når sådan en kontrol bliver gennemført,

så er der først en kvalitetskontrollant som er godkendt revisor som gennemfører kontrollen, så sender han

tingene ind til os, så kommer der en medarbejder på herinde fra som typisk er statsautoriseret revisor – dem

der sidder i sekretariatet, de fleste af dem er statsautoriseret revisorer – som så vurderer kontrollantens be-

mærkninger, og det vil sige det er omgang to, og så kommer den så til second review hos mig typisk, hvor jeg

så vurderer igen, der har vi tredje led, for til sidst at ende på revisortilsynets bord hvor der sidder revisorer der

og godkender. Så når den kommer op på bordet, når der bliver truffet en afgørelse deroppe, så har den været

igennem 4 reviews af statsautoriserede revisorer.

(I) Men man laver ikke sådan en opsummering af ”det er typisk her” vi ser at det går galt? Nu kiggede vi

redegørelsen for 2013 som er den seneste der er offentliggjort, hvor det var meget overordnet, der var det ikke

sådan helt konkret på hvad det var, der var det bare ”det er koncernrevision” og ikke sådan mere ”hvad er det

i koncernrevisionen” og det er også det samme på omsætning og going concern hvor det også er meget over-

ordnet.

(R) Altså vi har vores egne værktøjer herinde, excelark osv., hvor vi lister mere konkrete fejl men de er ikke

offentligt tilgængelige, men der har vi listet op og sagt ”hvad er det præcist der halter her” så vi har et overblik

over hvor er det præcist det går galt. Vi laver de her som man kalder ”rootcalls analysis”, altså fejlkilderne,

hvor er det egentlig fejlene opstår henne og sådanne nogle ting – sådanne nogle ting har vi.

(I) Det er det jeg tænker ik, hvis man kan se det, at der er et bestemt punkt hvor 80% de lige går galt i byen,

hvis man har sådanne nogle ting om det så ikke ville give mening at tage med i sådan en redegørelse eller et

eller andet, og så kunne FSR eller lignede udbyde noget efteruddannelse eller hvad det nu er indenfor det givne

område.

(R) Men Erhvervsstyrelsen har løbende drøftelser med blandt andet FSR omkring hvad er det der medfører

fejl osv.

(I) Okay, så der bliver udvekslet lidt?

(R) Ja det gør der, og FSR har jo deres ”Kvalitetsudvalg” som også er meget bevidste om, hvor er det præcis

fejlene de opstår henne, er det i planlægningsfasen osv., og de gennemfører også kurser omkring det her med

at bestå kvalitetskontrollen osv. for ligesom at tydeliggøre over for revisorerne hvad er det de skal være op-

mærksomme på.

(I) Ja for hvis man ser på formålet med kontrollen, det er vel... altså det er jo spørgsmålet; er formålet at I skal

være sådan en ”vagthund” eller er det måske nærmere at man skal prøve at hæve den generelle kvalitet?

(R) Vi vil meget gerne være med til at hæve kvaliteten i branchen, det er helt klart et af vores hovedformål.
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(I) Det er jo også det der giver mest værdi, i stedet for at man bare vælger 5 procent ud og tjekker dem.

(R) Jo, det er rigtigt, det er et af vores primære formål, det er at være med til at bidrage til en bedre kvalitet i

revisionsbranchen, og ikke kun at komme og tage folk med bukserne nede når fejlen er sket.

(I) Ja okay, hvad sagde du det hed, rootcalls?

(R) Rootcourse analyser, altså fejlkilde.

(I) Men det var ikke offentligt vel, det var ikke noget vi kunne finde nogle steder?

(R) Nej, der må jeg henvise til den årlige redegørelse, den er nok meget generel. Men altså man kan sige at de

større revisionsvirksomheder har typisk allokeret en kvalitetsansvarlig partner osv. der selv laver samme øvel-

ser og selv går ned og kigger på, hvad er det hos os der går galt. Og hvor er det vi bør sætte ind internt i vores

hus.

(I) Man kan selvfølgelig også sige at de store revisionshuse er måske også lidt mere uafhængige af FSR og

andre organistioner, det er måske primært mindre revisorer der er lidt mere afhængige af hvad der bliver meldt

ud der.

(R) Ja det er rigtigt, de trækker nok mere på FSR og andre, end Deloitte og andre gør.

(I) Yes, jeg ved ikke lige hvor vi er nået til – jeg tror det er 2.5 med ”tilstrækkelig involvering i komponentre-

visors arbejde”, hvad det egentlig betyder? SKAL man sende instrukser ud, er det decideret et krav at man skal

sende instrukser eller kan man komme i mål med at holde møder med komponentrevisor og holde conference

calls?

(R) Altså mig bekendt er formatet revisionsinstruks ikke, altså selve formatet er mig bekendt ikke et krav men,

det som der er kravet det er at man involverer sig i tilstrækkelig omfang i komponentrevisors arbejde og sørger

for at vedkommende er instrueret tilstrækkeligt - om det så foregår via almindelige traditionelle koncernrevi-

sionsinstrukser eller om det foregår på anden vis. Sålænge det er dokumenteret så ville jeg umiddelbart ikke

mene det.

(I) Vi tænker mest i forhold til når I kommer og skal kontrollere det. Er det nemmere for jer og vurdere om det

er ok, hvis der ligger de her instrukser med 10 forskellige skemaer som komponentrevisor har udfyldt osv. osv.

Det er måske lidt nemmere at forholde sig til fra jer end hvis revisor har skrevet et 2-siders notat omkring at

”jeg var lige nede og besøge ham her, der og der, vi snakkede om det og det, og på baggrund af det så syntes

jeg egentlig at han virker fornuftig” eller et eller andet. Jeg tror mest det er i det synspunkt, om I ser det som
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værende bedre dokumentation hvis man har det, altså de her præcise instrukser som ingen revisor har stået og

taget stilling til og skrevet under på.

(R) Jeg tror at jeg vil hellere vende den om og sige, at vi er enige med revisionsbranchen i at den mest effektive

måde at dokumentere det her på, det er ved at udstede de her koncernrevisionsinstrukser. Men vælger man at

have en anden tilgang til det her så holder vi os til den og gennemgår den.

(I) For man kan sige, det er måske også mere den teknologiske udvikling osv. osv. så kommer der jo sikkert

smartere måder at gøre det her på relativt snart. Det kunne man hvertfald forestille sig.

(R) Men vi sætter ikke kravene, vi påser hvorvidt ISA 600 er efterlevet.

(I) Ja, så hvis man kan dokumentere det fint nok i sit eget memo såå....

(R) Hvis man kan dokumentere overholdelse af ISA 600 på anden vis så er det tilfredsstillende.

(I) Okay

(R) Men mange vælger jo klogeligt at bruge de her instrukser.

(I) Ja. Jeg tror måske også at risikoen lidt med de her instrukser, kunne jeg forestille mig, så sender man dem

ud og får svar og så glemmer man måske nogle gange at forholde sig til de svar man får, kunne jeg forestille

mig. Ja hvis det går lidt for stærkt. Jeg tror godt det kan virke lidt som en sovepude, så har vi sendt dem ud og

så er vi i mål og så er det bare videre. Man bliver vel nødt til at dokumentere at man også har forholdt sig til

de her instrukser.

(R) Ja bestemt.

(I) Det er jo en del af den dokumentation I også forholder jer til ikke?

(R) Vi vil selvfølgelig se på om man har taget stilling til det som revisor skriver tilbage til en, altså lad os nu

antage at komponentrevisor skriver ”vi har fundet væsentlige fejl og mangler i de interne kontroller” så vil vi

jo selvfølgelig forvente at man har taget stilling til det på topppen, så det er klart. Det skal man jo også doku-

mentere, at man har taget stilling til det.

(I) Yes (pause, nyt spørgsmål). Som sagt, vi har kigget de her kendelser igennem og kan se at fra 2013 til 2015

siden vi har haft det som fokuspunkt, så har vi haft 8 kendelser der er blevet afsagt, som relaterer sig til kon-

cernrevision.
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(R) Ja?

(I) Vi var sådan lidt, da vi gik igang der havde vi måske forventet der var flere der var ”faldet” på koncernre-

vision. Jeg ved ikke om det er fordi det har været et fokuspunkt, at revisorer de er mere opmærksomme på det

og omtaler det endnu mere ”at det er gået helt galt her” – jeg ved ikke om det har betydning med de her påtaler

uden indbringelse, om det også har en betydning her, om det er det der gør, at vi forventede at der måske ville

være flere kendelser om det. Men så da vi havde været kendelserne igennem, så var vi sådan lidt ”det var jo

alligevel ikke ret mange” ud af de sager der var udvalgt. Så 8 kendelser på 2 - 3 år er det passende? Skal man

stadig argumentere for at det skal være et fokuspunkt....

(R) Ja det må det jo have været jo. Jeg har ikke antallet på hvor mange påtaler revisortilsynet har givet i

koncernrevisioner, men man har ikke vurderet det nødvendigt at indbringe flere og revisornævnet har ikke

vurderet det nødvendigt at afsige en konkret kendelse i flere sager så stoler vi jo på at det er...

(I) Ellers kan man prøve at vende den om og sige, hvis der ikke er flere kendelser vedrørende det her, skal det

så være et fokuspunkt fremadrettet?

(R) Det kan man altid diskutere om det skal være.

(I) Fordi nu kiggede jeg også i redegørelsen, og de andre fokusområder, nu ved jeg godt der er flere sager

måske med going concern, og selvfølgelig omsætning har vi i alle sager, og regnskabsmæssige skøn er der nok

også flere sager, men der var der afsagt omkring 3-4 gange så mange kendelser alene i 2013 i forhold til

koncernrevision. Så det virker hvertfald som om at omfanget er måske lidt større på de andre fokusområder

end lige her. Men det vi så også snakkede om, det var det her med at ISA’en var relativ ny, og nu har den

selvfølgelig nogle år på banen efterhånden, men man kan sige at man måske lige har skullet finde et niveau

for den dokumentation der var nødvendig, eller tror du ikke rigtigt det er noget man har haft med i overvejel-

serne når man har lavet tilsynet, altså hvis man har kigget ”de har ikke lige fået dokumenteret det her, men det

er måske også første gang de skal bruge den ISA” om det kan være en formildende omstændighed i forhold til

kontrollen?

(R) Altså, min opfattelse er umiddelbart at ISA 600 jo ikke er kommet med noget nyt i forhold til hvordan en

koncernrevision skal dokumenteres og udføres. Jeg mener ikke at den bringer mere til bordet i forhold til det

eller skærper kravene, jeg mener bare den er med til at vejlede i yderligere omgang end tidligere – så jeg er

ikke af den opfattelse at ISA 600 medfører flere krav men det kan være I er af en anden opfattelse jo, men det

er ikke min ryggradsopfattelse at den har det. Den har bare fået afklaret nogle ting.

(I) Den er blevet mere sådan ”der er kommet mere kød på”, hvor før så stod der måske bare ”du skal opnå

forståelse” og nu står der ”du kan gøre det sådan og sådan og sådan”.
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(R) Ja, det er også det jeg mener med at den er blevet lidt mere eller har en vejlederopgaver end den har haft.

(I) Ja det kan man også se på jeres tjekskemaer fordi de refererer direkte til ISA afsnit.

(I) Yes (pause, nyt spørgsmål). Så det her med om det fortsat skal være et fokusområde, det har vi også snakket

lidt om.

(R) Det er altid en faglig vurdering vi laver år for år, og det varer ikke sålænge før vi melder ud hvad det

kommende års fokusområde skal være. Det vil vi melde ud her i foråret.

(I) Hvad med redegørelsen for 2014? Er den på trapperne?

(R) Det varer lidt før den kommer. Hvornår skal I aflevere jeres opgave?

(I) Det ved jeg ikke, en måneds tid måske. Nu var det fordi vi kunne se at den normalt kommer i oktober, og

så tænkte vi at den må nok være her snart.

(R) Men den kommer selvfølgelig, men under hensyntagen til forskellige forhold så lader den lige vente lidt

på sig endnu.

(I) Har vi mere? Jeg tænker spørgsmål 2.8 med om ”ligesom når revisorer de udfører en revision” så skal de

jo nærmest komme med nogle anbefalinger til den virksomhed de reviderer, hvis de nu ikke finder noget, nogle

findings. Har I det også på samme måde at I skal finde nogle ting, I skal komme med nogle anbefalinger til

revisionsvirksomhederne?

(R) Nej. Vi sidder ikke og opfinder ting for at have dem med. Altså hvis der ligger et spørgsmål om vi leder

med lys og lygte efter noget at komme med, så er svaret ”nej” det gør vi ikke.

(I) Men er det mere reglen end undtagelsen at I har en påtale? Eller, det er vel i langt de fleste tilfælde er der

vel ingen påtaler?

(R) Det fremgår vel af jeres skema ikke?

(I) Jo, jeg tror også det står i redegørelsen. Men jeg tænker man kunne måske godt, der kan vel også være ting

der måske ikke er slemme nok til at være en påtale, hvor man stadig kan have en eller anden ”I kunne overveje

at gøre sådan og sådan”.

(R) Jo det har vi, altså kontrollanten laver jo forbedringsforslag i sit skema og vi laver også anbefalinger.
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(I) Altså som ikke bliver opsummeret som påtaler?

(R) Ja, det har vi ja, helt sikkert. Vi finder jo nogle gange nogen ting hvor vi siger det er bagatel agtigt, men

alligevel hvor vi lige gerne vil nævne det eller ”her har I mulighed for at gøre det bedre her osv.” så det kommer

vi med en hel del af ja, også ting der ikke medfører påtaler. Hvis du får en påtale så er der lavet noget at komme

efter.

(I) Ja. Når man får nogle eksterne øjne på, det giver jo også nogle gange et andet synspunkt.

(R) Ja ja det er jo også en del af vores opgave, det er ligesom også at være en sparringspartner, ikke i ordets

forstand, men vi vil gerne komme med noget til bordet og sige jamen altså ”her anbefaler vi at I gør sådan her

i stedet for” eller ”husk nu lige at gøre sådan her i stedet for” eller ”husk det næste år, der mangler lige den der

lille ting”.

(I) Er det også en del af, nu nævnte du at I havde de her hvor I opsummerer påtalerne. Laver I også noget

tilsvarende på de her mindre anbefalinger?

(R) Nej det mener jeg ikke vi gør. Vi går ikke sådan ud og opsummerer på hvad for nogle anbefalinger vi har

givet, det holder vi til mellem os og...

(I) den konkrete?

(R) Ja.

(I) Yes (pause, afslutning). Jeg tror egentlig vi har svaret på spørgsmål 2.9 også. Ja det har vi været indeover,

ja det med fremtiden. Jeg tror egentlig at det var det.

(R) Ja.

(I) Du skal have mange tak fordi du gad og snakke med os.

(R) Ja velbekommen.

(I) Jeg ved ikke om du har nogle afsluttende kommentarer?

(R) Nej ikke lige for nuværende, det har jeg ikke.

(I) Super. Vi får det lige skrevet ind her, engang i weekenden bliver det nok. Så kan vi lige sende det og så

prøver vi lige at tjekke...
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(R) Den der opgave I laver, hvad er helt præcist, eller hvad er problemformuleringen?

(I) Det er, som den er formuleret lige nu, den er formuleret om flere gange, men lige nu er det, den går meget

på selve kendelserne, hvor er det at koncernrevisionen den går galt i praksis. Hvor den går meget på kendel-

serne, hvor Karsten han har skubbet lidt mere på også, at vi skal have den del med også, den overordnede

analyse i forhold kendelser i forhold til sager og påtaler osv. Og så var det ligesom for at binde det lidt sammen,

at han foreslog at vi kunne prøve at snakke med jer.

(R) Noget der kunne være interessant også at afdække det er jo noget med, ISA 600 kan jo godt virke over-

vældende i de situationer hvor koncernrevisor er den samme som komponentrevisor, altså hvor du har en dansk

enhed på toppen og så tre danske datterselskaber som også revideres af den samme. Der er det jo interessant

at anskue, hvordan kommer revisor så i mål eller kommer revisor i mål med ISA 600 når vi har sådan en

koncernstruktur. Overholder revisor i det hele taget kravene i ISA 600 når vi har denne her struktur typisk.

Fordi der var nogle ting der er lidt specielle når vi snakker en dansk revisor med danske enheder som revisor

for det hele og det er jo typisk situationen jo, typisk så vil jo den samme revisor skrive under på alle regnskaber

i koncernen. Og vedkommende skriver ikke til sig selv jo, altså han sidder ikke og skriver til sig selv og siger

”nu skal du huske at sende mig en uafhængighedsbekræftelse osv.” Men hvordan revisor, altså er revisor com-

pliant med ISA 600 eller er han ikke. Husker revisor i de situationer hvor han er revisor for det hele at få det

hele med inden for ISA 600, altså tager han stilling til konsolideringsprocessen selvom han laver regnskabet

selv osv.? Den betragtning den er interessant.

(I) Ja fordi det eneste han måske kan skære væk det er det her med komponentrevisor ikke.

(R) Der foregår mange faglige diskussioner omkring, hvor meget skal der være når man er revisor for det hele.

Der er nogle revisorer i Danmark der har en holdning at det er meget lidt der skal være fordi man er revisor

for det hele.

(I) Men er det ikke også der at kvalitetsstyringssystemet træder meget i spil hos den enkelte revisionsvirksom-

hed.

(R) Jo det kan du sige.

(I) Hvor de ligger retningslinjer for ”hvad skal der egentlig gøres her” og det er jo det som revisionsvirksom-

heden. Så tænker jeg det er jo mere revisionsvirksomheden der kan få en påtale eller en bøde eller en indbrin-

gelse for nævnet på den.

(R) Nej fordi typisk så har de store kvalitetsstyringssystemer har jo ligesom taget højde for, min oplevelse er

ikke at de sondrer væsentligt mellem situationen hvor du er revisor for det hele og hvor du er revisor med en
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masse komponentrevisorer, det er bare en pakke du skal udfylde kan man sige, du har en model og den skal

bare udfyldes derned ad. Så kan det være nogle gange revisor vælger at sige ”N/A er revisor for det hele” eller

”ikke relevant fordi sådan og sådan” og så har han jo sådan set udfyldt sin koncernpakke men han har bare

ikke taget rigtig stilling til det hele. ISA 600 omfatter jo alle koncernrevisioner uagtet hvordan strukturen er i

moderrevisor og komponentrevisorer. Hvis det er den samme person, jamen det ændrer sådan set ikke på ISA

600 kravene. Så hvis I skal prøve at jagte, det er bare for at sige til jer, hvis I vil prøve at bore lidt ned i hvor

er det en koncernrevision kan gå galt så kunne det være et sted og kigge lidt mere på. Det er bare et input.

(I) Er det noget I oplever, når I er ude, at der bliver givet mange påtaler på?

(R) Jeg kan ikke tage stilling til det konkrete, men jeg kan sige til jer, at det er noget der bliver diskuteret

heftigt det her med hvad skal der ligge i en koncernrevision hvor det er. Det er noget der bliver drøftet meget

fagligt, også af branchen og branchen imellem og i forskellige faglige fora osv. også internt i husene. Jeg kan

godt forestille mig at I også har haft diskussionen hos jer, hvis du går ned til Jan Bo og spørger ham så vil jeg

forvente at han siger ”den drøftelse har vi haft”.

(I) Ja det tror jeg også.

(R) Så hvis I ligesom skal...

(I) Ja havde den hele vejen rundt måske?

(R) Så kunne det være et sted og tænke noget af det ind i, i forhold til hvor går koncernrevisioner galt. Nogle

af de kendelser I har haft, jeg kender ikke kendelserne, jeg har ikke læst dem, men jeg vil gætte på at forkla-

ringen nogle steder har været at man har kendskabet fordi man ved en masse.

(I) Det er lidt forskelligt, der er nogle hvor de selvfølgelig måske slet ikke har lavet noget og så er der nogle

hvor de siger vi har kendskab til det hvor de så bare ikke rigtigt har kunne redegøre for det alligevel. Ja eller

at det ikke var dokumenteret i sagen.

(R) Nogle af de forklaringer der er, når I ser sådan en nævnskendelse, der ligger jo sindssygt meget bag ved

sådan en, som ikke er offentligt tilgængeligt, diskussioner, faglige snakke, materiale der er gået frem og tilbage

osv. osv. i en lang periode. Men nogle af de forklaringer der kan være kommet, jeg aner ikke om det er det,

men nogle af de forklaringer der kan være kommet er jo at man har været revisor for det hele og derfor syntes

det ikke har været relevant, jeg aner ikke om det er det der er tilfældet.

(I) Jeg tror faktisk ikke der har været nogle hvor det har været den samme der har været revisor for det hele.

Det har primært været grove tilfælde med at planlægningen har ikke været udført eller dokumenteret.
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(R) Man har ikke henvist til at...

(I) At man er revisor for hele koncernen.

(R) Jeg kender slet ikke de kendelser der, så jeg udtaler mig hvertfald ikke om dem isoleret. Men bare for at

sige til jer, at noget af det jeg ved der bliver diskuteret meget det er hvornår er man compliant med ISA 600 i

sådan en situation.

(I) Det kan vi godt prøve at inddrage lidt om hvis det er. Vi kan hvertfald lige tage det med i overvejelserne så

vi har det hele vejen rundt.

(R) Jeg tror også at Karsten vil nikke til at det er en snak der går meget om.

I må meget gerne sende mig den transskribering.

(I) Ja det skal vi nok...
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Bilag 7 – Revisortilsynets stikprøveskema

Skema A (non-PIE)
Kontrolleret revisionsvirksomheds navn: Cvr-nr.:

Revisions-

virksom-

hedens tal

Stikprøvens

størrelse

Særlige

typer sager i

stikprøven

A-

Regnskaber

B-

Regnskaber

C-

Regnskaber

Antal underskriftsberettigede revisorer

Mindstekrav til stikprøve

Heraf antal konkurser og rekonstruktioner

Heraf antal erklæringer på koncernregnskab (koncernrevision)

Heraf antal fra seneste overvågning

Heraf antal fra forrige overvågning

Heraf antal sager for de 2 revisorer, som over de seneste 3 år har fået de dårligste

interne vurderinger af udvalgte enkeltsager (min.4 )

Udtages til stikprøve

Udvidelse af stikprøve v. fund af væsentlige fejl og mangler

(2, 4 eller flere sager pr. revisor)

Udvidelse af stikprøven på anmodning fra Revisortilsynet

Udfyldes kun

hvis

Revisortilsynet

anmoder

Udvidelse af stikprøven pba. kontrollantens konkrete vurdering i øvrigt.

I alt antal stikprøver

Heraf antal:


