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Abstract 

Performing a group audit tends to be more complex than performing a normal audit. This is because the 

group auditor has the responsibility for the consolidated group financial statements and thereby the 

responsibility for every single component in the group. However, the group auditor does not audit every 

single component and must trust the component auditor’s work. In other words, the group auditor confirms 

that sufficient audit evidence is obtained for the consolidated financial statements, and that no significant 

findings has occurred. This requires the group auditor to obtain knowledge of the whole group and an 

understanding of every single component in it.  

The objective of this thesis is to determine which challenges that occur in the performance of a group audit. 

ISA 600 addresses guidance to the performance of a group audit. An auditor must follow these guidelines 

when performing the audit. However, not every part of the audit has clear guidance in ISA 600, and in several 

parts of the audit, the auditor has to make his decisions based on his gut feeling. This can be challenging for 

the auditor and can cause inconsistence when the authorities make an inspection.  

Our analysis is based on interviews with auditors and with an authority from Erhvervsstyrelsen. The 

combination of “both sides” (the practical side and the legal side) of an audit helps us determine whether 

the auditor’s ideas of challenges in a group audit are consistent with the findings that are made during 

inspections of group audits.  

When analyzing the results of the interviews we found that the main challenges that every single respondent 

mentions, is the collaboration between the group auditor and the component auditor. We found that the 

amount of supervision and the documentation of it is difficult, and is an area with findings in inspections. We 

also found that the auditors in several areas of the audit finds ISA 600 to be inadequate. The interviewed 

authority from Erhvervsstyrelsen at some point agrees on this statement. He predicts that no changes in law 

and regulation will be made, but he states that ISA 600 will be revised in the near future.  

The conclusion to the objective of this thesis is that ISA 600 might not be adequate, and that changes in 

guidance regarding collaboration between group- and component auditor is a necessity. It also states that 

this solution will not be perpetual since not every group audit can be performed by following guidance.  
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Kapitel 1 - Indledning 
 

Indledning 

En koncern betegner en sammenslutning af foretagender med fælles ejerinteresser, og som 

økonomisk og forretningsmæssigt optræder som én enhed. Dét faktum at verden, grundet 

globaliseringen, bliver mindre, samt dét at barrierer mellem lande bliver nedbrudt, har gjort det 

lettere for selskaber at indgå i- eller skabe en koncern på tværs af landegrænser. Ligeledes kan der 

også være flere fordele ved at indgå i en koncern – for eksempel skattemæssige fordele i 

lavskattelande. Det kan være svært for interessenterne at overskue store koncerner, der går på 

tværs af landegrænser, fordi strukturen og de økonomiske forhold bliver komplicerede. Blandt 

andet derfor er der lovkrav om udarbejdelse af et koncernregnskab for større koncerner 

(Årsregnskabsloven §109). På denne måde samles alle selskaberne, som hvis der var tale om én 

enhed, hvorved interessenter, udefra, kan overskue koncernens økonomi. 

 

I Danmark er der pligt om revision af koncernregnskaber. Dog er det ikke nødvendigvis koncernens 

revisor, der reviderer hvert enkelt selskab i koncernen. I dén situation hvor en anden revisor, end 

koncernrevisor, reviderer et selskab i koncernen, er det stadig koncernrevisor der har ansvaret for, 

at der ikke bliver skrevet under på en ikke-retvisende påtegning på koncernen. Den revisor der 

reviderer et andet selskab i koncernen kaldes komponentrevisoren. Det er derfor vigtigt, at 

samarbejdet og kommunikationen imellem koncernrevisor og komponentrevisor er opretholdt, så 

koncernrevisor kan dokumentere og sikre sig, at det samlede koncernregnskab er retvisende.  

 

Som retningslinjer for en koncernrevision blev der i 2010 udarbejdet en revisionsstandard, ISA 600, 

som skal følges i planlægningen, udførelsen og afslutningen af en koncernrevision. Denne standard 

vejleder om den generelle koncernrevision og de forskellige faser deri, samt hvilke krav der er til 

revisionsteamet. Fordi koncernrevisor skal kende alle koncernens væsentlige komponenter samt 

overvåge komponentrevisors arbejde, vil en koncernrevision som oftest være mere kompleks end 

en almindelig revision. Dette skaber ofte udfordringer for koncernrevisor, hvorfor det er interessant 

at gå i dybden med udfordringerne ved en koncernrevision. 
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Igennem forfatterne til afhandlingens daglige arbejde i branchen for revision og regnskab, vurderes 

det, at der er et vedvarende fokus på revision af koncernregnskaber, selvom det efterhånden er 

nogle år siden, at ISA 600 blev implementeret. På trods af, at der er meget fokus på koncernrevision 

i revisionsbranchen, er der ikke meget litteratur på området. Det er derfor interessant at undersøge, 

hvorvidt kompleksiteten i en koncernrevision gør, at ISA 600 kan udfordres. Netop fordi der ikke er 

fundet meget litteratur på området, finder afhandlingens forfattere, at en egen undersøgelse på 

området er relevant.  

Ovenstående ligger op til afhandlingens problemfelt, problemformulering og problemstillinger, som 

vil blive omtalt nedenfor.  

 

Problemformulering 

Koncernrevision har været et fokuspunkt i Revisortilsynets tilsynskontrol siden 2013. Fordi en 

koncernrevision er mere omfattende og ofte også mere kompleks end en almindelig revision, stilles 

der højere krav til revisors brug af erfaring og professionelle vurdering. Som ISA 600 ser ud nu, er 

der rigtig mange situationer, som ISA’en ikke formår at dække, eftersom to koncernrevisioner 

sjældent er ens. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om ISA 600 i tilstrækkelig grad dækker 

koncernrevisors behov for vejledning igennem revisionen.  

Ovenstående indledning ligger op til følgende problemformulering: 

”Hvilke dele af en koncernrevision giver anledning til udfordringer for koncernrevisorer i 

praksis, og hvorledes kan disse udfordringer løses hensigtsmæssigt? ” 

Afhandlingen tager udgangspunkt i relevant teori, der belyser hvilke hjælpemidler revisor har til sin 

koncernrevision. Ligeledes er afhandlingens analyse udarbejdet på baggrund af interviews med 

eksperter på området, både fra revisionsverdenen og fra lovgivningens verden. 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af følgende problemstillinger: 

1. Hvordan revideres et koncernregnskab i praksis i forhold til retningslinjerne i ISA'erne?  

2. Hvilke udfordringer oplever henholdsvis koncernrevisor og Revisortilsynet ved en 

koncernrevision, og er der lighed mellem de to?  

3. Dækker ISA 600 revisors behov for vejledning under en koncernrevision tilstrækkeligt? 
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4. Bør lovgivning, standarder eller vejledninger udvides eller ændres? 

Her skal problemstilling nr. 1 sikre, at koncernrevisorerne på nuværende tidspunkt reviderer et 

koncernregnskab i overensstemmelse med retningslinjerne i ISA'erne. En besvarelse af denne 

problemstilling er nødvendig, for at kunne konkludere på hvorvidt ISA'erne på nuværende tidspunkt 

er tilstrækkelige - og dermed, om der behov for yderligere lovgivning på området. Ved først at vide 

hvorvidt koncernrevisionen i praksis er i overensstemmelse med ISA'erne, kan der efterfølgende gås 

i dybden med, hvilke udfordringer der foreligger ved en koncernrevision, og om der bør ændres eller 

tilføjes i diverse lovgivninger og vejledninger. Problemstilling nr. 2 skal udpensle hvilke udfordringer 

koncernrevisorerne og Revisortilsynet oplever som de oftest opståede. Problemstilling nr. 3 og 4 

omhandler hvilke tiltag, der eventuelt kunne være med til at gøre det lettere for koncernrevisor at 

revidere et koncernregnskab. Disse eventuelle løsningsforslag ses udelukkende i forhold til 

ændringer eller udvidelser i lovgivning og vejledninger.  

 

Afgrænsning 

For at sikre, at det er den gældende problemformulering, som behandles i afhandlingen, foretages 

en række afgrænsninger. 

Afhandlingens modtagere og målgruppe forudsættes at kende til grundlæggende revisionsteori, 

hvorfor der afgrænses fra den generelle planlægningsdel af en koncernrevision. Der vil ikke blive 

gennemgået hvorledes den generelle indledende planlægning foregår; eksempelvis kundeaccept, 

vurdering af uafhængighed mv. Ligeledes vil der kun være fokus på de områder i revisionen, hvor 

en koncernrevision adskiller sig fra en almindelig revision. Teorien i afhandlingen er altså afgrænset 

til kun at omhandle de områder, der er med til at give en forståelse for en koncernrevisions forhold. 

Ligeledes beskrives generelle revisionsforhold kort, herunder kun forhold som er relevant for 

afhandlingens analyse.  

Der tages som helhed ikke højde for den regnskabsmæssige behandling og udarbejdelse af et 

koncernregnskab. Det er ikke formålet med afhandlingen at belyse hvordan et regnskab 

konsolideres, hvilke poster der skal elimineres mv. Det vurderes, at dette ikke hjælper til at besvare 

problemstillingerne. 
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I teoriafsnittet om væsentlighedsniveau er der fokus på de mest almindeligt anvendte 

allokeringsmetoder. Da der findes mange bud på matematiske beregninger, som kan hjælpe revisor 

til at fastsætte sit væsentlighedsniveau, og for at undgå at komme uden for problemfeltet, 

afgrænses allokeringsmetoderne til de omtalte i kapitel 4.  

Da forfatterne til denne afhandling ikke har indsigt i omkostningsniveauet i forbindelse med de 

angivne løsningsforslag til problemstillingen, afgrænses der fra en grundig gennemgang af hvorvidt 

en løsning til problemstillingen er omkostningseffektiv. Dog er effektiviteten i revisionsbranchen en 

stor faktor både for de praktiserende revisorer og for Revisortilsynet, hvorfor emnet vil blive omtalt. 

I afhandlingens analyse er der afgrænset fra komponentrevisors synspunkt. Udgangspunktet er 

dermed udelukkende fra koncernrevisors synspunkt, samt fra Revisortilsynets synspunkt. Dette er 

vurderet tilstrækkeligt til at besvare problemformuleringen, men der tages højde for dette i 

konklusionen af undersøgelsen. 

Der er ligeledes afgrænset fra indsamling af interview fra mindre revisionshuse end Big 41. Dette er 

med udgangspunktet i, at de fleste koncernrevisioner med grænseoverskridende revisioner af 

selskaber, oftest forekommer i de større revisionshuse. Der tages dog forbehold for, at et interview 

med et mindre revisionshus kunne have ændret konklusionen på analysen. 

 

Metode 

Formålet med dette afsnit er, at beskrive afhandlingens valg af metode og teori. For at nå frem til 

en konklusion på afhandlingens problemformulering, er det nødvendigt at tage valg og fravalg under 

hele undersøgelsesprocessen. På grund af kompleksiteten i et undersøgelsesprojekt betyder det, at 

der er mange veje til målet (Andersen, 2013). Tilgangen til denne afhandling vil blive beskrevet i 

følgende afsnit. 

Det indsamlede data og materiale til afhandlingen vil bestå af både primær og sekundær data og 

empiri (Andersen, 2013). Primær data er indhentet direkte i forbindelse med denne afhandling og 

                                                           
1 PwC, Deloitte, KPMG & EY 



5 
 

vil være udarbejdet af afhandlingens forfattere, hvor sekundært data vil bestå af allerede 

eksisterende materiale.  

Indsamling og anvendelse af sekundær data 

Valget af sekundær data i afhandlingen er primært bestående af artikler, vejledninger, lovgivninger, 

notater og faglige bøger. I sekundær data skelnes mellem procesdata, registerdata og 

forskningsdata (Andersen, 2013). I denne afhandling vil sekundært data være primært bestående af 

forskningsdata, som vil kunne findes igennem CBS’ adgang til diverse publiceret litteratur og data. 

Ved indsamlingen af sekundær data, fandt forfatterne af opgaven frem til, at der ikke er skrevet 

mange teoretiske artikler på området. De relevante teorietiske artikler, som blev fundet, er anvendt 

i afhandlingen og primært i den teoretiske del. Manglen på teoretiske artikler antages at være 

begrundet i problemstillingens meget praktiske karakter. Med denne begrundelse, består 

størstedelen af afhandlingens indsamlede sekundære data af lovgivning og vejledning på området, 

samt faglige notater og –bøger. 

Indsamling og anvendelse af primær data 

Store dele af afhandlingens analyse vil bestå af primær data indhentet og udarbejdet af 

afhandlingens forfattere. Disse data vil bestå af interviews af enkeltpersoner. Interviewene er 

afholdt med henblik på, at kunne analysere den praktiske- og den lovgivende del af 

problemstillingen. Herunder er der foretaget interviews med praktiserende revisorer og med en 

kvalificeret respondent fra Revisortilsynet under Erhvervsstyrelsen. Tilgangen til interviewene vil 

blive belyst nedenfor. 

De primære dele af afhandlingen er baseret på kvalitative data. I analyse- og perspektiveringsdelen 

af afhandlingen vil det kvalitative data blive koblet op på kvantitative, sekundære data bestående 

af undersøgelser og statistikker. 

Interview 

Det primære data der er indhentet til hjælp for afhandlingens analyse består, som tidligere nævnt, 

af personlige interviews. Som nævnt er disse interviews udarbejdet med henblik på at analysere de 

to sider af problemformuleringen. Af denne årsag er der udarbejdet to interviewguides, som er 
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vedlagt i bilag 1. Disse vil blive omtalt i kommende afsnit. Der er tale om åbne interviews, som er 

kendetegnet ved at være kvalitative interviews, hvorfor interviewguiden er meget åben. I denne 

afhandling har interviewguiden været udarbejdet som en hjælp til afhandlingens forfattere som 

foretog interviewene.  

Der findes flere forskellige typer af interviews. Tilgangen til de interviews, som er afholdt i denne 

afhandling, har været med udgangspunkt i informantinterviewet. Informantinterviewet er åbent og 

personligt, og kan være meget nyttigt i starten af et projekt, hvor der kan opstå tvivl om hvilke 

spørgsmål der skal stilles (Andersen, 2013). Erfaringen i forbindelse med afhandlingens interview 

blev da også, at de første par interviews var af typen informantinterviewet, da informanten havde 

viden som interviewerne ikke besad. Dermed gav det erfaring og forberedelse til de næste 

interviews, som dermed blev af typen ”det delvist strukturerede interview”. Denne type af interview 

kan anvendes på samme metode som informantinterviewet – dog har man ved denne type 

interview mere praktisk og teoretisk viden om det område som studeres (Andersen, 2013). Dette er 

også tilfældet i denne afhandling. Selvom forfatterne til denne opgave både har praktisk erfaring, 

igennem deres arbejde i revisionsbranchen, og teoretisk viden igennem studiet, så besidder 

informanterne væsentlig mere viden på området. Efter de første interviews er forfatterne til 

afhandlingen blevet klogere på området, og kan dermed skræddersy de næste interviews til den 

relevante problemstilling i højere grad, end ved de første interviews. Dog er man stadig, ved det 

delvist strukturerede interview, åben overfor nye synsvinkler og informationer som informanten 

kan komme med.  

De ulemper som kan forekomme ved et åbent interview er, at den interviewede kan komme med 

information, som ikke besvarer problemstillingen, og som dermed er ubrugeligt for afhandlingen. 

Af denne årsag har forfatterne til opgaven, inden interviewet, foretaget grundig research på 

området og afklaret store dele af den teoretiske del af afhandlingen.  

Hvert interview har en af varighed af cirka 30-45 minutter. Dette blev fra begyndelsen vurderet 

passende, da et længerevarende interview formentlig ville nå ud over problemfeltets grænser. 

Samtidigt er det vigtigt at holde den interviewedes interesse igennem hele interviewet, hvilket sikres 

ved at bruge interviewguiden til at strukturere interviewet og til at holde tidsplanen. 
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Kriterier for informanterne 

For at være sikker på, at informanten har den tilstrækkelige erfaring og kompetence til at kunne 

besvare problemstillingens områder, er der inden valg af informanter, opstillet en række kriterier 

som de skal opfylde.  

Interview med praktiserende revisorer: 

x Informanten skal minimum have 5 års erfaring efter afsluttet kandidat. 

x Informanten skal som minimum være påbegyndt uddannelsen som statsautoriseret revisor. 

x Informanten skal som minimum have haft en ledende rolle på en koncernrevision, hvor 

samarbejde med komponentrevisorer har været gældende. 

x Informanten skal komme fra et af de fire store huse, Big 4. 

Interview med informanten fra Revisortilsynet hos Erhvervsstyrelsen: 

x Informanten skal som minimum have indsigt i hvilke sager Revisortilsynet har haft på 

området for koncernrevisioner. 

x Informanten skal kende til både lovgivningsmæssig og udøvende revisionsmæssig tilgang.  

Tabel 1 – Udvalgte informanter til interviews af praktiserende revisorer: 

Informanterne er kategoriseret med hhv. firma A, B og C som afspejler tre firmaer fra Big 4.  

Informant nr. Års erfaring Firma  Uddannelse Titel2  Dato for 
interview 

Informant 1 6 år A HA 

Cand.merc.aud 

Påbegyndt SR 

Manager 22-01-2018 

Informant 2 7,5 år A HD 

Cand.merc.aud 

Påbegyndt SR 

Senior 
Manager 

22-01-2018 

                                                           
2 Der gøres opmærksom på at en titel hos de forskellige revisionshuse ikke har samme betydninger og ikke 
nødvendigvis angiver samme kvalifikationer.  
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Informant 3 11,5 år B HA almen 

Cand.merc.aud 

Statsautoriseret revisor 

Senior 
Manager 

19-02-2018 

Informant 4 9 år B International Business 

Cand.merc.aud 

Statsautoriseret revisor 

Senior 
Manager 

19-02-2018 

Informant 5 17 år C HD 

Cand.merc.aud 

Statsautoriseret revisor 

Partner 22-02-2018 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Tabel 2: Udvalgt informant til interview hos Revisortilsynet 

Informantnr. Års erfaring Uddannelse Titel Dato 

Informant 6  10 år, PwC 

2år, 
Erhvervsstyrelsen 

Cand.merc.aud 

Statsautoriseret revisor 

Chefkonsulent i 

Erhvervsstyrelsen 

20-02-2018 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Interviewguide: 

Som tidligere nævnt er der udarbejdet to interviewguides som hjælp til afholdelse af interviewene 

– se bilag 1. Disse er udarbejdet ud fra problemformuleringen og med udgangspunkt i ISA 600 som 

referenceramme. Dette har hjulpet til at give interviewet en struktur. For at få mest mulig udbytte 

fra informanterne, blev der taget en beslutning om at fremsende interviewguidens spørgsmål til 

informanten på forhånd. På denne måde er det undgået, at informanten ikke har kunne svare på 

spørgsmålet på stående fod.  
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Interviewguiden er opdelt i tre faser, hvor den første fase er bestående af meget generelle 

spørgsmål. De generelle spørgsmål skal være med til at give forfatterne til opgaven en generel 

forståelse for tilgangen til en koncernrevision. Det er ikke hensigten, at informanten skal tale længe 

om disse generelle spørgsmål, ligesom det ikke er hensigten, at de skal opremse hvad lovgivningen 

siger. Det er hensigten, at de skal fortælle, hvorledes en koncernrevision foregår i praksis og dermed 

udelukke, at der er uoverensstemmelser mellem praksis og retningslinjerne i ISA'erne. Den næste 

fase består af mere konkrete spørgsmål til udførelsen af koncernrevision, imens den sidste fase 

omhandler eventuel ændring i lovgivning og vejledning.  

For at undgå, at misse dele af besvarelserne fra informanten, er alle interviews optaget på en 

mobiltelefon. Hertil er der foretaget transskribering, da det er forfatterne til afhandlingens 

holdning, at det er lettere for læseren af afhandlingen, at se direkte citater fra informanterne i 

forbindelse med analysen. Skriveprocessen gøres ligeledes lettere, når interviewene er 

transskriberet frem for blot optaget. 

 

Begrebsdefinitioner  

Nedenstående begreber anvendes i afhandlingen, hvor nedenstående definitioner lægges til grund 

for begrebernes omtalen. 

Komponent: En virksomhed eller forretningsaktivitet, hvor den daglige koncernledelse eller 

komponentens daglige ledelse udarbejder finansiel information, som skal medtages i 

koncernregnskabet (ISA 600.9). 

Komponentrevisor: En revisor, som efter anmodning fra koncernopgaveteamet udfører arbejde 

vedrørende en komponents finansielle information til brug for koncernrevisionen (ISA 600.9). 

Komponentvæsentlighed: Væsentligheden for en komponent fastsat af koncernopgaveteamet (ISA 

600.9). 

Koncern: Alle de komponenter, hvis finansielle information er medtaget i koncernregnskabet. En 

koncern har altid mere end én komponent (ISA 600.9).  

Ifølge Kursgevinstloven forstås koncernforbundne selskaber, som: 
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1) Selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse, eller på 

noget senere tidspunkt direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert 

selskab. 

2) Selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse, eller på 

noget senere tidspunkt direkte eller indirekte, råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert 

selskab. 

3) En fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse, eller på noget senere 

tidspunkt direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller 

4) En fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse, eller på noget senere 

tidspunkt direkte eller indirekte, råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab (KGL 

§4, stk. 2) 

Koncernrevision: Revision af et koncernregnskab (ISA 600.9).  

Koncernrevisor: Den partner eller anden person i firmaet, der har ansvaret for koncern-

revisionsopgaven, dens udførelse og for revisors erklæring på koncernregnskabet, som afgives på 

vegne af firmaet. Når revisorer, der er valgt sammen, udfører koncernrevisionen, er de fælles 

opgaveansvarlige partnere, og dette revisionsteam udgør tilsammen koncernrevisor og 

koncernopgaveteamet (ISA 600.9). 

Koncernregnskab: Regnskab som indeholder finansiel information for mere end én komponent. Ved 

begrebet "koncernregnskab" forstås også et kombineret regnskab, som samler al finansiel 

information udarbejdet af komponenter, der ikke hører under et moderselskab, men er underlagt 

fælles kontrol (ISA 600.9). 

Regnskabsbruger: Personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder mv., hvis 

økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder 

nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, 

lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder (ÅRL §12, stk. 2). 

Netværksselskab: Betegner et revisionshus af enten samme firma som koncernrevisor, eller et af 

de større revisionshuse, som er kendt af koncernrevisor. 
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Struktur 

Afhandlingen er inddelt i 12 kapitler som er fordelt på nedenstående fire områder: 

Figur 1 – Afhandlingens struktur: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Indledning: I afhandlingens kapitel 1 bliver indledningen præsenteret. Kapitel 1 består af en 

indledning til opgavens problemfelt, problemformulering, afgrænsning og definitioner. Ligeledes er 

det her opgavens metodetilgang bliver præsenteret.  

Teori: Afhandlingens teoriafsnit er inddelt i fire kapitler. Disse fire kapitler skal være med til at 

præsentere den teoretiske ramme for afhandlingen. Herunder beskrives den grundlæggende 

revisionsteori, som er medtaget, for at give læser en introduktion til emnet, men også begrænset, 

da det forudsættes at læser har en vis teorietisk forståelse for emnet. Hertil beskrives teorien bag 

koncernrevision i kapitel 3. Dette kapitel er vigtigt som baggrund for forståelsen af 

problemstillingen. Kapitel 4 belyser teorien bag allokeringen af væsentlighedsniveauet. Da dette 

område er en stor del af udfordringerne ved koncernrevision, belyses dette område. Dog er det ikke 

hovedproblemstillingen, hvorfor dette kapitel afgrænses. Sidste kapitel i teoriafsnittet beskriver 
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revisors forhold til komponentrevisor. Dette kapitel er med, da det bringer en væsentlig 

baggrundsviden til brug for analysen og problemstillingen.  

Analysen: Afhandlingens analyseafsnit er inddelt i seks forskellige kapitler. Kapitel 6 beskriver kort 

analysens formål og den empiriske data der benyttes. Kapitel 7 beskriver koncernrevision i praksis, 

ud fra informanternes besvarelser. Dette kapitel skal ses i tråd med teoriafsnittet, der beskriver den 

teoretiske måde hvorpå en koncernrevision bør udføres. Det samme gør sig gældende for de næste 

tre kapitler i analysen, som beskriver de udfordringer, der opstår ved koncernrevision og hvordan 

henholdsvis de praktiserende revisorer og Revisortilsynet opfatter udfordringerne. Det sidste 

kapitel i analysen giver en sammenfatning på tværs af de forskellige problemstillinger. 

Konklusion og perspektivering: Afslutningsvis er tanken, at sammenfatte analysen. Hertil bliver der 

konkluderet på hele afhandlingen og perspektiveret til fremtidige konsekvenser for videre forskning 

på området.  
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Kapitel 2 - Grundlæggende revisionsteori  
 

Formålet med dette afsnit er, at skabe et overblik over den teoretiske baggrund for revision, 

herunder blandt andet de overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision. Afsnittet skal, ved at forklare den grundlæggende 

revisionsteori, skabe bedre forståelse for udfordringerne i forbindelse med revision af koncerner. 

 

Revisors overordnede mål – ISA 200 og Revisorloven 

Ifølge ISA 200 er revisors overordnede mål: 

a) ”at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor 

er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender 

er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

b) at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA’erne i 

overensstemmelse med revisors observationer.” (ISA 200, punkt 11) 

Kan der ikke opnås høj grad af sikkerhed, og er en konklusion med forbehold ikke tilstrækkelig, så 

kræver ISA’erne, at revisor ikke udtrykker en konklusion, eller træder tilbage, såfremt det er muligt 

(ISA 200, punkt 12). 

Formålet med revisionen er dermed at skabe en sikkerhed og tillid omkring regnskabet for 

regnskabsbrugerne, der bliver udtrykt igennem påtegningen af regnskabet.  

Ifølge Revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter 

§1, stk. 2 (Revisorloven 2016). Revisors overordnede mål er altså ifølge loven: ”At afgive 

revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold 

til Årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke 

udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug” (RL §1, stk. 2).  

Revisor er pålagt lovgivningen, og er i praksis underlagt kravene i ISA standarderne, samt dansk 

revisionslovgivning, herunder Revisorloven. Som vi også skal se på senere i denne afhandling, giver 
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revisionsstandarderne, lovgivningen og andre kilder for god revisorskik ikke altid klare retningslinjer 

og beskrivelser af, hvordan teorien skal bruges i praksis (Sudan m.fl. 2015, p.29). Dette medfører, at 

udførelsen af revision i mange tilfælde bliver holdningsbaseret og især baseret på den enkelte 

revisors faglige vurderinger. Det betyder, at revisioner på tværs af revisorer kan variere meget på 

baggrund af revisorers forskellige beslutninger og holdninger i konkrete situationer (Sudan m.fl. 

2015, p.29). Dog bør disse forskellige faglige vurderinger ikke ende ud i forskellige konklusioner.  

 

Krav jf. ISA 200 

Foruden kravet om uafhængighed fremgår der ligeledes af ISA 200 relevante krav som revisor skal 

overholde (ISA 200, punkt 14-24). Disse krav er: 

x Etiske krav ved revision af regnskaber 

o Dette afsnit omhandler overholdelse af IFACS etiske principper (integritet, 

objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel 

adfærd), herunder også uafhængighed som ovenfor beskrevet (ISA 200, afsnit A14-

A17). De etiske krav kendes også som god revisorskik, hvilket kendetegnes ved at 

revisor udviser nøjagtighed, hurtighed og fornøden omhu (RL §16). 

x Professionel skepsis 

o Revisor skal vise professionel skepsis igennem hele revisionen. Dette er med til at 

imødekomme risikoen for besvigelser, anvendelsen af uhensigtsmæssige 

forudsætninger mv. Professionel skepsis hjælper også revisor ved omstændigheder, 

som kræver yderligere revisionshandlinger som ikke er oplistet i ISA’erne (ISA 200, 

afsnit A18-A22). 

x Faglig vurdering 

o Den faglige vurdering er afgørende for den korrekte gennemførelse af revisionen. For 

eksempel når det handler om beslutninger om væsentlighed og revisionsrisiko samt 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, er revisors faglige vurdering især nødvendig 

(ISA 200, afsnit A23-A27). 

x Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt revisionsrisiko 
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o Revisionsbevis er en nødvendighed, for at kunne understøtte den konklusion revisor 

måtte komme frem til i erklæringen. At revisionsbeviset skal være tilstrækkeligt, 

dækker over mængden af revisionsbevis, og mængden bliver fastlagt ud fra revisors 

faglige vurdering af hvor stor risikoen for fejlinformation er, samt hvor god kvalitet 

revisionsbeviset er i. Egnethed dækker netop over revisionsbevisets kvalitet, relevans 

og pålidelighed, i relation til revisors konklusion (ISA 200, afsnit A28-A31).  

Revisionsrisiko uddybes særskilt senere i afhandlingen.   

x Revisionens gennemførelse i overensstemmelse med ISA’er 

o ISA’erne opstiller standarder til revisors arbejde, så revisor kan opfylde sine mål. 

Standarderne indeholder mål og krav, men også vejledning til revisor (ISA 200, afsnit 

A53-A76). 

Ovenstående krav til revisor i henhold til ISA 200 er med til at sikre, at revisor opnår et regnskab, 

som ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og som revisor kan afgive en konklusion med høj 

grad af sikkerhed på.  

 

Revisionsrisiko 

Revisionsrisiko er risikoen for, at revisor giver en blank påtegning på et regnskab, som indeholder 

væsentlig fejlinformation. Altså en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og 

opdagelsesrisikoen (ISA 200.13.c). 

For at revisor kan opnå høj grad af sikkerhed, skal han have tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau. Dermed kan der drages rimelige 

konklusioner, som revisors konklusion i erklæringen kan baseres på (ISA 200.17). 

Nedenfor er revisionsrisikomodellen vist. Selvom modellen ikke direkte vises i ISA standarderne, så 

er den fundamentet for forståelsen af de risikobaserede revisionsstandarder. Den forklares implicit 

i ISA 200 og vejledningen hertil, og er dermed stadigvæk i stor grad en del af revisionsprocessen og 

revisors risikovurdering (Sudan m.fl. 2015, p.153).    
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Figur 2 - Revisionsrisikomodellen: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Med andre ord kan ovenstående model beskrives således: 

Revisionsrisikoen = Risikoen for væsentlig fejlinformation x opdagelsesrisikoen, hvor risikoen for 

væsentlig fejlinformation = iboende risiko x kontrolrisikoen (Sudan m.fl. 2015, p.153). 

Iboende risiko: Betegner risikoen for, at der opstår fejl i en regnskabspost eller transaktionstype, 

uden hensyntagen til eventuelle interne kontroller. Der vil være forskel på størrelsen af den iboende 

risiko på forskellige regnskabsposter; Eksempelvis vil konti som er påvirket af regnskabsmæssige 

skøn have større iboende risiko, da der altid vil være en skønsmæssig usikkerhed (Sudan m.fl. 2015, 

p.152). Den iboende risiko er upåvirkelig, og revisor kan ikke gøre noget ved denne. 

ISA 200.13: ”Iboende risiko - den eksponering, som et revisionsmål vedrørende en gruppe af 

transaktioner, en balancepost eller en oplysning har for fejlinformation, der enten enkeltvis eller 

sammenlagt med anden fejlinformation kan være væsentlig, inden eventuelle tilknyttede kontroller 

overvejes” (ISA 200.13) 

Kontrolrisiko: Betegner risikoen for, at en fejl ikke forhindres af det interne kontrolsystem inden 

rapporteringen af regnskabet. Vurderingen af kontrolrisici kræver, at revisor har kendskab til 

virksomhedens interne kontrolsystem. Baseret på dette kendskab og ved eventuelle test af 

kontroller, kan der foretages en vurdering af kontrolrisikoen (Sudan m.fl. 2015, p.152). 

Kontrolrisikoen er bestemt af kunden, og revisor har kun indirekte indflydelse herpå. 

ISA 200.13: ”Kontrolrisiko – risikoen for, at mulig fejlinformation, som enten enkeltvis eller sammen 

med anden fejlinformation, kan være væsentlig for et revisionsmål vedrørende en gruppe af 

transaktioner, en balancepost eller en oplysning, ikke forebygges eller opdages og rettes i tide af 

virksomhedens interne kontrol” (ISA 200.13) 
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Opdagelsesrisiko: Betegner risikoen for, at de substanshandlinger revisor foretager, ikke vil opdage 

eventuelle væsentlige fejl. 

ISA 200.13.e: ”Opdagelsesrisiko – risikoen for, at de handlinger, som revisor har udført for at 

reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejlinformation, 

der enten alene eller sammenlagt med andre fejlinformationer kan være væsentlig” (ISA 200.e) 

Når den iboende risiko og kontrolrisikoen vurderes høje, vil den accepterede opdagelsesrisiko være 

mindre – der skal altså laves mere revisionsarbejde, eller revisionsbeviset skal være tilsvarende 

stærkere. Den iboende risiko kan man ikke gøre noget ved, men kontrolrisikoen kan forbedres ved 

et bedre kontrolmiljø i virksomheden, hvilket vil forhøje opdagelsesrisikoen og gøre revisors arbejde 

nemmere. Revisor har indflydelse på opdagelsesrisikoen i den forstand, at han bestemmer hvor 

meget arbejde der skal udføres. 

 

Sammendrag  

Det overordnede formål med revisionen er, at revisor igennem sin påtegning på regnskabet, kan 

styrke regnskabsbrugernes tillid til regnskabet. Regnskabsbrugerne er virksomhedens ejere og 

aktionærer, men kan også være kunder, banker, långivere, leverandører eller medarbejdere. Når 

revisionen udføres er revisor underlagt lovgivningen, der blandt andet siger, at revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Risikoen for at revisor påtegner et regnskab med en forkert konklusion, kaldes revisionsrisikoen. 

Revisionsrisikoen består af en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og 

opdagelsesrisikoen, hvor risiciene for væsentlig fejlinformation består af iboende risiko x 

kontrolrisikoen. En optimal situation for revisor er, når den iboende risiko og kontrolrisikoen er lav 

– dermed bliver opdagelsesrisikoen høj, og der kan være mulighed for at revisor kan mindske 

arbejdsbyrden.  
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Kapitel 3 - Teorien bag koncernrevision  

 

Formålet med dette afsnit er, at opnå en forståelse for begrebet koncernrevision, hvad dette 

indebærer og hvorledes koncernrevision adskiller sig fra en almindelig revision. Som ethvert andet 

regnskab skal koncernregnskabet revisionspåtegnes således, at regnskabsbrugernes 

informationsbehov er dækket og tilfredsstillet. Der bliver derfor, i dette afsnit, gået i dybden med 

hvad revision af en koncern indebærer, og hvordan en koncernrevision udarbejdes i henholdsvis 

planlægningen, udførelsen og rapporteringsprocessen. Reglerne omhandlende koncernrevision 

indebærer en revisions almindelige regler, dog med de tilpasninger der findes i ÅRL §§ 109-128 og 

ISA 600, som indeholder regler forbundet udelukkende med koncernrevisioner.  

Der gives indledningsvis en definition af hvad en koncernrevision er og uddybelse af de mest 

centrale begreber, samt hvilke indledende overvejelser der tages forud for koncernrevisionen. 

Herefter gås der i dybden med selve revisionsprocessen, hvor både planlægningen, udførelsen og 

rapporteringen udpensles. Dette gøres ved først at opnå forståelse for betydelige og ikke betydelige 

komponenter, fastlæggelse af væsentlighedsniveau, komponentrevisor og rapporteringsprocessen. 

Til sidst gives en sammenfatning af teorien bag koncernrevision.   

 

Definition af en koncern og koncernrelaterede begreber  

Ifølge ÅRL § 109 har alle modervirksomheder, der kan udøve kontrol over én eller flere 

dattervirksomheder, som udgangspunkt pligt til at udarbejde et koncernregnskab, der viser 

koncernen som én virksomhed (ÅRL § 109). Dette medfører således, at der tilsvarende er behov for 

en koncernrevisor til at revidere koncernregnskabet.  

Før der kan være tale om en koncern, skal koncerndefinitionen være opfyldt. Denne er 

udspecificeret i selskabsskattelovens § 31 C som siger, at et selskab sammen med ét eller flere 

datterselskaber udgør én koncern (SEL § 31 C). Før selskabet kan kalde sig moderselskab, skal det 

have bestemmende indflydelse over datterselskabet (SEL § 31 C). Der kan derved i en koncern kun 

være ét direkte moderselskab. Begrebet ”bestemmende indflydelse”, er beskrevet i 

selskabsskatteloven § 31 C stk. 2 og 3, som siger: 
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"Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger og, at bestemmende indflydelse foreligger når et moderselskab direkte eller indirekte 

gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab" (SEL § 31 C 

stk. 2 og 3). 

I de tilfælde hvor moderselskabet ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, er der 

andre forhold, der kan klarlægge hvorvidt der er tale om bestemmende indflydelse. Ifølge SEL § 31 

C har moderselskabet bestemmende indflydelse hvis:  

1) "Selskabet har råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale 

mellem andre investorer. 

2) Selskabet har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i 

henhold til en vedtægt eller aftale. 

3) Selskabet har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 

ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller  

4) Selskabet har råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller 

i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over 

selskabet" (SEL 31 C stk. 4).   

Har moderselskabet ikke bestemmende indflydelse i henhold til SEL § 31 C stk. 2, skal det vurderes 

hvorvidt der er tale om betydelig indflydelse. Betydelig indflydelse indtræder, når moderselskabet 

direkte eller indirekte råder over 20 % eller mere af stemmerne i selskabet. Dog skal moderselskabet 

have bestemmende indflydelse over datterselskabet, før der er tale om et koncernforhold.  

 

Indledende overvejelser  

Inden en revision kan påbegyndes, er der nogle indledende overvejelser der skal tages højde for. 

Dette gælder for så vidt en almindelig revision, som en koncernrevision. For processen 

omhandlende en revision generelt henvises til kapitel 2. Ud over de almindelige indledende 

overvejelser der skal tages stilling til i forbindelse med en revision, er der nogle mere specifikke 

overvejelser når det drejer sig om koncernrevisioner. Først og fremmest skal der opnås en forståelse 

for koncernen og dennes struktur. Dette indebærer, at revisor har en forståelse for, hvordan 
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koncernen er opbygget med hensyn til ejerforhold, hvad koncernens forretningsaktiviteter er, og 

hvilke brancheforhold man skal være opmærksom på. Dette kendskab fås gennem kommunikation 

med ledelsen, egen research og de informationer koncernledelsen stiller til rådighed omkring 

koncernforholdene.  

I forhold til ISA 600 skal der, i forbindelse med opgaveaccepten af en koncernrevision, foretages 

yderligere overvejelser frem for de generelle overvejelser ved en revision. Ved en koncernrevision 

er det koncernrevisoren der har ansvaret for styringen, tilsynet og udførelsen af selve revisionen, 

og det er derved også koncernrevisoren, der har ansvaret for revisionspåtegningen på 

koncernregnskabet. Dette indebærer, at koncernrevisors erklæring på koncernregnskabet ikke kan 

henvise til erklæringer fra komponentrevisor (Sudan m.fl. 2015, p. 462).  I og med at koncernrevisor 

har ansvaret for at afgive revisionspåtegningen på koncernregnskabet, kræver dette, at 

koncernrevisoren har visse kompetencer, der omhandler koncernrevisioner. Da særligt store 

internationale koncerner kan have mange forskellige komponenter, kræver dette nogle 

kompetencer, der ligger ud over kompetencerne for en almindelig revision. Det er derfor essentielt, 

at der bliver vurderet hvorvidt koncernrevisionsteamet har kompetence nok til at kunne foretage 

koncernrevisionen.  

Da en koncern kan bestå af komponenter fra hele verdenen, kan det være vanskeligt at indhente 

tilstrækkeligt revisionsbevis fra diverse komponenter. Det er koncernrevisors ansvar, at alt 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet, og koncernrevisor er derfor i den sammenhæng afhængig 

af, at komponentrevisorerne udfører deres arbejde grundigt.  

Ligesom ved en almindelig revision skal der udarbejdes et aftalebrev mellem kunden og revisor, hvor 

betingelser, honorar og forudsætninger er oplistet. Ved nogle koncernrevisioner er det 

moderselskabet, der accepterer aftalebrevet på vegne af hele koncernen, og dermed på vegne af 

alle komponenterne i koncernen. Når dette er tilfældet, bør koncernrevisor fremsende det 

underskrevne aftalebrev til komponentrevisorerne, således, at komponentrevisor er informeret 

omkring betingelser, forudsætninger og honorar. Det vil dog ofte være sådan, at betingelser, 

honorar og forudsætninger er drøftet mellem komponent og komponentrevisor. Komponentrevisor 

kan vælge at lave et lokalt aftalebrev, der omhandler aftalen indgået mellem alene 
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komponentrevisor og komponent. Dette er tilfældet i Danmark, hvor der også udarbejdes et lokalt 

aftalebrev mellem selskabet og revisor (Sudan m.fl. 2015, p. 464).  

 

Planlægning af koncernrevisionen  

Når kunden og opgaven er accepteret af revisor, kan selve planlægningsprocessen begynde. Her skal 

koncernrevisor gennemgå den overordnede koncernrevisionsstrategi, og for at koncernrevisor 

opfylder sit ansvar, er det vigtigt at lægge en koncernrevisionsplan (ISA 600 afsnit A22). Inden den 

kan lægges, skal koncernrevisor opnå forståelse for koncernen, dens komponenter og koncernens 

omgivelser. Disse elementer er fundamentale for, at betydelige og ikke betydelige komponenter kan 

defineres.  

Koncernrevisor skal i planlægningsfasen udstede instrukser til komponenterne (group audit 

instructions), for at sikre en ensartethed og sammenlignelighed i den finansielle information (ISA 

600 afsnit A24). Instrukserne indeholder krav til komponenternes finansielle information, og giver 

ofte en manual for procedurer ved regnskabsrapporteringen samt en rapporteringspakke (ISA 600 

afsnit A24). Hvis der er allokeret et væsentlighedsniveau ud til komponenterne, vil dette ligeledes 

fremgå af instrukserne og tidsfrister til rapporteringen vil også være beskrevet.  

ISA 600 A25 har oplistet, hvad instrukserne normalt vil omfatte:  

� Den anvendte regnskabspraksis 

� Lovmæssige- og andre oplysningskrav der er relevante for koncernregnskabet herunder;  

� Identifikation og rapportering af segmenter. 

� Forbindelser til- og transaktioner med nærtstående parter.  

� Koncerninterne transaktioner og ikke realiserede fortjenester.  

� En tidsplan for rapporteringen (ISA 600 afsnit A25).  

Ligesom ved enhver anden revision, skal revisor identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, der skyldes besvigelser. Her skal revisor udforme og implementere 

hensigtsmæssige reaktioner på de vurderede risici (ISA 600 afsnit A27). Koncernrevisor skal her 

drøfte besvigelsesrisikoen med koncernopgaveteamet og komponentrevisor, således, at viden om 

de enkelte komponenter deles og det derved er lettere, at identificere en eventuel besvigelsesrisiko.  
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Betydelige og ikke betydelige komponenter 

I ISA 600 skelnes der mellem betydelige og ikke betydelige komponenter, og det er koncernrevisors 

ansvar, at identificere hvilke komponenter der er betydelige, og hvilke der ikke er. En betydelig 

komponent er en komponent, der er individuel betydelig som følge af dens regnskabsmæssige 

størrelse i forhold til koncernen, eller som følge af betydelige risici for væsentlige fejl i 

koncernregnskabet (ISA 600 afsnit A5). Dette indebærer, at hvis komponentens omsætning for 

eksempel udgør 90% af koncernens samlede omsætning, vil dette alene gøre komponenten til en 

betydelig komponent. Samtidig vil en risiko for væsentlige fejl i koncernregnskabet også gøre 

komponenten til en betydelig komponent. Sammenhængen mellem de to er således, at jo større 

individuel finansiel betydning komponenten har, jo mere øges risikoen for væsentlig fejlinformation 

i koncernregnskabet (ISA 600 afsnit A5).  

For at identificere disse betydelige komponenter, foreskriver ISA 600, at man vælger en benchmark, 

der passer til den enkelte komponent, og derefter fastsætter en procentsats, der ganges på 

benchmarken. Eksempler på benchmarks kan være omsætning, aktiver eller resultatet før skat, alt 

afhængig af hvilken type virksomhed der er tale om. Det er herved essentielt, at koncernrevisoren 

har kendskab til hele koncernen og alle komponenterne, for at kunne fastlægge hvilken benchmark, 

der er mest passende. Efter benchmarken er sat, vælges der en passende procentsats som ganges 

på benchmarken. Man kan for eksempel sige, at en komponent er betydelig, hvis den repræsenterer 

mere end 20 % af koncernens samlede omsætning. Der er i ISA 600 ikke givet direkte instrukser til, 

hvilke benchmarks og hvilke procentsatser, der er mest hensigtsmæssige at benytte, og ISA 600 

lader det derfor være op til den enkelte koncernrevisor, at fastsætte en passende benchmark og 

procentsats ved koncernrevisionen. Koncernrevisoren kan ligeså vælge at benytte flere 

benchmarks, således, at en komponent for eksempel skal have mere end 20% af den samlede 

omsætning eller resultat før skat. Dog skal den valgte benchmark altid være identisk med det valgte 

benchmark ved fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet. Mere herom i kapitel 4.  

Ifølge ISA 600 afsnit A6 skal en komponent også defineres som betydelig, hvis komponenten 

medfører risici for væsentlige fejlinformation i koncernregnskabet. Dette er tilfældet, hvis der er 

omstændigheder hos komponenten der gør, at risikoen for fejlinformationer i regnskabet er øget. 
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ISA 600 A6 giver eksempler på hvilke omstændigheder, der kan medføre risiko for væsentlige 

fejlinformationer i regnskabet; Hvis en komponent har ansvaret for handel i fremmed valuta, hvis 

komponenten har going concern risici, hvis komponenten er tabsgenererende, komponenter på 

udsatte steder i verdenen mv. Her foreskriver ISA 600 afsnit A6, at der er en vis variation i udvalget 

af betydelige komponenter for at skabe et element af uforudsigelighed. I og med at vurderingen af 

hvilke komponenter, der er betydelige i henhold til særlige omstændigheder der giver risiko for 

væsentlige fejlinformationer i regnskabet, kræver et særligt kenskab til komponenten, er det som 

oftest en beslutning, der tages mellem koncernrevisor og komponentrevisor.  

Ved vurderingen af hvilke komponenter der er betydelige, er det dermed vigtigt både at vurdere 

risikoen for væsentlige fejlinformationer i koncernregnskabet og komponentens regnskabsmæssige 

størrelse i forhold til koncernen.  

Er en komponent vurderet betydelig som følge af sin individuelle finansielle betydning for 

koncernen, skal koncernopgaveteamet eller komponentrevisor revidere komponentens finansielle 

information ved anvendelse af komponentvæsentlighed (ISA 600). Er en komponent derimod 

vurderet betydelig, fordi den omfatter risici for væsentlige fejlinformation i koncernregnskabet som 

følge af sin særlige art eller særlige omstændigheder, skal koncernopgaveteamet eller en 

komponentrevisor udføre én eller flere af følgende handlinger ifølge ISA 600: 

x "Revision af komponentens finansielle information ved anvendelse af 

komponentvæsentlighed.  

x Revision af én eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger der 

relaterer sig til de sandsynlige, betydelige risici for væsentlig fejlinformation i 

koncernregnskabet. 

x Nærmere angivne revisionshandlinger, der relaterer sig til de sandsynlige betydelige risici for 

væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet" (ISA 600.27).  

Ved de komponenter, der er vurderet ubetydelige, skal koncernopgaveteamet udføre analytiske 

handlinger på koncernniveau (ISA 600). Mener koncernopgaveteamet derimod ikke, at der kan 

opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en 

koncernrevisionskonklusion, skal koncernopgaveteamet udvælge komponenter, der er ikke-
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betydelige komponenter, samt udføre eller anmode en komponentrevisor om, at udføre en eller 

flere af følgende handlinger på hver af de udvalgte komponenters finansielle information:  

x "Revision af komponentens finansielle information ved anvendelse af 

komponentvæsentlighed. 

x Revision af én eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger.  

x Review af komponentens finansielle information ved anvendelse af 

komponentvæsentligheden.  

x Nærmere angivne revisionshandlinger" (ISA 600.29).   

 

Fastlæggelse af væsentlighedsniveau  

I forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet skal der, som det første, fastlægges et 

væsentlighedsniveau for koncernregnskabet som helhed. Her benyttes et benchmark såsom 

omsætning, resultat før skat, aktiver etc., afhængigt af hvilken virksomhed der er tale om. Når 

benchmarken er valgt, vælges der ligeledes en passende procentsats, der ganges på benchmarken. 

Resultatet herefter omtales som væsentlighedsniveauet, og fejl under dette beløb er derved ikke 

væsentlige i forhold til regnskabet som helhed. Dette gøres i overensstemmelse med de generelle 

regler for fastlæggelse af væsentlighedsniveau. Mere herom i kapitel 4. Problematikken i 

fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet ligger i at fastlægge et passende benchmark og en passende 

procentsats, da der ikke er foreskrevet specifikke retningslinjer på området, og det derfor er op til 

revisoren selv, at fastlægge benchmark og procentsats ud fra sin professionelle dømmekraft.  

Når væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet er lagt, skal der lægges et væsentlighedsniveau 

for de enkelte komponenter. Dette kan gøres på to måder:  

� Allokering af væsentlighedsniveau til de enkelte komponenter 

� Lokalt væsentlighedsniveau  

 

Allokering af væsentlighedsniveau: 
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Koncernrevisor kan vælge at allokere et væsentlighedsniveau ud til de forskellige komponenter (ISA 

600 afsnit A42). Dette kan gøres på flere forskellige måder, og ISA 600 foreskriver ikke specifikke 

retningslinjer for, hvordan væsentlighedsniveauet allokeres ud til de forskellige komponenter. 

Revisor kan vælge, at allokere væsentlighedsniveauet for koncernen ud matematisk. Eksempelvis, 

hvis koncernvæsentlighedsniveauet er 3 mio., og der er tre komponenter, så vil hver komponents 

væsentlighedsniveau 1 mio. Revisor kan også vælge, at allokere væsentlighedsniveauet ud 

forholdsmæssigt, således, at hvis omsætning er valgt som benchmark, og komponent 1 har 50% af 

koncernens samlede omsætning, så får komponent 1 også 50 % af koncernens samlede 

væsentlighedsniveau. Ved disse metoder vil komponenternes samlede væsentlighedsniveau ikke 

overstige koncernens væsentlighedsniveau. Allokeringsmetoder omtales yderligere i kapitel 4. 

Det er dog foreskrevet i ISA 600, at komponenternes samlede væsentlighedsniveau gerne må 

overskride koncernens væsentlighedsniveau, så længe den enkelte komponents 

væsentlighedsniveau ikke overstiger koncernens. Derved skal komponentvæsentlighedsniveauet 

altid sættes lavere end koncernvæsentlighedsniveauet (ISA 600 afsnit A43). Ved fastlæggelsen af 

hvilket væsentlighedsniveau, der skal fastsættes ved diverse komponenter, tages der højde for 

risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, og denne vurdering er derfor sammenhængende med 

vurderingen af, hvilke komponenter der er betydelige og hvilke der er ikke betydelige. I vurderingen 

af komponentvæsentlighedsniveauet vil følgende faktorer indgå: (Sudan m.fl. 2015, p. 468)  

� Komponentens størrelse i forhold til den samlede koncerns størrelse. 

� Antal komponenter i koncernen. 

� Andel af koncernen hvor der ikke udføres revision, review eller specifikke 

revisionshandlinger.  

� Andel af koncernen hvor der ikke er lokalt krav om revision.  

� Art og omfang af forventede fejl.  

� Art og omfang af regnskabsmæssige skøn, som foretages hos den enkelte komponent. 

(Sudan m.fl. 2015, p. 468)  

Grundet ISA 600's uspecifikke vejledning i henhold til allokering af væsentlighedsniveau, er der 

senere blevet udviklet konkrete metoder til brug i allokeringen. Disse metoder strækker sig fra 

meget konservative metoder, hvor koncernvæsentlighedsniveauet matematisk fordeles ud på 
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antallet af komponenter, til meget aggressive metoder, hvor væsentlighedsniveauet for de enkelte 

komponenter er lig koncernvæsentlighedsniveauet (Glover m.fl. 2008). Mere herom i kapitel 4.  

 

Lokalt væsentlighedsniveau: 

Alternativt kan koncernrevisor anmode komponenten om at revidere til lokalt væsentlighedsniveau, 

og det er derved kun når et lokalt væsentlighedsniveau er højere end 

koncernvæsentlighedsniveauet, at et problem opstår. Anmoder koncernrevisor komponenten om 

selv at fastlægge et væsentlighedsniveau, rapporteres det lokale væsentlighedsniveau til 

koncernen, og det er derfor op til koncernrevisor, at acceptere det lokale væsentlighedsniveau. I de 

tilfælde hvor det lokale væsentlighedsniveau er højere end koncernvæsentlighedsniveau, skal 

koncernen allokere et væsentlighedsniveau ud til komponent til brug gennem revisionen. I praksis 

vil det lokale væsentlighedsniveau som oftest være lavere end koncernvæsentlighedsniveauet, 

hvorfor der ikke vil være brug for en efterfølgende allokering. Væsentlighedsniveau uddybes i 

kapitel 4. 

 

Arbejde udført på komponenter  

Vurderingen af hvilket arbejde der skal udføres på de enkelte komponenter, afhænger i høj grad af 

hvilke komponenter, der er identificerede som betydelige komponenter og hvilke komponenter der 

er identificerede som ikke betydelige. Arten og omfanget af det arbejde, der udføres på 

komponenten omtales i praksis som scoping. På komponenter der vurderes som betydelige skal der 

altid udføres revision (ISA 600 afsnit A48). Dog kan det, i de tilfælde hvor det er betydelige risici der 

har medført, at komponenten vurderes som betydelig, være okay alene at udføre 

revisionshandlinger på de specifikke identificerede betydelige risici. I forbindelse med vurderingen 

af hvilket arbejde der skal udføres på de forskellige komponenter, er det essentielle, vurderingen af 

hvilke komponenter der er identificerede som betydelige, og hvilke komponenter der er 

identificerede som ikke betydelige. I nedstående diagram vises, hvordan komponentens 

betydelighed påvirker koncernopgaveteamets fastlæggelse af typen af arbejde der skal udføres.  
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Figur 3 – Diagram ISA 600 afsnit A 47. 

 

Kilde: ISA 600 afsnit A 47 diagram 

Diagrammet viser, hvordan der ved individuelle finansielt betydelige komponenter skal udføres 

revision, mens der ved ikke betydelige komponenter findes andre muligheder. Ved betydelige 

komponenter kan der, afhængigt af omfanget af betydelige risici for væsentlige fejlinformationer i 

koncernregnskabet, laves:  

� "Fuld revision af komponenten.  

� Revision af en eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger, der 

relaterer sig til de sandsynlige betydelige risici.  
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� Specifikke revisionshandlinger der relatere sig til de sandsynlige betydelige risici" (ISA 600 

afsnit A27).  

Da koncernrevisor er ansvarlig for, at der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, skal der 

nøje overvejes, hvilke handlinger der udføres på de enkelte komponenter og om dette medfører 

tilstrækkeligt revisionsbevis. I vurderingen af hvilke arbejdshandlinger, der skal udføres på 

komponenterne, skal der foretages en grundig risikovurdering af de enkelte komponenter, og det 

kræver derved, at koncernrevisor har et dybdegående kendskab til koncernen, branchen og 

forbundne risici. I ISA 600 afsnit A47 beskrives, hvordan koncernopgaveteamets fastlæggelse af 

typen af arbejde, der udføres vedrørende en komponents finansielle information, og dets 

involvering i komponentrevisors arbejde påvirkes af:  

� "Komponents betydelighed  

� De identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet 

� Koncernopgaveteamets vurdering af udformningen af koncernkontroller og fastlæggelse 

af, om de er blevet implementeret, og  

� Koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor" (ISA 600 afsnit A47).  

Der er dermed flere faktorer, der spiller ind i vurderingen af hvilket arbejde, der skal udføres på de 

forskellige komponenter, og vigtigst af alt er, at koncernrevisor altid opnår egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis.  

På de komponenter, der er identificeret som ubetydelige, benyttes som oftest én af følgende 

arbejdshandlinger:  

� Revision – Der foretages revision med udgangspunkt i et væsentlighedsniveau.  

� Review – Der foretages review med udgangspunkt i et væsentlighedsniveau.  

� Aftalte arbejdshandlinger – Specifikke arbejdshandlinger, baseret på instrukser fra 

koncernrevisor. Der drages ingen konklusion.  

� Analytiske handlinger – Koncernrevisor udfører relevante analytiske handlinger baseret på 

dennes risikovurdering (Sudan m.fl. 2015, p. 471)  

Når det skal vurderes, hvilken type arbejde, der skal udføres på ikke betydelige komponenter, er der 

forskellige faktorer der spiller ind. Disse faktorer er:  
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� Omfanget af revisionsbevis, der forventes opnået for den finansielle information for 

betydelige komponenter.  

� Om komponenten er stiftet eller overtaget for nylig.  

� Om betydelige ændringer har fundet sted hos komponenten.  

� Om intern revision har udført arbejde vedrørende komponenten og dette arbejdes 

eventuelle indvirkning på koncernrevisionen.  

� Om komponenterne anvender fælles systemer og processer. 

� Funktionaliteten af koncernkontroller. Usædvanlige udsving, identificeret ved analytiske 

handlinger, udført på koncernniveau.  

� Den individuelle økonomiske betydning eller den risiko komponenten udgør, i forhold til 

andre komponenter, inden for den pågældende komponents kategori.  

� Om komponenten som følge af lov, øvrig regulering eller af anden årsag er underlagt 

revision (Sudan m.fl. 2015, p. 471).  

Vælger koncernrevisor ud fra overstående faktorer, at lave et review på de ikke betydelige 

komponenter, medfører dette, at reviewet udføres i henhold til ISRE 2400 eller ISRE 2410, og dette 

skal udføres med udgangspunkt i et væsentlighedsniveau (Sudan m.fl. 2015, p. 475). Vælger 

koncernrevisor, at foretage aftalte arbejdshandlinger bliver disse baseret på en risikovurdering af 

komponenten, og der bliver derved udarbejdet aftalte arbejdshandlinger, der vedrører specifikke 

regnskabsposter. Dette kunne for eksempel være en værdiansættelse af et anlægsaktiv. (Sudan m.fl. 

2015, p. 475). Bliver det valgt, at der skal laves analytiske handlinger på komponenten, indebærer 

dette, at der for eksempel kan laves en analyse, hvor tallene fra sidste år sammenlignes med dette 

års tal, hvormed der sættes et mål for, hvor stor en ændring der kan accepteres, før der skal laves 

yderligere handlinger. En anden analytisk handling kan være, at gennemgå relevante nøgletal og 

sammenligne disse, med andre sammenlignelige virksomheder i branchen (Sudan m.fl. 2015, p. 

475). 

I ISA 600 er der ikke fastlagt noget direkte krav til hvor stor en del af koncernens enten omsætning, 

resultat før skat eller aktiver der skal revideres, og det er derfor en vurdering, der skal tages af den 

enkelte koncernrevisor, hvor stor en andel af koncernen der skal revideres på det fastlagte 

benchmark. Man skal dog som oftest helst op og revidere 70-90% af den valgte benchmark, før der 

er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Har virksomheden gode og stabile 
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koncernkontroller kan det accepteres, at der bliver revideret ned til 60%. Det er dog vigtigt at huske, 

at koncernrevisor har ansvaret for, at der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for 

koncernen, hvorfor det derfor er bedst at lægge sig i den høje ende frem for den lave.   

Som tidligere nævnt, siges det, at der i Danmark ofte benyttes et lokalt væsentlighedsniveau i 

revisionen af den enkelte komponent. Ved benyttelse af et lokalt væsentlighedsniveau bliver der 

tilsvarende også lavet en lokal vurdering af, hvilke arbejdshandlinger som skal udføres på revisionen. 

Her er minimummet dog, at det lokale væsentlighedsniveau ikke må overskride 

koncernvæsentlighedsniveauet, samt at arbejdshandlingerne bestemt lokalt, som minimum 

ligeledes skal opfylde instrukserne fra koncernrevisor. I Danmark vil det ofte være tilfældet, at det 

lokale fastsatte væsentlighedsniveau og de lokalt bestemte arbejdshandlinger, er strammere end 

kravene fra koncernrevisor.  

 

Udførelse  

Ved revision af et koncernregnskab skal koncernrevisor først og fremmest sikre, at 

koncernregnskabet aflægges efter de samme regnskabsregler i hele koncernen. Derfor skal 

koncernrevisor sikre, at både moderselskabet og de enkelte komponenter aflægger regnskab efter 

ensartede standarder og begrebsrammer. Herudover skal koncernrevisor også sikre, at 

rapporteringspakken indeholder de relevante oplysnings– og præsentationskrav. Denne sikring skal 

foretages før koncerninstrukserne udsendes til komponenterne. Koncerninstrukserne udsendes 

således, at der er sikret en ensartethed og sammenlignelighed i den finansielle information hos 

komponenterne (ISA 600 afsnit A 24). I ISA 600 afsnit 24 er beskrevet, hvordan instrukserne er med 

til at specificere kravene til komponentens finansielle information, og at instrukserne ofte 

indeholder en manual for procedurer ved regnskabsrapporteringen, samt en rapporteringspakke. 

En rapporteringspakke vil som oftest bestå af templates for, hvorledes den finansielle information 

udarbejdes med henblik på indarbejdning i koncernregnskabet. I ISA 600 afsnit A25 er der yderligere 

beskrevet hvad koncerninstrukserne normalt omfatter:  

� "Den anvendte regnskabspraksis der benyttes 

� Lovmæssige- og andre oplysningskrav, der er relevante for koncernregnskabet, herunder  

� Identifikation og rapportering af segmenter  
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� Forbindelser til og transaktioner med nærtstående parter  

� Koncerninterne transaktioner og ikke realiserede fortjenester  

� Koncerninterne balanceposter 

� En tidsplan for rapporteringen" (ISA 600 afsnit A 25).  

Herudover er der i ISA 600.40 yderligere krav til kommunikationen med komponentrevisor. 

Koncernopgaveteamet skal rettidigt kommunikere sine krav til den enkelte komponentrevisor, hvor 

der er beskrevet hvilket arbejde der skal udføres, hvad arbejdet vil blive brugt til, og formen samt 

indholdet af komponentrevisors kommunikation med koncernopgaveteamet (ISA 600.40). 

Endvidere skal kommunikationen indeholde:  

� "En anmodning om, at komponentrevisor på grundlag af sit kendskab til den sammenhæng 

koncernopgaveteamet skal bruge komponentrevisors arbejde i, bekræfter at 

komponentrevisor vil samarbejde med koncernopgaveteamet.  

� De etiske krav, der er relevante for koncernrevisionen og i særdeleshed kravene til 

uafhængighed.  

� Komponentvæsentlighed ved en revision eller et review af komponentens regnskab, samt 

grænsen for hvornår fejlinformationer ikke kan betragtes som klart ubetydelige for 

koncernregnskabet.  

� Identificerede, betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, som 

skyldes besvigelser eller fejl, og som er relevante for komponentrevisors arbejde. 

Koncernopgaveteamet skal anmode komponentrevisor om rettidigt at kommunikere 

eventuelle andre identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i 

koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl hos komponenten, og 

komponentrevisors reaktion på sådanne risici.  

� En oversigt udarbejdet af den daglige koncernledelse over nærtstående parter, samt 

eventuelle andre nærtstående parter, som koncernopgaveteamet har kendskab til. 

Koncernopgaveteamet skal anmode komponentrevisor om rettidigt at oplyse om alle 

nærtstående parter, der ikke tidligere er identificeret af den daglige koncernledelse eller af 

koncernopgaveteamet. Koncernopgaveteamet skal fastslå om andre komponentrevisorer 

skal oplyse om sådanne yderligere nærtstående parter" (ISA 600.40).  
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I praksis vil disse krav oftest kommunikeres ud ved, at koncernrevisor som appendiks til instrukserne 

medsender en række templates, som komponentrevisor derved skal udfylde og returnere. Som 

rapporteringskrav er der i ISA 600.41 beskrevet hvilke oplysninger koncernopgaveteamet skal 

anmode komponentrevisor om at kommunikere, som er relevante for koncernopgaveteamets 

konklusion på koncernrevisionen (ISA 600.41): 

� "Om komponentrevisoren har overholdt de etiske regler, der er relevante for 

koncernrevisoren, 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 øvrig regulering der kunne 

give anledning til en væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.  

� En liste over ikke korrigerede fejl i komponentens finansielle information.  

� Indikationer på mulig, manglende neutralitet hos ledelsen.  

� En beskrivelse af konstaterede betydelige mangler i intern kontrol på komponentniveau.  

� Andre betydelige forhold som komponentrevisoren har kommunikeret eller forventer at 

kommunikere til komponentens øverste ledelse, herunder besvigelser eller formodede 

besvigelser, der involverer komponentens daglige ledelse, medarbejdere med en 

betydningsfuld rolle i intern kontrol på komponentniveau eller andre medarbejdere, i 

tilfælde hvor besvigelsen har resulteret i en væsentlig fejlinformation i komponentens 

finansielle information.  

� Ethvert andet forhold, som måtte være relevant for koncernrevisoren eller som 

komponentrevisor ønsker at gøre koncernopgaveteamet opmærksom på, herunder 

afvigelser anført i de skriftlige udtalelser, som komponentrevisor har anmodet 

komponentens daglige ledelse om, og  

� Komponentrevisors overordnede resultater, konklusioner eller revisionskonklusion" (ISA 

600.41). 

I ISA 600.40, 41 og 42 beskrives hvilke krav, der er til kommunikationen mellem koncernrevisor og 

komponentrevisor. I praksis varierer skabelonen til hvorledes kravene er udspecificeret, og 

yderligere krav, der ikke er foreskrevet i ISA 600 kan også komme på tale. For eksempel kan 
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koncernrevisor bede om en opgørelse over timeforbruget brugt hos komponenten. Forespørgsler 

mellem koncernrevisor og komponentrevisor varierer fra virksomhed til virksomhed, og fra koncern 

til koncern.  

 

Konsolidering 

Ved konsolideringsprocessen er det foreskrevet i ISA 600.33, at koncernopgaveteamet skal udføre 

yderligere revisionshandlinger som reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation i 

koncernregnskabet, der er forbundet med konsolideringsprocessen. Dette indebærer en vurdering 

af hvorvidt alle komponenter er medtaget i konsolideringen, og hvorvidt de benyttede 

konsolideringsbeløb er akkurate. Den oftest første revisionshandling i forbindelse med 

konsolideringen, vil derfor være at afstemme de modtagne rapporteringspakker. Dette gøres ved at 

stemme den finansielle information fra komponentrevisor af til den finansielle information, der er 

indarbejdet i koncernregnskabet. Dette er foreskrevet i ISA 600.36, hvor der står: 

 "Koncernopgaveteamet skal fastslå om den finansielle information komponentrevisor 

har identificeret i sin kommunikation, er den samme finansielle information der er 

indarbejdet i koncernregnskabet" (ISA 600.36). 

Før koncernregnskabet kan være retvisende, er man derfor nødsaget, til at stemme tallene fra 

komponentrevisor af til tallene indarbejdet i koncernregnskabet. De forskelle der eventuelt er 

mellem rapporteringspakken og tallene indarbejdet i koncernregnskabet, skyldes ofte de 

reguleringer, der kan være i komponentregnskabet. Reguleringerne kan være efterposteringer, hvor 

revisor har fundet en postering, der er bogført forkert, og der derfor er behov for en efterpostering. 

I praksis vil rapporteringspakkerne ofte være i fremmede valutaer, og der er derfor også et arbejde 

i at omregne valutaen til valutaen i koncernregnskabet. De konsolideringsmæssige reguleringer og 

reklassifikationer er beskrevet i ISA 600 afsnit A56, som siger følgende:  

"Konsolideringsprocessen kan kræve reguleringer af beløb i koncernregnskabet, der ikke behandles 

gennem det sædvandlige system for transaktioner, og som ikke er underlagt de samme interne 

kontroller, som anden finansiel information er underlagt. Koncernopgaveteamets vurdering af 

reguleringernes hensigtsmæssighed, fuldstændighed og nøjagtighed kan omfatte:  
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� Vurdering af om væsentlige reguleringer på passende vis afspejler de underliggende 

begivenheder og transaktioner.  

� Fastlæggelse af om væsentlige reguleringer er korrekt beregnet, behandlet og godkendt af 

den daglige koncernledelse og hvor det er relevant af komponentens daglige ledelse.  

� Fastlæggelse af om væsentlige reguleringer er behørigt understøttet og tilstrækkeligt 

dokumenteret.  

� Kontrol af afstemning og eliminering af koncerninterne transaktioner og realiserede 

fortjenester samt koncerninterne balanceposter" (ISA 600 afsnit A56). 

Når koncernrevisor har taget højde for reguleringer og afstemt rapporteringspakkerne, skal de 

modtagende revisionserklæringer fra komponentrevisorerne gennemgås. Ved vurderingen af de 

enkelte komponenters erklæringer skal koncernrevisor være særlig opmærksom på, hvilket 

væsentlighedsniveau, der er benyttet. Har komponenten benyttet et lokalt væsentlighedsniveau, 

hvilket ofte vil være tilfældet, kan en bemærkning på komponentens erklæring være uvæsentlig i 

forhold til koncernregnskabet. Da et lokalt væsentlighedsniveau ofte er sat en del lavere end 

væsentlighedsniveauet på koncernregnskabet, vil revisionen på komponenten opfange flere fejl, 

som muligvis ikke er væsentlige i forhold til koncernregnskabet. Det er dog en vurderingssag for 

koncernrevisor i gennemgangen af de enkelte komponenters revisionskonklusioner. Koncernrevisor 

skal dermed efterfølgende udarbejde en oversigt, der indeholder revisionsdifferencer på 

koncernniveau ved de fejlinformationer der ikke er korrigerede. ISA 600.45 siger om dette område:  

"Koncernrevisor skal vurdere indvirkningen på koncernrevisionskonklusionen af eventuelle 

ikke korrigerede fejl, enten identificerede af koncernopgaveteamet eller kommunikeret af 

komponentrevisor, samt af eventuelle tilfælde hvor det ikke har været muligt at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis" (ISA 600.45).  

Her skal koncernrevisors vurdering af den samlede indvirkning af en eventuel fejlinformation give 

koncernrevisor mulighed, for at afgøre om koncernregnskabet som helhed er væsentligt 

fejlbehandlet (ISA 600 afsnit A63).  
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Rapportering 

Kravene til rapporteringen ved en koncernrevision er identiske med kravene til en normal revision. 

Der er dog visse forhold, der udelukkende gør sig gældende ved en koncernrevision. Her kan bl.a. 

nævnes revisors tavshedspligt. I henhold til Revisorloven § 30 har revisor tavshedspligt. Dog er der 

en undtagelse i Revisorlovens § 30 stk. 2, der siger, at komponentrevisor har ret til at videregive 

fortrolige oplysninger til koncernrevisor. Dette gælder dog ikke den anden vej, da koncernrevisor 

ikke har ret til at videregive fortrolige oplysninger omkring koncernen til den enkelte 

komponentrevisor.  

I forbindelse med rapporteringen skal koncernrevisor ligeledes kommunikere de identificerede 

mangler i interne kontroller til den daglige ledelse. Dette gøres ofte i et management letter. 

Kommunikationen med den daglige ledelse er beskrevet i ISA 600.46, som siger følgende:  

"Koncernopgaveteamet skal fastsætte hvilke af de konstaterede mangler i intern kontrol, der 

i overensstemmelse med ISA 265 skal kommunikeres til den øverste ledelse. Ved 

fastsættelsen overvejer koncernopgaveteamet:  

 

o Mangler i koncerninterne kontroller som koncernopgaveteamet har konstateret. 

o Mangler i interne kontroller, som koncernopgaveteamet har konstateret i 

komponentens interne kontroller.  

o Mangler i interne kontroller som komponentrevisor har gjort 

koncernopgaveteamet opmærksom på" (ISA 600.46).  

Herudover skal koncernrevisor også altid rapportere eventuelle besvigelser. Dette er beskrevet i ISA 

600.47, som siger, at hvis koncernopgaveteamet har identificeret besvigelser, eller er blevet gjort 

opmærksom på besvigelser af en komponentrevisor, så skal koncernopgaveteamet rettidigt 

kommunikere dette til det passende ledelsesniveau i koncernen (ISA 600.47). De generelle regler 

vedrørende besvigelser er at finde i ISA 240.  

Som ved øvrige revisioner, skal der ved PIE virksomheder afgives et revisionsprotokollat til den 

øverste ledelse, og heri skal revisionen af koncernregnskabet omtales. I ISA 600.49 er foreskrevet 

hvilken kommunikation, der skal videregives til den øverste koncernledelse. Der står:  
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"Koncernopgaveteamet skal, ud over de forhold, der kræves i ISA 260 og andre ISA'er, 

kommunikere følgende til den øverste koncernledelse:  

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

information.  

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

skal udføres af komponentrevisorerne vedrørende de betydelige komponenters finansielle 

information.  

� Tilfælde hvor koncernopgaveteamets vurdering af en komponentrevisors arbejde har givet 

anledning til betænkeligheder om kvaliteten af denne revisors arbejde.  

� Eventuelle begrænsninger i koncernrevisionen hvor koncernopgaveteamets adgang til 

information kan være blevet begrænset.  

� Besvigelser eller mistanke om besvigelser der involverer den daglige koncernledelse, 

komponentens daglige ledelse, medarbejdere der har betydningsfulde roller i 

koncernkontroller eller andre medarbejdere hvor besvigelser har resulteret i en væsentlig 

fejl i koncernregnskabet (ISA 600.49).  

Afhængigt af hvad der skal kommunikeres videre til den øverste koncernledelse, gøres dette på 

forskellige tidspunker i revisionen. Nogle forhold kommunikeres i revisionsprotokollen, mens andre 

forhold, som for eksempel besvigelser, skal kommunikeres med det samme.  

Til sidst, efter koncernregnskabet er blevet revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i 

årsrapporten. Denne revisionspåtegning er udarbejdet i henhold til Revisorloven § 19. 

Revisionspåtegningen omfatter både koncernregnskabet og moderselskabets regnskab, hvorfor 

revisors erklæring henviser til begge regnskaber (Sudan m.fl. 2015, p. 501). 

 

Sammendrag   

En koncernrevision er, som hovedregel, omfattet af de almindelige love og regler omkring en 

revision. Der er dog i ISA 600 lavet retningslinjer og regler omkring særlige overvejelser, der skal 

tages i forbindelse med revisionen af et koncernregnskab. Disse overvejelser omhandler det ansvar 

koncernrevisor har, accepten og fortsættelsen af et opgaveforhold, revisionsstrategien og 

revisionsplanen, forståelse af koncernen, forståelse af komponentrevisor, væsentlighed, reaktion 
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på vurderede risici, konsolideringsprocessen, efterfølgende begivenheder, kommunikation med 

komponentrevisor, vurderingen af egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, kommunikationen med 

ledelsen og dokumentationskrav. Der er i dette afsnit gået i dybden med de indledende overvejelser, 

der skal tages i forbindelse med en koncernrevision, identificeringen af betydelige og ikke betydelige 

komponenter, fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet, arbejdet udført på komponenterne, 

udførelsen af revisionen samt konsolideringsprocessen og rapporteringen. Det kan her udledes, at 

forarbejdet ved en koncernrevisionen fylder en stor del, da kendskabet til koncernen og dens 

omgivelser har stor betydning i forhold til identificeringen af betydelige og ikke betydelige 

komponenter, og dermed på selve arbejdet, der skal udføres på de enkelte komponenter. Alt i alt 

giver ISA 600 retningslinjer og vejledning til hvilke overvejelser, der skal tages i forbindelse med en 

koncernrevision, og lader det derudover være op til den enkelte koncernrevisor at tage de mere 

konkrete beslutninger i forbindelse med koncernrevisionen.  
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Kapitel 4 - Teorien bag væsentlighed og allokering af væsentlighed  
 

Teorien bag væsentlighed i forbindelse med revision af et koncernregnskab er som udgangspunkt 

ikke anderledes, end teorien bag væsentlighed for revision af et ikke-koncernregnskab. Som nævnt 

tidligere i denne afhandling, er revisors mål ”at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som 

helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation […] ” (ISA 200.11). Ligeledes anvender revisor 

begrebet væsentlighed både ved planlægningen og gennemførelsen af revisionen, samt ved 

vurderingen af indvirkningen af konstaterede fejlinformationer på revisionen, og af eventuelle ikke-

korrigerede fejlinformationer på regnskabet (ISA 200.6, ISA 320 & ISA 450). Som ISA’erne beskriver, 

er væsentlighed altså et essentielt parameter ved en revision, da det er et af omdrejningspunkterne 

for formålet med revisionen samt konklusionen i rapporteringen. Formålet med dette kapitel, er at 

definere begrebet samt opnå forståelse for fastlæggelsen og anvendelse af væsentlighed i 

forbindelse med en revision. Herunder også allokering ved koncernrevisioner.   

 

Definition 

Revisor skal anvende de retningslinjer, som følger af ISA 320, når væsentlighedsniveauet skal 

fastlægges. Heraf følger, at revisor skal anvende definitionen af væsentlighed, som findes i den 

relevante begrebsramme. Da Årsregnskabsloven ikke indeholder en definition af væsentlighed, 

bliver der i den kommenterede version af Årsregnskabsloven refereret til definitionen i IFRS samt til 

Fondsrådets notat om væsentlighed (Fondsrådet, 2008). Når væsentlighed ikke er defineret i 

begrebsrammen, må revisor tage udgangspunkt i den generelle definition af væsentlighed i ISA 

320.2 (Sudan m.fl. 2015, p 104). 

 

Definition af væsentlighed ifølge IFRS3: 

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på 

regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden 

afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen 

                                                           
3 Dansk oversættelse af Framework, afsnit 30 
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eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en 

grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at være 

nyttig” (Fondsrådet, 2008). 

Fondsrådet har som nævnt lavet et notat om deres overvejelser omkring væsentlighed, hvori de 

hæfter sig ved, at der ikke er væsentlige forskelle i definitionen af væsentlighed fra henholdsvis IFRS 

og ISA 320 (Fondsrådet, 2008). 

Ifølge ovenstående definition fra IFRS, er regnskabsinformation vigtigt, hvis udeladelser eller fejl i 

informationen ville have påvirket en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. Af definitionen i 

Framework fremgår, at ”væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud 

fra de specifikke forhold” hvilket lægger op til, at væsentlighed altid vil blive vurderet konkret ud fra 

forhold i den enkelte virksomhed som revideres (Fondsrådet, 2008). 

 

Definition af væsentlighed ifølge ISA 320: 

ISA 320 behandler væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision. Som tidligere nævnt, 

anvendes ISA 320’s generelle definition, når der ikke foreligger en definition i den relevante 

begrebsramme.  

Selvom der i regnskabsmæssige begrebsrammer bliver redegjort for væsentlighed på forskellig vis, 

er den generelle definition på væsentlighed (ISA 320.2): 

x ”Fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 

kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som 

brugere træffer på grundlag af regnskabet.  

x vurderinger vedrørende væsentlighed foretages under de givne omstændigheder og påvirkes 

af størrelsen eller arten af en fejlinformation eller en kombination af begge. 

x Vurderinger vedrørende forhold, der er væsentlige for regnskabsbrugere, er baseret på 

overvejelser om de almindelige behov for finansielle oplysninger hos brugere som en samlet 

gruppe. Der tages ikke hensyn til fejlinformationens mulige indvirkning på bestemte 

individuelle brugere, hvis behov kan variere meget” (ISA 320.2). 
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Ovenstående definitioner varierer, som Fondsrådets notat også angiver, ikke væsentligt fra 

hinanden. Definitionerne beskriver, at et væsentligt anliggende er fejlinformationer eller 

udeladelser fra regnskabsinformationen, der ved indeholdelse eller udeladelse fra regnskabet, ville 

ændre regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger, foretaget på baggrund af regnskabet.  

 

Fastlæggelse og anvendelse 

Væsentlighedsniveauet er grundlaget for store dele af en revision. Det afgør hvilke elementer som 

er medtaget i- samt betydelige for revisionen, og hvilke elementer som er uvæsentlige.  

Når væsentlighedsniveauet skal fastlægges kommer revisors faglige vurdering i spil (ISA 320.5). 

Revisor anvender væsentlighed ved: 

x "Planlægningen og udførelsen af revisionen,  

x vurdering af indvirkningen på revisionen af konstaterede fejlinformationer under revisionen,  

x vurdering af indvirkningen af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer, og  

x udformningen af konklusionen i revisors erklæring" (ISA 320.5). 

Ved planlægningen af revisionen vurderer revisor hvor store fejlinformationerne må være, før de vil 

blive betragtet som værende væsentlige. I denne forbindelse, når den overordnede revisionsstrategi 

skal fastlægges, fastsætter revisor væsentlighed for regnskabet som helhed (ISA 320.10). Følgende 

niveauer findes for fastsættelse af væsentlighedsniveau (Sudan m.fl. 2015, p. 105): 

1. Væsentlighed for regnskabet som helhed (ISA 320.10). 

2. Væsentlighedsniveauet eller niveauerne for bestemte grupper af transaktioner, 

balanceposter eller oplysninger (ISA 320.10). 

3. Væsentlighedsniveauet ved udførelsen (ISA 320.11). 

4. Niveau for fejlinformationer, der er klart ubetydelige (ISA 450.5) 
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Væsentlighed for regnskabet som helhed  

Ved fastlæggelse af væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed, knytter revisors vurdering sig 

til beløbet som revisor vurderer som væsentligt for, at regnskabet giver et retvisende billede. Denne 

vurdering laves med udgangspunkt i, at det er på vegne af regnskabsbrugerne. I denne forbindelse 

anvender revisor et benchmark for fastlæggelsen. Som oftest anvendes resultat før skat som 

benchmark, da virksomheders mål for det meste er at danne overskud. Hvilken benchmark der 

anvendes, afhænger dog af hvad regnskabsbrugernes fokus er på, samt hvilken type virksomhed der 

er tale om. Som regel vil størrelsen af væsentlighedsniveauet blive fastsat ud fra en given procentdel 

af benchmarken (Sudan m.fl. 2015, p. 107). Dog skal procentdelen, og dermed 

væsentlighedsniveauet, være begrundet af forholdene omkring virksomheden. Det betyder, at 

fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, altid skal være på baggrund af revisors faglige vurdering og 

med konkrete begrundelser til udfaldet. Faktorer som kan påvirke væsentlighedsniveauet kan være 

(ISA 320.10 (A4)): 

x ”Elementerne i regnskabet (f.eks. aktiver, forpligtelser, egenkapital, omsætning og 

omkostninger).  

x Om der er forhold, som brugerne af den pågældende virksomheds regnskab ofte fokuserer 

på (f.eks. fokuserer brugere ofte på overskud, omsætning eller nettoaktiver for at vurdere 

virksomhedens finansielle præstationer).  

x Virksomhedens art, hvor virksomheden befinder sig i sin livscyklus, og virksomhedens 

branche og økonomiske miljø.  

x Ejerforhold i virksomheden og den måde, hvorpå den er finansieret (hvis en virksomhed for 

eksempel udelukkende finansieres ved hjælp af gæld i stedet for egenkapital, kan brugere 

lægge mere vægt på aktiver og sikkerhed i aktiverne end på virksomhedens indtjening). 

x De pågældende benchmarks relative volatilitet” (ISA 320.10 (A4)). 
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Væsentlighedsniveau eller -niveauer for bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller 

oplysninger 

Væsentlighedsniveauet for bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger 

bliver kun fastsat såfremt det er relevant for den enkelte revision. Det kan være, hvis der i den 

specifikke virksomhed opstår forhold, hvor bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller 

oplysninger kan indeholde fejlinformationer som beløbsmæssigt er uvæsentlige på 

regnskabsniveau, men stadig kan forventes at påvirke eller ændre de økonomiske beslutninger som 

regnskabsbrugeren måtte træffe. For eksempel hvis der opstår vigtige begivenheder i den 

pågældende virksomhed, som vil have stort fokus hos regnskabsbrugerne (Sudan m.fl. 2015, p. 111). 

Ved overvejelsen omkring hvorvidt sådanne grupper af transaktioner, balanceposter eller 

oplysninger findes, efter virksomhedens forhold, vil det være relevant for revisor at opsøge den 

daglige- og øverste ledelse, i forhold til at få forståelse for deres holdninger og forventninger (ISA 

320.10 (A12)). 

Fondsrådet beskriver i deres notat om væsentlighed, at det kan være relevant at fastsætte et 

særskilt væsentlighedsniveau for disse særlige begivenheder, og benævner det i notatet 

”risikonoter” og ”kontrolnoter” (Fondsrådet, 2008). 

 

Væsentlighedsniveauet ved udførelsen 

Væsentlighedsniveauet ved udførelsen, vil altid være lavere end væsentlighedsniveauet for 

regnskabet som helhed. Hvis revisor kun benytter et væsentlighedsniveau for regnskabet som 

helhed, vil der være risiko for, at regnskabet indeholder fejl, der samlet set overstiger 

væsentlighedsniveauet på regnskabsniveau, på trods af, at fejlene, isoleret set, er lavere end det 

samlede væsentlighedsniveau. Fastlæggelsen af et sådan væsentlighedsniveau er dermed ikke en 

simpel beregning, men indeholder stor grad af faglig vurdering og forståelse af virksomheden (ISA 

320.11 (A13)). Ligeledes tages omfanget af tidligere revisioners konstaterede fejl i betragtning, 

hvilket er med til at bestemme revisors forventninger angående fejlinformationer i gældende 

regnskabsperiode (ISA 320.11 (A13)). 
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Som nævnt i kapitel 3, ses følgende metoder for fastsættelse af væsentlighedsniveau ved udførelse 

ofte i praksis (Sudan m.fl. 2015, p. 114): 

1. Fastsættelse af væsentlighedsniveau, opgjort individuelt for hver enkelt regnskabspost. 

2. Fastlæggelse af væsentlighedsniveau som en procentdel af væsentlighedsniveauet for 

regnskabet (Sudan m.fl. 2015, p. 114) 

 

Niveau for fejlinformationer, der er klart ubetydelige 

Revisor kan vælge, at fastlægge et beløb, hvor fejlinformationer under dette beløb, vil være klart 

ubetydelige. I ISA 450.5 defineres ”klart ubetydelig” således: 

””Klart ubetydelig” er ikke et andet udtryk for “ikke væsentlig”. Fejlinformationer, der er klart 

ubetydelige, vil være af en helt anden (mindre) størrelsesorden eller have en helt anden karakter end 

de fejl, der vil blive fastlagt som værende væsentlige, og være fejlinformationer, der klart er uden 

betydning, uanset om de betragtes enkeltvis eller samlet og vurderes ud fra et hvilket som helst 

kriterium med hensyn til størrelse, art eller omstændigheder. Er der nogen som helst tvivl om, 

hvorvidt et eller flere forhold er klart ubetydelige, anses fejlinformationen ikke for at være klart 

ubetydelig” (ISA 450.5). 

 

Revisor vurderer altså, at fejl under det fastsatte beløb, ikke vil have væsentlig effekt på regnskabet. 

I praksis vil beløbet for klart ubetydelige fejlinformationer ofte fastsættes til 3% - 5% af 

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed (Sudan m.fl. 2015, p. 115). 

 

Koncernvæsentlighedsniveau 

Ifølge ISA 600.21 skal koncernopgaveteamet: 

a) ”Fastlægge væsentlighed for koncernregnskabet som helhed ved fastlæggelsen af den 

overordnede koncernrevisionsstrategi. 

b) Fastlægge væsentlighedsniveau(er), der skal anvendes for særlige grupper af transaktioner, 

balanceposter eller oplysninger i koncernregnskabet for hvilke fejlinformationer, der ligger 

under væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet som helhed, hvis specifikke 
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omstændigheder i koncernen med rimelighed vil kunne forventes at påvirke brugeres 

økonomiske beslutninger truffet på grundlag af koncernregnskabet. 

c) Fastlægge komponentvæsentlighed for komponenter, hvor komponentrevisorer udfører 

revision eller review til brug for koncernrevisionen. For at nedsætte sandsynligheden til et 

passende lavt niveau for at summen af ikke-korrigerede og uopdagede fejlinformationer i 

koncernregnskabet overstiger væsentlighed for koncernregnskabet som helhed, skal 

komponentvæsentlighed være lavere end væsentlighed for koncernregnskabet som helhed. 

d) Fastlægge grænsen for hvornår fejlinformation ikke kan betragtes som klart ubetydelig for 

koncernregnskabet” (ISA 600.21). 

Ved en koncernrevision fastsættes altså både væsentlighed for koncernregnskabet som helhed, og 

væsentlighedsniveau for komponenternes finansielle oplysninger (ISA 600). 

Komponentvæsentlighedsniveauet sættes lavere end væsentlighedsniveauet for regnskabet som 

helhed, for at undgå at summen af de enkeltstående fejl ikke overstiger det samlede 

væsentlighedsniveau for koncernregnskabet. Væsentlighedsniveauet vil kun blive fastlagt for de 

komponenter, hvis finansielle information vil blive revideret eller reviewet, som en del af 

koncernrevisionen (ISA 600). Mere om komponentvæsentlighed i følgende afsnit. 

 

Komponentvæsentlighed – herunder allokering af væsentlighed 

Allokering af væsentlighedsniveau kan være kompliceret. Der er ingen entydig løsning og to 

revisorer vil ikke altid komme frem til samme resultat. Problemstillingen består i, at hvis niveauet 

bliver sat for højt, så bliver regnskabet udsat for uacceptabel høj risiko for uopdaget fejlinformation, 

og dermed sætter det regnskabsbrugerne i en risikabel situation. Samtidigt, hvis niveauet bliver sat 

for lavt, vil der være unødvendige revisionsomkostninger forbundet med revisionen og dermed vil 

regnskabet blive overrevideret (Stewart & Kinney 2013). 

Når væsentlighedsniveauet skal fastsættes for komponenten, er der to mulige metoder: 

1. Komponentvæsentlighed 

2. Lokalt væsentlighedsniveau 
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Komponentvæsentlighed 

Komponentvæsentlighed betyder, at koncernrevisor fastsætter væsentlighedsniveauet for hver 

enkelt komponent og melder dette ud til komponentrevisor. Forskellige komponenter har forskelligt 

væsentlighedsniveau, hvormed risici for fejl vurderes for den enkelte komponent. Det er alt sammen 

en faglig vurdering, hvor flere faktorer spiller ind. Eksempler på faktorer ses her (Sudan m.fl. 2015, 

p. 468): 

x Komponentens størrelse ift. den samlede koncerns størrelse. 

x Antal komponenter i koncernen. 

x Art og omfang af forventede fejl. 

x Andel af koncernen, hvor der ikke udføres revision, review eller specifikke 

revisionshandlinger. 

x Mv. (Sudan m.fl. 2015, p. 468) 

Koncernrevisors fastlæggelse af komponenternes væsentlighedsniveauer hjælper til at vejlede 

komponentrevisor i deres planlægning og udførelse således, at der opnås det ønskede niveau af 

revisionsrisiko for hver komponent, så koncernrevisor opnår det ønskede revisionsrisikoniveau på 

hele det konsoliderede regnskab (Glover m.fl. 2008).  

Der er ikke meget vejledning på området om allokering af væsentlighedsniveauet på komponenter 

(Glover m.fl. 2008), hvilket kan skyldes, at det er svært at generalisere koncernrevisioner, eftersom 

væsentlighedsniveauet vil være meget individuelt og fastsat ud fra de enkelte virksomheder i 

koncernen. Ligeledes findes der ingen entydig løsning på hvordan væsentlighedsniveau skal 

allokeres, og de fleste revisionsfirmaer har en template til at beregne og fordele 

væsentlighedsniveauet.  

Som tidligere nævnt bliver komponentvæsentlighedsniveauet sat lavere end væsentlighedsniveauet 

for koncernregnskabet som helhed, for at formindske sandsynligheden for, at det sammenlagte 

antal af fejl kommer til at overstige væsentlighedsniveauet som helhed. Komponentvæsentligheden 

bliver ikke nødvendigvis fastsat ud fra matematiske formler eller andele af koncernregnskabets 

væsentlighedsniveau som helhed. Det betyder, at den samlede komponentvæsentlighed, for alle 
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komponenterne, vil kunne overstige væsentlighedsniveauet for koncernregnskabet som helhed (ISA 

600 afsnit A43). 

ISA 600 antyder to ekstreme målepunkter, når der tales om komponentvæsentlighedsniveau, hvoraf 

den ene anses for værende unødvendigt konservativ og den anden for værende aggressivt (Glover 

m.fl. 2008).  

Som et eksempel på et konservativt målepunkt for allokeringen er indsat illustreret eksempel 

nedenfor: 

Figur 4 – Allokering af væsentlighedsniveau (konservativt målepunkt) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

I ovenstående eksempel er komponentvæsentlighedsniveauet (1 mio. kr.) fastsat lavere end 

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed (5 mio. kr.). Her bliver det samlede 

væsentlighedsniveau altså allokeret forholdsmæssigt til hver komponent, så summen af de 

enkeltstående komponentvæsentlighedsniveauer svarer til koncernvæsentlighedsniveauet for 

regnskabet som helhed.  

Ved denne konservative, aritmetiske opdeling af væsentlighed, vil konsekvensen være, at der med 

stor sandsynlighed vil blive foretaget overrevision (Glover m.fl. 2008). Dette vil ske fordi 

revisionsrisikoen for komponenterne vil være ekstrem lav. Når der forekommer overrevision, 

overholdes Revisorloven ikke, da overrevision ikke er i overensstemmelse med god revisorskik, som 

revisor ellers bør opnå som offentlighedens tillidsrepræsentant (RL §16). 

Et eksempel på et aggressivt målepunkt for allokeringen er illustreret i nedenstående figur: 

Væsentlighedsniveau for 
koncernregnskab som 

helhed: 5 mio. kr. 

Komponent 1 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 1 
mio. kr.

Komponent 2
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 1 
mio. kr.

Komponent 3 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 1 
mio. kr.

Komponent 4 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 1 
mio. kr.

Komponent 5 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 1 
mio. kr.
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Figur 5 – Allokering af væsentlighedsniveau (aggressivt målepunkt)  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ISA 600 er der ikke noget krav om, at komponentvæsentlighedsniveauet skal være en bestemt 

matematisk andel af koncernvæsentlighedsniveauet, hvilket muliggør at komponenternes samlede 

væsentlighedsniveau kan overstige koncernvæsentlighedsniveauet som helhed. Det er tilfældet i 

ovenstående eksempel, hvor hver komponent er blevet tildelt et væsentlighedsniveau i samme 

størrelse som koncernvæsentlighedsniveauet. Denne metode vil resultere i en uacceptabel høj 

risiko for revisionsfejl. Med antagelsen om, at revisor ønsker en 95% høj grad af sikkerhed for at 

regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl – altså en revisionsrisko på 5 % - vil denne metode ikke 

være tilstrækkelig. For hver komponent er der allokeret et væsentlighedsniveau svarende til 

koncernregnskabets væsentlighedsniveau, hvilket medfører en sandsynlighed for uopdaget 

fejlinformation på niveau for regnskabet som helhed for en af de fem komponenter på cirka 23%4 

(Glover m.fl. 2008). Dermed er denne metode utilstrækkelig i dette tilfælde.  

 

Lokalt væsentlighed 

En anden mulighed er, at komponentrevisor selv fastlægger væsentlighedsniveauet, hvilket herefter 

rapporteres til koncernrevisor. Det er så koncernrevisors opgave at vurdere, om det af 

komponenten fastlagte væsentlighedsniveau er passende. Koncernrevisor vurderer det lokale 

væsentlighedsniveau ved at vurdere risikoen for væsentlige fejl hos komponenten, samt ovenfor 

nævnte øvrige faktorer. Typisk vil det lokale væsentlighedsniveau være lavere end 

                                                           
4 (1-(0,95)5) 

Væsentlighedsniveau for 
koncernregnskab som 

helhed: 5 mio. kr. 

Komponent 1 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 5 
mio. kr.

Komponent 2
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 5 
mio. kr.

Komponent 3 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 5 
mio. kr.

Komponent 4 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 5 
mio. kr.

Komponent 5 
Allokeret 

væsentlighedsniveau: 5 
mio. kr.
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komponentvæsentlighedsniveauet, hvilket medfører, at koncernrevisor som oftest vil vurdere det 

som værende rimeligt (Sudan m. fl. 2015, p. 470). 

 

Sammendrag 

Tankerne bag væsentlighed ved koncernrevisioner er ikke meget anderledes end ved almindelige 

revisioner. Det handler om at fastlægge et tilstrækkeligt niveau, så man opnår passende 

revisionsrisiko og hverken over- eller underreviderer. Helt generelt gør det sig gældende, at der 

fastlægges et væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed, et væsentlighedsniveau for 

bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger (hvor det er relevant), et 

væsentlighedsniveau ved udførelsen samt et niveau for klart ubetydelige fejlinformationer. 

Ligeledes for en koncernrevision, bliver der fastsat et væsentlighedsniveau for koncernregnskabet 

som helhed samt et væsentlighedsniveau for hver af komponenterne. Allokering af 

væsentlighedsniveau kan være meget komplekst, eftersom der ikke er skrevet meget om dette i 

ISA’erne eller andet guidance. Der findes forskellige metoder for allokeringen, og som oftest vil det 

enkelte revisionsfirma have interne standarder og templates de følger. Koncernrevisor kan vælge 

selv at allokere væsentlighedsniveauet ud på komponenterne, eller at gå ud fra det lokale 

væsentlighedsniveau som komponentrevisor har fastlagt.  
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Kapitel 5 - Forholdet til komponentrevisor  

Forståelse, planlægning og anvendelse af komponentrevisors arbejde 

Før koncernrevisor kan anmode komponentrevisor om at udføre revisionsarbejde på komponenten, 

er koncernrevisor nødsaget til at have opnået en vis forståelse af komponentrevisoren. Forståelsen 

indebærer, at komponentrevisoren er i overensstemmelse med kravene i ISA 600.19. I ISA 600.19 

står følgende:  

"Når koncernopgaveteamet planlægger at anmode en komponentrevisor om at udføre arbejde 

vedrørende en komponents finansielle information, skal koncernopgaveteamet opnå en forståelse 

af følgende:  

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

koncernrevisionen, og i særdeleshed er uafhængig.  

- Komponentrevisors faglige kompetence. 

- Om koncernopgaveteamet vil have mulighed for at involvere sig i komponentrevisors arbejde 

i tilstrækkeligt omfang, til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

- Om en komponentrevisor arbejder inden for en reguleringsmæssig ramme, hvor der aktivt 

føres tilsyn med revisorer" (ISA 600.19). 

Det er derved koncernrevisors og koncernopgaveteamets pligt at sikre, at overstående krav er 

overholdt, forinden revisionen påbegyndes. Er kravene i ISA 600.19 ikke opfyldt, er det foreskrevet 

i ISA 600.20, at det er koncernrevisor der selv, uden at anmode komponentrevisor, skal udføre 

arbejdet, således, at der indhentes tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra komponenten. Er blot 

et enkelt af kravene i ISA 600.19 ikke opfyldt, er det derved ikke muligt for koncernrevisor, at 

anmode komponentrevisor, om at udføre noget arbejde på komponenten. ISA 600.19 er uddybet i 

ISA 600 afsnit A32-A41, hvor der bl.a. står følgende omkring forståelse af komponentrevisor:  

"Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af koncernopgaveteamets handlinger for at opnå 

en forståelse af komponentrevisor, påvirkes af faktorer, såsom tidligere erfaring med- eller kendskab 

til komponentrevisor, samt af den grad koncernopgaveteamet og komponentrevisor er underlagt 

fælles politikker og procedurer, for eksempel.:  

- Om koncernopgaveteamet og komponentrevisor benytter  
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o Fælles politikker og procedurer til udførelsen af arbejdet  

o Fælles politikker og procedurer for kvalitetsstyring  

o Fælles politikker og procedurer for overvågning 

- Konsistens eller lighed i  

o Love og øvrig regulering eller juridisk system  

o Faglig tilsyn, disciplinær og ekstern kvalitetssikring  

o Uddannelse og undervisning  

o Faglige organisationer og standarder  

o Sprog og kultur" (ISA 600 afsnit A 33)  

Arbejdet forbundet med den enkelte komponent påvirkes derved af, hvor stort kendskab og hvor 

mange fælles procedurer og politikker koncernrevisor og komponentrevisor er omfattet af. 

Omfanget af arbejdet reduceres derfor i de tilfælde, hvor koncernrevisor og komponentrevisor 

kommer fra samme selskab, og i de tilfælde hvor begge revisorer kommer fra et større anerkendt 

revisionsselskab, såsom et af Big 4 husene. Herudover påvirkes koncernrevisors involvering i 

komponentrevisors arbejde, af hvorvidt komponenten reviderer betydelige eller ikke betydelige 

komponenter. Der står følgende i ISA 600.30:  

"Hvis en komponentrevisor reviderer en betydelig komponents finansielle information skal 

koncernopgaveteamet involveres i komponentrevisors risikovurdering, for at identificere betydelige 

risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. Arten, den tidsmæssige placering og 

omfanget af denne involvering påvirkes af koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor, 

men skal som minimum omfatte:  

- En drøftelse med komponentrevisor eller komponentens daglige ledelse af de af 

komponentens forretningsaktiviteter der er betydelige for koncernen.  

- En drøftelse med komponentrevisor af komponentens udsathed for væsentlig fejlinformation 

i regnskabet som følge af besvigelser eller fejl, og  

- En gennemgang af komponentrevisors dokumentation for identificerede betydelige risici for 

væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. Dokumentation kan være i form af et notat, 

der afspejler komponentrevisors konklusion vedrørende de identificerede, betydelige risici" 

(ISA 600.30).  
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Koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbejde påvirkes derved i stor grad af, hvorvidt 

komponenten er identificeret som betydelige eller ikke betydelig. Da det altid er koncernrevisors 

ansvar, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for hele koncernrevisionen, ligger det derved 

også naturligt, at kommunikationen mellem koncernrevisor og komponentrevisor øges afhængigt 

af, hvorvidt komponenten er identificeret som betydelig eller ej.  

I forbindelse med at beslutte hvor meget arbejde der skal udføres på de enkelte komponenter, for 

at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, benyttes der som tidligere nævnt et 

væsentlighedsniveau. Problematikken i at vurdere, hvornår der er opnået et tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, bliver omtalt af Stewart og Kinney:  

"In adressing the question How much auditing is enough for audits of group financial statements, 

ISA 600 requires the group auditor to set individual component materiality amounts. These amounts 

allow separate components audit and determine audit work effort for each component, which 

ultimately determines group financial statement reliability and value." (Stewart & Kinney 2013, p. 

2)  

Herved er det derfor væsentlighedsniveauet på de forskellige komponenter, der afgør, hvor meget 

arbejde der skal foretages på de enkelte komponenter. I forbindelse med dette, benytter Steward 

og Kinney GUAM modellen (generel unified assurance and materiality model) til at beslutte 

væsentlighedsniveauet på den enkelte komponent.  

"GUAM provides a conceptual basis for determining component materiality amounts that meet the 

group audit assurance objective articulated by ISA 600 while minimizing component audit costs as 

well as a vehicle to explore the role of structure and group level controls " (Stewart & Kinney 2013, 

p. 3).  

Ved at benytte GUAM metoden, har Steward og Kinney derved fokus på at allokere et 

væsentlighedsniveau ud, der både sikrer tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, samtidig med, at 

der tages højde for at minimere de medfølgende omkostninger. Konklusionen på Steward og 

Kinney's artikel lyder som følgende:  

"This paper adresses the fundamental auditing problem of how to plan component audits so that 

conclusions about seperately audited component information can be aggregated to achieve the 
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group auditors assurance objective at reasonable cost. We do so by generalizing the single 

component audit risk model to derive a unified assurance and materiality model (GUAM)" (Stewart 

& Kinney 2013, p. 25). 

Den enkelte komponent ses derved som individuel unit og revisionsrisikomodellen benyttes derfor 

på den enkelte komponent, i vurderingen af hvilket arbejde der skal udføres på komponenten. I ISA 

600 afsnit A54 er der beskrevet, hvilke faktorer der kan påvirke koncernopgaveteamets involvering 

i komponentrevisors arbejde:  

"Faktorer der kan påvirke koncernopgaveteamets involvering i komponentrevisors arbejde omfatter:  

- Komponentens betydelighed.  

- De identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.  

- Koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor.  

Ved en betydelig komponent eller identificerede, betydelige risici udfører koncernopgaveteamet de 

handlinger, der er beskrevet i afsnit 30-31. Ved en ikke betydelig klient vil arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget af koncernopgaveteamets involvering i komponentrevisors arbejde variere 

afhængigt af koncernopgaveteamets forståelse af den pågældende komponentrevisor. Det forhold, 

at komponenten er ikke betydelig, bliver sekundært. Selvom en komponent eksempelvis anses som 

en ikke betydelig komponent, kan koncernopgaveteamet ikke desto mindre beslutte at involvere sig 

i komponentrevisors risikovurdering, fordi teamet har betænkeligheder ved komponentrevisors 

faglige kompetence, eller fordi komponentrevisor ikke driver virksomhed i et miljø hvor der aktivt 

føres tilsyn med revisorer " (ISA 600 afsnit A54).  

Koncernrevisors forståelse af komponenten, samt identificeringen af betydelige og ikke betydelige 

komponenter er derfor helt essentiel i udvælgelsen af arbejde udført på de enkelte komponenter.  

 

Kommunikation med komponentrevisor 

Selve kommunikationen og samarbejdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor er helt 

essentiel i opnåelsen af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Som beskrevet i ISA 600 afsnit A33, 

er der stor forskel på, hvorvidt komponentrevisor kommer fra et selskab og miljø med samme 

politikker og procedurer som koncernrevisoren, eller ej. Derfor er kommunikationen mellem 
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koncernrevisor og komponentrevisor vigtig. Omkring kommunikationen mellem koncernrevisor og 

komponentrevisor står der skrevet (ISA 600 afsnit A 57):  

 

"Hvis der ikke er effektiv tovejskommunikation mellem koncernopgaveteamet og komponentrevisor, 

er der risiko for, at koncernopgaveteamet ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis der 

kan danne grundlag for koncernrevisionskonklusionen. Klar og rettidig kommunikation af 

koncernopgaveteamets krav er grundlaget for en effektiv tovejskommunikation mellem 

koncernopgaveteamet og komponentrevisor" (ISA 600 afsnit A57).  

 

Endvidere står der foreskrevet i ISA 600 afsnit A58, at:  

 

"Koncernopgaveteamets krav bliver ofte meddelt i en skriftlig instruktion. […] Komponentrevisors 

kommunikation med koncernopgaveteamet sker ofte i form af et notat eller en rapport om det 

udførte arbejde. Kommunikation mellem koncernopgaveteamet og komponentrevisor behøver 

imidlertid ikke nødvendigvis at være skriftlig. For eksempel kan koncernopgaveteamet besøge 

komponentrevisor for at drøfte identificerede, betydelig risici eller gennemgå relevante dele af 

komponentrevisors revisionsdokumentation. Ikke desto mindre gælder dokumentationskravene i 

denne og andre ISA'er" (ISA 600 afsnit A58).  

 

Kravene til kommunikationen mellem koncernrevisor og komponentrevisor er derved, at der skal 

gives en klar kommunikation af, hvilket arbejde der skal udføres, og at drøftelsen i dén forbindelse 

både kan foregå skriftligt og mundligt. Vigtigst af alt er, at der gives en klar og tydelig kommunikation 

således, at der sikres opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. I de tilfælde hvor et medlem 

af koncernopgaveteamet også er komponentrevisor, står der foreskrevet i ISA 600 afsnit A60:  

"Hvor et medlem af koncernopgaveteamet også er komponentrevisor, kan koncernopgaveteamets 

mål om at kommunikere klart med komponentrevisor ofte opnås på andre måder end ved skriftlig 

kommunikation, for eksempel:  
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- Kan komponentrevisors adgang til den overordnede revisionsstrategi og revisionsplan være 

tilstrækkelig til at kommunikere koncernopgaveteamets krav som angivet i afsnit 40.  

- Kan koncernopgaveteamets gennemgang af komponentrevisors revisionsdokumentation 

være tilstrækkeligt til at kommunikere forhold der er relevante for koncernopgaveteamets 

konklusion som angivet i afsnit 41" (ISA 600 afsnit A60).  

Derfor kan det, i tilfælde hvor et medlem af koncernopgaveteamet også er komponentrevisor, ofte 

være nemmere at opnå tydelig og klar kommunikation. Har komponentrevisor adgang til den 

overordnede revisionsstrategi og er involveret i problematikkerne på koncernniveau, vil det som 

oftest være nemmere for komponentrevisor at opnå overblikket i revisionsarbejdet, og vigtigheden 

i arbejdet udført på komponentniveau.  

 

Sammendrag 

Forholdet mellem komponentrevisor og koncernrevisor afhænger først og fremmest af, hvorvidt 

revisorerne kommer fra et netværksselskab eller ej. Kommer revisorerne fra et miljø med samme 

procedurer og politikker, bliver processen med forståelse af komponentrevisor automatik 

nemmere. Herudover afhænger koncernrevisors involvering i komponentrevisionen af hvorvidt 

komponenten er betydelig, om der er identificerede væsentlige risici, og af koncernrevisors 

forståelse af komponentrevisor. Hertil kommer, at kommunikationen mellem koncernrevisor og 

komponentrevisor skal være klar og tydelig således, at komponentrevisor ikke er i tvivl om hvilke 

arbejdsopgaver der skal udføres på komponenten, og hvis der er bestemte faktorer der skal gøres 

ekstra opmærksom på. Reglerne omhandlende forholdet mellem komponentrevisor og 

koncernrevisor er at finde i ISA 600 afsnit 40-41, A32-41 og A57-60.  
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Kapitel 6 - Empirisk data og indledende analyse 

Teorien omkring koncernrevision, revision generelt og teori i forbindelse med allokering af 

væsentlighedsniveau er nu blevet præsenteret i forhenværende kapitler. For at opnå en forståelse 

for, hvilke udfordringer der oftest opstår for koncernrevisor i forbindelse med en koncernrevision, 

og om der eventuelt er behov for yderligere lovgivning eller vejledning, er analysen opbygget 

således, at vores respondenter er blevet stillet spørgsmål, som skal være med til at give en afklaring 

på følgende 4 områder:  

- Hvorvidt overvejelserne i forbindelse med en koncernrevision i praksis, stemmer overens 

med retningslinjerne i standarderne.  

- Hvilke problematikker koncernrevisorerne oplever som oftest opståede, og hvordan de 

kvalitetssikrer deres arbejde.  

- Hvorvidt Revisortilsynets syn på de største problematikker ved en koncernrevision, stemmer 

overens med hvilke problematikker koncernrevisoren oplever.  

- Hvilke ændringer i lovgivningen henholdsvis koncernrevisor og Revisortilsynet, mener der 

eventuelt kunne være behov for, og om disse stemmer overens.  

 

Analysens formål  

Som beskrevet ovenfor, skal analysen give en afklaring på fire overordnede områder. Først skal 

analysen klarlægge, om de overvejelser der tages i forbindelse med en koncernrevision i praksis, 

stemmer overens med de regler der er i standarderne. Her er der lagt vægt på, hvilke indledende 

overvejelser der bliver taget i praksis i forbindelse med en koncernrevision, hvilke overvejelser der 

er i forbindelse med anvendelse af anden revisors arbejde, og hvilke overvejelser der er i forbindelse 

med fastlæggelse af væsentlighedsniveau. Som det næste skal analysen klarlægge, hvilke 

problematikker der oftest opstår i forbindelse med en koncernrevision. Heri om der på baggrund af 

respondenternes svar til hvilke problematikker de oplever som oftest opståede, kan konkluderes 

nogle enkelte problematikker, der går igen hos respondenterne. Der skal her også konkluderes, om 

der er enkelte tiltag som revisorerne tager, for at sikre kvaliteten af revisionen. Som det tredje, skal 

der analyseres på hvilke problematikker som Revisortilsynet oplever som de største, og hvorvidt 

disse stemmer overens med de problematikker som koncernrevisorerne oplever. Til sidst vil det 
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blive klarlagt, hvorvidt revisorerne mener der er behov for lovændringer på området for 

koncernrevision, hvorvidt Revisortilsynet mener, at der er behov for lovændringer og eventuelt om 

de mulige lovændringer stemmer overens. Overordnet set er analysens formål, at fastlægge hvilke 

problematikker revisorerne oplever som de oftest opståede, og om der er behov for lovændringer 

på disse områder.  

 

Bearbejdning af data indhentet til empirisk analyse  

Til udarbejdelsen af den empiriske analyse er der indhentet information fra 6 forskellige 

respondenter. Her er 5 af respondenterne koncernrevisorer. De 5 koncernrevisorer er blevet stillet 

seks spørgsmål. Her er spørgsmål 1,3 og 4 behandlet i kapitel 7, spørgsmål 2 og 5 i kapitel 8 og 

spørgsmål 6 i kapitel 10. Ud over de 5 koncernrevisorer, har vi interviewet chefkonsulenten for 

Revisortilsynet. Informationen givet fra chefkonsulenten er behandlet i kapitel 9 og 10. Alle 

interviews er blevet transskriberet og citater fra transskriberingen er blevet brugt i de forskellige 

analyseafsnit.  
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Kapitel 7 - Koncernrevision i praksis   

For at få en idé om hvorvidt koncernrevision i praksis stemmer overens med reglerne i ISA 600, er 

de 5 respondenter blevet spurgt ind til, hvordan en koncernrevision som oftest foregår i praksis hos 

dem. Her er de blevet spurgt ind til, hvilke indledende overvejelser de tager sig, hvordan de 

fastlægger hvilken benchmark, hvilken procentsats de vil benytte, og hvorvidt de allokerer 

væsentlighedsniveauet ud til de enkelte komponenter, eller om de benytter det lokale 

væsentlighedsniveau. Mere herom i afsnittet omkring allokering af væsentlighedsniveau i kapitel 4. 

Disse praktiske tiltag i koncernrevision er sat over for reglerne i ISA 600, og eventuelle forskelle er 

derefter blevet identificeret.  

Indledende overvejelser 

Den bekrevne teori i afsnittet omhandlende "teorien bag koncernrevision" siger, at der i ISA 600 

står foreskrevet, at en revisor som en del af sine indledende overvejelser, skal forstå virksomheden 

og dets omgivelser, heri vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation. Dette understøtter 

respondent 4, ved at sige følgende:  

 

"Det første er, at forstå den koncern man står overfor. Det man skal huske på, som ISA 600 siger, 

er, at man er ansvarlig overfor hele koncernregnskabet." (Respondent 4, bilag 5)  

 

Dette er respondent 1 særdeles enig i, da han forklarer:  

"Det er key at know your client. Det er 50% af at udføre revisionen, og ellers kan du ikke udføre en 

ordentlig revision" (Respondent 1, bilag 2) 

Der er generel enighed blandt respondenterne omkring vigtigheden i, at opnå en god forståelse over 

for den koncern man står overfor, at skulle revidere. Dette understøtter både respondent 4 og 

respondent 1, som beskrevet ovenfor, men også respondent 2 kommer hurtigt ind på området.  

 

"Noget af det allerførste som jeg ville tænke over eller overveje, det er at forstå koncernen. Det er 

både at forstå; hvad er det de laver? Ligesom hvis det er en almindelig revision, så skal man også 

forstå; hvad er det for en aktivitet? Hvad er det for nogle risici - og i hvilket miljø er det? Hvor er det 



58 
 

vi skal ligge vores fokus? Så det er den ene side af forståelsen. Det som så gør det unikt, når det er 

en koncernrevision, det er de her enheder de har." (Respondent 2, bilag 3) 

 

Her ligger respondent 2 vægt på, at det altså, ligegyldigt hvilken revision der er tale om, er vigtigt at 

forstå det selskab eller den koncern man står overfor, heri at forstå dets arbejdsgange og 

forretningsprocesser. Som også beskrevet i ISA 600, mener respondenterne, at det er essentielt for 

at kunne udføre en god revision, at man har en forståelse for koncernen man skal revidere. Dette 

mener respondent 3 også, men der gives derimod en anden vinkel på, hvorfor det også er vigtigt at 

forstå koncernen.  

 

"Man skal jo lære kunden at kende, inden man kan give et tilbud [..] Og vi skal så se hvor meget 

aktivitet der er dér. Og hvad kan vi gøre dér, for at kunne komme med et tilbud [...] Fordi det påvirker 

vores tilbud. Det er klart, at skal vi revidere halvdelen af selskaberne eller dem alle [...] Det har en 

stor påvirkning på vores tilbud på koncernrevisionen" (Respondent 3, bilag 4). 

 

Her gives vigtigheden af at forstå den koncern man står overfor sig igen til kende, men dog med den 

vinkel, at man er nødsaget til at kende koncernen, før man kan give et tilbud på hvor meget en 

revision af koncernen vil koste. Dette udsagn er ligeså i overensstemmelse med ISA 600 A10-A12 

omkring accept og fortsættelse af opgaveforhold, der siger, at før en accept af opgaveforhold kan 

gives, skal der opnås forståelse for koncernen, dens komponenter og dets aktiviteter.  

 

Respondent 5 derimod nævner ikke forståelsen af koncernen som én af de indledende overvejelser 

der tages i forbindelse med en koncernrevision. I stedet lægges der vægt på hvilke komponenter 

der er betydelige og hvilken risikovurdering der skal tages.  

 

"Hvilke komponenter jeg gerne vil scope ind i revisionen. Det er noget med en risikovurdering [..] 

hvilke ting vil jeg revidere fra toppen af […], hvilken involvering skal jeg have i komponenternes 

arbejde og så generelt den samlede risikovurdering ved koncernrevisionen." (Respondent 5, bilag 6)  
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Her lægges der altså mere vægt på vurderingen af, hvilke komponenter der skal identificeres som 

betydelige, og hvilken involvering der derefter skal tages i de forskellige komponenters arbejde.  

Som beskrevet i afsnittet "teorien bag koncernrevision" står der skrevet i ISA 600, at hvis 

komponentrevisor reviderer en betydelig komponent, skal koncernopgaveteamet involveres i 

komponentrevisors risikovurdering, for at identificere betydelige risici for væsentlig fejlinformation 

i koncernregnskabet (ISA 600.30). Respondent 5's udsagn stemmer dermed overens med hvad der 

står skrevet i ISA 600. Eftersom spørgsmålene i interviewene er stillet som åbne spørgsmål, kan det 

ikke konkluderes, at respondent 5 ikke også mener, at forståelsen for koncernen er en indledende 

overvejelse. Respondenterne kan have hver deres antagelser omkring hvor i revisionsprocessen, 

deres svar befinder sig.  

Også respondent 1 mener, at de første indledende overvejelser inden for en koncernrevision, går 

på at identificere betydelige og ikke betydelige komponenter i koncernen.  

 

"De første indledende overvejelser i forbindelse med en koncernrevision er, at man skal vurdere hvor 

meget af koncernen der er betydelig for hele koncernregnskabet. […] Og så vil jeg så kigge på; kan 

omsætningen i datter 1 give en væsentlig fejl i koncernregnskabet - så er det nok en indikator på, at 

det er en betydelig komponent. Og så skal man også tænke på om der er andre risikofaktorer". 

(Respondent 1, bilag 2)  

 

Dermed er det også vurderingen af, hvilke komponenter der er betydelige, som er i fokus. Som ISA 

600 også foreskriver, så nævner både respondent 5 og 1, at der i forbindelse med udvælgelsen af 

betydelige og ikke betydelige komponenter, skal laves en risikovurdering, og at denne tæller med i 

identificeringen af betydelige og ikke betydelige komponenter. I forhold til hvordan selve 

planlægningen af koncernrevisionen forløber i praksis, forklarer respondent 3, hvordan 

planlægningen godt kan gå i gang allerede et halvt år inden regnskabsåret er slut.  

 

"Så det starter jo tidligt. Hvis det er sådan en kalenderårsrevision, vil jeg tro, det starter allerede i 

august. I hvert fald med én af dem (kunderne red.) som jeg har. Der tager vi et møde ude hos kunden 
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og starter med planlægningen, og lige får et overblik over hvad der er sket. Er der sket noget nyt i 

løbet af året? Også kan vi efterfølgende sende instrukser ud." (Respondent 3, bilag 4) 

 

I praksis vil selve planlægningen af koncernrevisionen altså starte allerede i sommeren inden 

statusrevisionen i foråret, hvis regnskabet følger kalenderåret. Her kommer respondent 3 også ind 

på hvilke forbehold, der skal tages, inden koncerninstrukserne kan sendes ud.  

 

"…det er bl.a. sådan noget som koncerninstrukser, som så skal udarbejdes til de forskellige 

virksomheder, og før man kan udarbejde dem og sende dem til de rigtige, skal man jo lige tjekke, om 

der er kommet noget nyt i koncernen siden sidste år. Er der kommet nye selskaber? Er der blevet 

solgt nogle fra? Er der nogle nye der ikke var i scope før, men som måske skal i scope nu? Og hvem 

er det så vi skal have fat i dér, osv." (Respondent 3, bilag 4) 

 

Det er dermed igen essentielt at opnå forståelse for koncernen samt identificere hvilke 

komponenter der skal i scope og hvilke der ikke skal, før koncerninstrukserne kan sendes ud.  

 

Blandt respondenterne er der samlet set enighed om, hvilke indledende overvejelser der er de 

vigtigste i forbindelse med en koncernrevision. Forståelsen af koncernen, dens komponenter og 

dets aktiviteter er især vigtigt, for at kunne udføre en ordentlig revision. Dette står ligeledes 

foreskrevet i ISA 600, hvor vigtigheden i at opnå forståelse for den koncern man skal revidere, 

kommer til udtryk allerede som et af de første punkter i ISA 600. Herudover er respondenterne 

ligeledes enige i, at identificeringen af hvilke komponenter der skal være betydelige, og hvilke der 

ikke skal, også er en vigtig del af den indledende fase i koncernrevisionen. Dette er ligeså foreskrevet 

i ISA 600, hvor identificeringen af ikke betydelige og betydelige komponenter fylder en stor del. Intet 

i respondenternes svar, omhandlende de indledende overvejelser i en koncernrevision, strider imod 

hinanden, og der er dermed stor enighed blandt respondenterne omkring, hvilke indledende 

overvejelser der skal tages i en koncernrevision.  
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Anvendelse af anden revisors arbejde  

Som beskrevet i ISA'erne og afsnittet omhandlende grundlæggende revisionsteori, så er det revisors 

ansvar at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Dette gælder såvel en normal revision, som en 

koncernrevision. Derfor er det vigtigt, at koncernrevisor ved en koncernrevision, sikrer, at 

revisionsdokumentationen, indhentet fra komponenterne, er tilstrækkelig. Det er derved 

koncernrevisors ansvar, at revisionen foretaget af komponentrevisor er fyldestgørende. 

Udfordringerne ved at bedømme om der er indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis, kan for 

koncernrevisors side afhænge af, om komponentrevisor kommer fra samme revisionsfirma eller et 

mindre ukendt revisionsfirma. Dette leder op til problematikken omkring hvorvidt der skal udføres 

mere arbejde fra koncernrevisors side, afhængigt af om komponentrevisor kommer fra samme 

selskab som koncernrevisor, eller fra et mindre, ukendt revisionsfirma. Ved spørgsmålet omkring 

hvorvidt koncernrevisor ændrer i planlægningen, afhængigt af om komponentrevisor kommer fra 

samme selskab eller et mindre ukendt selskab, svarer respondent 4: 

 

"Men ja, lad os sige, at der var en væsentlig komponent, som ikke var fra mit netværk, så ville den 

helt klart få mere opmærksomhed. Jeg ville involvere mig mere i arbejdet, for at sikre mig, at, især 

de signifikante områder, var ens med min vurdering af dét og tilgang til dét." (Respondent 4, bilag 

5) 

 

Samme tanker gør respondent 5 sig.  

 

"Ja, det vil jeg sige, at jeg gør. Hvis det er et ukendt revisionsfirma, så vil jeg være lidt tættere på, 

afhængigt af om komponenten er væsentlig. Hvis det er et lille bitte selskab og det ikke er så vigtigt 

for min koncernrevision, så vil jeg nok ikke gøre så meget ud af det, men hvis det var bare lidt 

væsentligt, så ville jeg være mere involveret i dét arbejde" (Respondent 5, bilag 6). 

 

Begge respondenter giver her tydeligt udtryk for, at de vil ændre i planlægningen, afhængigt af om 

komponentrevisor kommer fra en mindre ukendt revisionsvirksomhed eller et netværksfirma. 

Samtidigt spiller det en stor rolle, om komponenten er identificeret som en betydelig eller ikke 
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betydelig komponent. Begge respondenter fortæller, at det vil være mindre relevant hvis 

komponenten ikke er vurderet som en væsentlig komponent, mens det, hvis det er en væsentlig 

komponent, vil have en klar påvirkning på planlægningen af revisionen. Som beskrevet i afsnittet 

"teorien bag koncernrevision" er vurderingen af betydelig og ikke betydelig komponenter særdeles 

vigtig i planlægningen af koncernrevisionen, og dette kommer ligeså til udtryk i respondenternes 

svar. Respondent 2 er også enig i, at det har stor betydning om komponentrevisor kommer fra et 

netværksselskab eller ej. 

 

"I ”Firma A” har vi den fordel, at man har firmaer i de fleste lande, og derfor bruger man netværket. 

Vi hjælper hinanden med at få revideret de her internationale koncerner. [..] Ja det er meget, om 

man nu kan stole på andres kompetencer. Dem vi beder om at revidere […] Her er vi nødt til at 

involvere os. Hvis der er et land, hvor der ikke er en ”Firma A” revisor… Man ved i princippet ikke om 

de har trukket deres revisorkørekort i en automat. I Danmark har vi ret høje uddannelseskrav og hvis 

man skriver under på noget, skal man være statsautoriseret. Men sådan er det ikke altid i andre 

lande. Vi skriver under på deres arbejde" (Respondent 2, bilag 3). 

 

Det fortælles her, hvordan det har stor betydning om komponentrevisor kommer fra et dansk 

selskab, hvor man ved, at de danske regler gælder eller om komponentrevisor kommer fra et 

udenlandsk mindre, og ukendt revisionsfirma. Udfordringerne ved om komponentrevisor kommer 

fra et dansk selskab eller ej, kommer respondent 1 også ind på.  

"Samarbejdsvanskeligheder, det kan være rigtig svært. Hvis du har komponentrevisorer rundt om i 

verdenen, der ikke har den samme opfattelse af kvalitet. De er ikke underlagt samme governance, 

som vi er i Danmark eller i Europa for den sags skyld. Og så kan man have et problem i at vurdere 

pålideligheden af dén revisor, som skriver under i Kenya eller hvor vi nu er henne. Det kan være rigtig 

svært at sige; hvis ikke de er underlagt en eller anden form for myndighed, ligesom Revisortilsynet 

her, hvor stor en effekt har det så hvis han giver en forkert påtegning? Det er i hvert fald én af de 

ting som spiller ind." (Respondent 1, bilag 2) 

Samarbejdet med komponentrevisor kan dermed især være udfordrende, hvis komponentrevisor 

ikke kommer fra et netværksrevisionsfirma, og samtidig er fra en revisionsvirksomhed uden for EU. 
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Respondent 1 og 2 kommer især ind på, hvordan det kan være udfordrende når komponentrevisor 

kommer fra et ikke-dansk land, mens respondent 3 og 4 har mere fokus på udfordringerne når 

komponentrevisor ikke kommer fra et netværksfirma. For alle respondenter er gældende, at 

usikkerheden i hvorvidt komponentrevisor har den nødvendige faglige kompetence forhøjes, jo 

mindre kendskab koncernrevisor har til komponentrevisor. Det samme konkluderes i kapitel 5, hvor 

det slås fast, at der i teorien står foreskrevet, at det alt andet lige er mere udfordrende at 

samarbejde med en komponent fra et ukendt revisionsfirma. Respondenternes bekymring omkring 

komponentrevisors faglige kompetence, bunder ud i ISA 600 A.38, der siger, at det er 

koncernrevisors ansvar at sikre, at komponentrevisor har den nødvendige faglige kompetence og 

færdighederne til at udføre komponentrevisionen. Som eksempel på hvilke handlinger 

koncernrevisor kan udføre for at sikre, at komponentrevisors arbejde er tilstrækkeligt, nævner 

respondent 2.  

"Man er nødt til at involvere sig i revisorerne, fordi de er vores forlængede arm. Hvis det er 

udenlandske komponentrevisorer, så er det dem der ligesom reviderer på vegne af os [..] Vi skal 

enten besøge dem dér hvor de har hjemme, eller snakke med dem"  (Respondent 2, bilag 3). 

Respondent 2 mener, at det er nødvendigt, som minimum, enten at besøge eller snakke med 

komponentrevisor, for at danne sig et indtryk af, hvorvidt komponentrevisor har de fornødne 

kompetencer. Respondent 2 fortsætter med at sige:  

"Når de er i vores netværk, så forventer vi, at de har de tilstrækkelige kompetencer, og at de reviderer 

efter ISA standarder, etiske retningslinjer osv. Vi kan også gennemgå deres arbejdspapir eller andet 

– mange overvejelser som også er omfattende og tidskrævende, samt omkostningstungt. Balancen 

imellem at skulle involvere sig nok, og samtidigt ikke have uendelige midler – det har man ikke i 

praksis. Man kan besøge datterselskaberne på rotationsbasis eksempelvis" (Respondent 2, bilag 3). 

Respondent 2 foreslår, at man som eksempel kan skifte mellem hvilke komponenter koncernrevisor 

besøger, således at koncernrevisor i løbet af en årrække har været rundt til alle de væsentlige 

komponenter. Den helt store udfordring i praksis er her, hvordan ressourcerne nogle gange ikke kan 

være tilstrækkelige, i forhold til samtidigt at skulle sikre tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 
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Respondent 3 kommer med et praktisk eksempel på, hvad man nogle gange som koncernrevisor 

kan være udsat for.  

"Jeg har haft nogle lignende situationer, hvor jeg skulle vurdere arbejdet fra nogle hvor det var 

udenlandsk. Jeg tror det var i Sydafrika et eller andet sted, hvor man fik en revisionserklæring som 

viste sig at være underskrevet af den lokale bogholder. Så reagerer man selvfølgelig på dét. Og så 

fik jeg kontaktoplysningerne på en revisor, og ringer til ham for at prøve at finde ud af; hvad er din 

baggrund og hvordan og hvorledes. Og så har vi jo en international standard, og hvis man ikke 

kender dén, så har jeg lidt svært ved at basere mig på dem. Så skal jeg selv i gang. I denne her 

konkrete situation, der fandt vi én fra vores firma, som gik ud og lavede denne her revision" 

(Respondent 3, bilag 4)  

Respondent 3's eksempel viser her, hvordan koncernrevisors forståelse af komponentrevisor er en 

særdeles vigtig proces i koncernrevisionen. I forhold til hvor ofte respondenterne oplever, at en af 

de komponenter der er betydelige, skal revideres af et mindre ukendt revisionsselskab, er der flere 

af respondenterne der nævner, at det ikke er noget de endnu har oplevet. Respondent 4 siger:  

"Som udgangspunkt, så vil de væsentlige komponenter være revideret af nogen fra mit eget netværk. 

Jeg har ikke selv erfaringer med, at væsentlige komponenter er revideret af nogen, der ikke var fra 

et netværksselskab eller mig selv. Så derfor er det for mig lidt et teoretisk spørgsmål. Jeg vil som 

udgangspunk have, at det skulle være mit netværk, der skulle revidere de væsentlige komponenter, 

netop fordi der trods alt er en ens netværksmetode." (Respondent 4, bilag 5)  

Heller ikke respondent 3, har haft komponenter, der er identificeret væsentlige, som blev revideret 

af et ikke-netværksselskab.  

"Jeg har ikke siddet med nogle som sådan, hvor det har været et ukendt revisionsselskab" 

(Respondent 3, bilag 4). 

Både respondent 3 og respondent 4 har ikke oplevet, at komponentrevisor, på en væsentlig 

komponent, var fra et ikke netværksselskab. Der er til gengæld fuld enighed blandt respondenterne 

i, at de vil ændre i planlægningen af koncernrevisionen, afhængigt af, om komponentrevisor 

kommer fra et netværksselskab eller et mindre ukendt revisionsfirma. Her er det især essentielt 



65 
 

hvorvidt komponenten er identificeret som betydelig eller ikke betydelig, for hvor stor ændring 

respondenterne vil lave i deres planlægning. Respondenterne er enige i, at hvis komponentrevisor 

reviderer en komponent, der ikke er betydelig, i koncernrevisionen, så er behovet for ekstra 

involvering fra koncernrevisors side også begrænset. Respondenternes svar stemmer overens med 

ISA 600, omkring vigtigheden i, at forstå komponentrevisors kompetencer, og hvordan der ved en 

eventuel konstatering af manglende færdigheder hos komponentrevisor, må foretages yderligere 

handlinger fra koncernrevisors side.  

Fastlæggelse af væsentlighedsniveau  

I ISA 600 står der, som tidligere omtalt, at koncernopgaveteamet skal sørge for, at fastlægge et 

væsentlighedsniveau for koncernregnskabet som helhed og et komponentvæsentlighedsniveau til 

komponenter, hvor komponentrevisor udfører revisionen. Der kan dog være stor forskel på, 

hvordan fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet sker i praksis i forhold til de enkelte retningslinjer, 

der står foreskrevet i ISA 600. I ISA 600 er der ikke klare linjer for, hvorvidt koncernopgaveteamet 

skal benytte det lokale væsentlighedsniveau på komponentniveau eller om koncernrevisor skal 

allokere et væsentlighedsniveau ud til komponenten. Dette er beskrevet yderligere i teoriafsnittet 

om fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet (kapitel 4). Når spurgt om hvorvidt der foretages 

allokering af væsentlighedsniveau, svarer respondent 1:  

 

"Ja, det gør jeg. Fordi hvis jeg sender instruktioner ud til dem, så skal de også have et 

væsentlighedsniveau som passer til deres størrelse […] Hvis den ene komponent var dobbelt så stor 

som de fire andre, så ville den have et større væsentlighedsniveau, så de ville blive fordelt 

forholdsmæssigt [..] Jeg ville gøre det forholdsmæssigt. Hvis jeg har et væsentlighedsniveau for vores 

koncernregnskab på, lad os bare sige 100 mio., og jeg har en komponent der står for, lad os sige 20 

% af hele koncernens omsætning, så ville jeg allokere 20 % af mit koncernvæsentlighedsniveau. Det 

samlede væsentlighedsniveau vil jeg aldrig sætte, så det blev højere samlet set" (Respondent 1, bilag 

2). 

 

Respondent 1 vil altså altid allokere et væsentlighedsniveau ud til de enkelte komponenter, og 

derved ikke benytte sig af komponentens lokale fastsatte væsentlighedsniveau. Herudover vil 

respondent 1 allokere væsentlighedsniveauet forholdsmæssigt, og derfor ikke lade det samlede 



66 
 

væsentlighedsniveau blive højere i alt, selvom dette er tilladt i henhold til afsnittet omhandlende 

teorien omkring fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet. Det er dog ikke alle respondenterne der 

deler disse holdninger. Når respondent 2 bliver spurgt om, hvorvidt der foretages allokering af 

væsentlighedsniveau eller ej svares der:  

 

"Jeg plejer ikke at lave en allokering. På mine koncernrevisioner siger vi, at vi gerne vil have at 

komponentrevisor rapporterer et væsentlighedsniveau for åbenlyst uvæsentlige fejl. Fejl over dette 

beløb vil vi gerne rapportere videre til bestyrelsen. Der fastsættes altså et lokalt 

væsentlighedsniveau. Vi forholder os så til hvad de enkelte komponenter reviderer efter ift. vores 

eget væsentlighedsniveau. Det er en vurdering af, om det giver et tilstrækkeligt revisionsbevis. Typisk 

vil de være markant lavere." (Respondent 2, bilag 3) 

 

Respondent 2 vil altså ikke allokere et væsentlighedsniveau ud til komponenterne, men derimod 

benytte sig af det lokale væsentlighedsniveau fastsat af komponentrevisor.  Respondent 2 er 

dermed den eneste respondent der, som udgangspunkt vil benytte sig af det lokale 

væsentlighedsniveau. Både respondent 1,3,4 og 5 fortæller, at de vil allokere et 

væsentlighedsniveau ud til komponenterne. Respondent 3 fortæller:  

 

"Typisk vil jeg kommunikere det væsentlighedsniveau som jeg skal have, og så kan komponentrevisor 

bare sige, at deres væsentlighedsniveau ligger på det samme niveau - så det ændrer ikke noget for 

deres revision. Det er lidt op til dem at vurdere. Så kan det godt være, at hvis 

væsentlighedsniveauerne ligger tæt op ad hinanden, så kan det være man skal snakke sammen og 

sige; jamen vi har det her lokale væsentlighedsniveau, kan I acceptere dette(?), og så kan vi måske 

finde ud af et eller andet i forhold til dét. Og så allokerer vi lidt om i forhold til hvad dét er" 

(Respondent 3, bilag 4). 

 

Her er udgangspunktet derimod, at allokere et væsentlighedsniveau ud til komponenterne, og så 

derefter vurdere hvordan det lokale væsentlighedsniveau passer med dette, og om der eventuelt 

kan laves om i allokeringen, så det passer med hvad komponentrevisoren har fastsat af 
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væsentlighedsniveau. Respondent 4 ser ligeså en fordel i, at komponenten rapporterer det lokale 

væsentlighedsniveau:  

 

"Typisk vil jeg allokere væsentlighedsniveauet ud [..] Jeg synes godt man med fordel kan bede 

komponenterne om at vende tilbage. Det gør det lidt nemmere. Jeg kan godt lide, når vi har med en 

koncernrevision at gøre, at huske på, at det er altså flere kulturer der skal arbejde sammen, og det 

her er en proces, hvor du skal instruere nogen, og du har typisk ikke særlig meget budget til det. Det 

vil du typisk gerne holde meget lean, fordi der er ikke nogen der kan lide at bruge lang tid på dén 

del. Så derfor synes jeg, man med fordel kan bede komponenten om, at rapportere et 

væsentlighedsniveau tilbage, og så vurdere dette i forhold til det overordnede væsentlighedsniveau." 

(Respondent 4, bilag 5) 

 

Respondent 4 vil altså også allokere et væsentlighedsniveau ud til komponenterne, men kan se 

fordelen i at lade komponenterne selv fastsætte et væsentlighedsniveau, og så lade 

komponentrevisor rapportere dette til koncernopgaveteamet, som herefter kan vurdere om det er 

tilstrækkeligt. Respondent 5 nævner dog ikke fordelen i, at benytte sig af det lokale 

væsentlighedsniveau, men beskriver hvorledes han/hun vil allokere væsentlighedsniveauet:  

 

"I forhold til fordelingen af væsentlighedsniveauet, når jeg skal allokere ud til komponenter; der 

bruger jeg i praksis det underliggende selskabs, altså den underliggende komponents, 

aktivitetsniveau som driver. Så lad os sige, at der er 10 komponenter i koncernen, og hvis de er i 

scope, så vil jeg selvfølgelig skelne til hvad aktivitetsniveauet er, og det gør jeg i praksis fra alt mellem 

20-30 % helt op til 60 %, som jeg allokerer ud." (Respondent 5, bilag 6)   

 

Respondent 5 benytter sig derved ligeså, af at allokere et væsentlighedsniveau ud til komponenten 

fra koncernen af. Hermed benytter både respondent 1,3,4 og 5 sig af at allokere et 

væsentlighedsniveau ud til komponenterne, som stemmer overens med hvad ISA 600 ligger op til. 

Måden hvorpå allokeringen sker, kan derimod variere meget fra revisor til revisor. Som tidligere 

nævnt, vil respondent 1 som regel allokere væsentlighedsniveauet ud forholdsmæssigt, således, at 
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hvis 40% af omsætningen kommer fra en enkelt komponent, så får denne komponent også 40% af 

koncernens samlede væsentlighedsniveau. Det er dog ikke denne metode respondent 4 benytter 

sig af.  

 

"I forbindelse med at jeg fordeler ud, så ville jeg ikke bare allokere, lad os sige jeg har 10 mio. i 

væsentlighedsniveau og 3 komponenter, og hvis man så bare tog det forholdsmæssigt, så sige at det 

ville være 2, 2 og 6 (mio. red.). Der ville jeg ud fra vores interne standarder gange det op med en eller 

anden faktor, alt efter hvor mange væsentlige komponenter jeg har. Dog således, at den enkelte 

komponent aldrig fik mere end det overordnede væsentlighedsniveau. Men du ville godt kunne se, 

at der var en komponent, der simpelthen havde hele væsentlighedsniveauet, og måske en anden der 

også næsten havde. Det ville ikke være usædvanligt i min verden" (Respondent 4, bilag 5). 

 

Her vil respondent 4 altså netop ikke allokere forholdsmæssigt, som respondent 1, men derimod 

benytte sig af en bestemt faktor, som der ganges op med, afhængigt af hvor mange væsentlige 

komponenter der er. Respondent 3 benytter sig heller ikke umiddelbart af at allokere 

forholdsmæssigt, men bruger ligeså en faktor at gange op med. Respondent 3 fortæller:  

 

"Med hensyn til hvilken metode man bruger til at allokere væsentlighedsniveauet, kan man bruge 

en faktor til at gange op med, og så fordele det per enhed. Den ligger typisk mellem 3 og 5. Det er 

lidt træls, at man ikke bare kan komme med et svar og et resultat om at det er sådan man gør, men 

det er bare ikke noget man kan. Hvis du spørger to forskellige revisorer, så vil de højst sandsynligt 

ikke komme med samme svar, heller ikke selvom de er fra samme firma" (Respondent 3, bilag 4). 

 

Både respondent 3 og 4 vil dermed benytte en faktor at gange op med, når de skal allokere 

væsentlighedsniveauet, hvorimod respondent 1 allokerer det forholdsmæssigt, respondent 2 

benytter det lokale væsentlighedsniveau og respondent 5 vil benytte komponentens 

aktivitetsniveau, som driver for hvordan allokeringen af væsentlighedsniveauet skal være, og 

dermed også allokere nogenlunde forholdsmæssigt som respondent 1. Respondent 3's udsagn 

omkring at forskellige revisorer højst sandsynligt vil komme med forskellige svar omkring, hvordan 
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de allokerer, holder dermed stik. Der foreligger altså inkonsistens, når der spørges til allokering af 

væsentlighedsniveau. Dette er dog ikke nødvendigvis problematisk, eftersom ISA 600 ikke definerer 

en metode, som skal følges. Derfor kan alle besvarelserne og metoderne være lige gode.  

I forbindelse med, at respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de allokerer et væsentlighedsniveau 

ud til komponenter, blev de også spurgt ind til hvilke overvejelser de tager i forbindelse med 

fastsættelsen af væsentlighedsniveauet. Her er respondenterne forholdsvis enige. Respondent 4 

fortæller:  

 

"I forbindelse med væsentlighedsniveauet, så er det jo præcis den samme tilgang som hvis det var 

på stand alone basis. Hvis jeg har et koncernregnskab og jeg skal vurdere et væsentlighedsniveau 

dér, så har vi nogle guidelines, som nok er ret ens på tværs af netværk. 10 % af resultatet før skat, 

eller op mod 10 % af resultatet før skat. 1-3% af omsætningen. Der er nogle forskellige nøgletal man 

går efter dér. Men det vil i bund og grund altid være en konkret vurdering - også i større 

virksomheder" (Respondent 4, bilag 5). 

 

Respondent 4 tager, som beskrevet, samme overvejelser, som havde det været en almindelig 

revision, og mener derudover, at retningslinjerne på tværs af netværk er temmelig ens. Respondent 

4 er ikke den eneste, der lægger vægt på, at overvejelserne omkring væsentlighed er de samme som 

ved enhver anden revision. Respondent 2 fortæller:  

 

"Samme overvejelser som ved en almindelig revision. Vi ser alle enheder, som om at de var én. Hvad 

laver de, hvad har brugerne fokus på, hvad driver virksomheden? Typisk vil fokus være på resultat 

før skat, med mindre der ikke er profit for øje i virksomheden. Vi vurderer altid 

væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed, og så kan man sammenholde 

væsentlighedsniveauet med vores benchmark og fastsætte en procent. Hvilken benchmark man 

bruger, afhænger af koncernens aktivitet". (Respondent 2, bilag 3) 
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Respondent 2 vil altså ligeså benytte sig af de samme overvejelser som ved en almindelig revision, 

og respondent 3 er enig. Respondent 3 fortæller:  

 

"Det korte svar er, at det er det samme som alle andre revisioner. Væsentlighed og risiko, og igen de 

her risikofyldte poster. Og det her med procenter og benchmarks, det er også noget vi har nogle 

templates på. Det afhænger af, om det er en profitorienteret virksomhed; er det balancesummen, 

resultat før skat, eller er det omsætning?" (Respondent 3, bilag 4) 

 

Igen ses det, hvordan overvejelserne i forhold til fastsættelse af væsentlighedsniveau, ikke adskiller 

sig fra overvejelserne ved en almindelig revision. Dette stemmer overens med ISA 600, der ikke 

indeholder regler, som strider imod de generelle overvejelser ved fastsættelsen af 

væsentlighedsniveauet. For at vurdere, hvorledes koncernrevisor fastsætter et passende 

væsentlighedsniveau, blev respondenterne spurgt om, hvilke benchmarks og hvilken procentsats de 

vil benytte, for at fastlægge et væsentlighedsniveau. Her har respondenterne ikke et entydigt svar 

på en bestemt benchmark eller en bestemt procentsat, de benytter. Respondent 1 fortæller: 

 

"Omsætning ville jeg bruge meget, og resultat før skat, og især med koncerner, hvor der er en 

transfer pricing aftale, så ender de alligevel med at have et resultat på bunden som ligner resten af 

koncernen […] Der har jeg ikke nogen fast måde at gøre det på i forhold til procentsatsen, for det 

kommer også an på, hvor mange komponenter der er. Man kan sammenligne det lidt med, hvis du 

har en virksomhed der har f.eks. 50 lagerlokationer. Hvordan vil du udvælge hvilke lokationer til 

lageroptælling? Så bliver det et spørgsmål om professionel dømmekraft, for hvornår vi får 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis" (Respondent 1, bilag 2). 

 

Respondent 1 vil altså umiddelbart benytte sig af omsætning eller resultat før skat som benchmark, 

mens procentsatsen vil variere afhængigt af koncernen. Respondent 5 har nogenlunde de samme 

overvejelser når det kommer til hvilken benchmark der benyttes, men benytter derimod mere 
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specifikke retningslinjer, når det kommer til hvilken procentsats, der bruges på benchmarken. 

Respondent 5 fortæller:  

 

"For den benchmark jeg bruger, der kigger jeg på hvilken type selskab det er. Hvis det er et 

børsnoteret selskab, koncern, så vil jeg typisk prøve at bruge resultat før skat, men det kunne også 

godt være en kombination med omsætning, alt afhængigt af virksomhedstypen - så lidt de samme 

overvejelser som ved normal fastsættelse af væsentlighedsniveau. Så afhængigt af hvilken 

virksomhedstype - men primært resultat før skat, men det kan også kombineres med andre. Ved 

procenter, der følger jeg de standardprocenter der nu engang er, så hvis det er resultat før skat, så 

er mellem 5-10 %  typisk hvad jeg bruger, afhængigt af risikobilledet. Er det en kompleks virksomhed 

med høj risiko, going concern problemer og andet, så kunne jeg have tendens til at bruge 5 %. Er det 

en stabil virksomhed uden op og nedture og uden de store going concern problemer, så vil jeg nok 

være mere mod de 10 %". (Respondent 5, bilag 6) 

 

Respondent 5 vil ligeså ofte benytte sig af resultat før skat, men har i modsætning til respondent 1, 

et interval i forhold til hvilken procentsats der benyttes. Ud fra hvilken risiko, der er forbundet til 

koncernen, vælges en procentsats mellem 5-10 %. Respondent 2 har, ligesom respondent 5, nogle 

cirka-intervaller, der benyttes, når der skal bestemmes hvilken procentsats, der ganges på 

benchmarken. Respondent 2 fortæller:  

 

"Typisk vil fokus være på resultat før skat, medmindre der ikke er profit for øje i virksomheden [..] 

Hvilken benchmark man bruger, afhænger af koncernens aktivitet [..] Ved procentsatsen er det de 

samme overvejelser som ved en almindelig revision. Lavere procentdel hvis det er en koncern 

eksempelvis. Hvis vi fx bruger resultat før skat i en børsnoteret virksomhed, vil det nok være cirka 4-

8%. Hvis det ikke er en børsnoteret, vil det nok nærmere være 5-10%. Er benchmarken omsætningen, 

vil det på en ikke-børsnoteret være noget i stil med 0,5-3%, og på en børsnoterede cirka 0,5-1,5%. 

Det er en samlet vurdering." (Respondent 2, bilag 3) 

 



72 
 

Her er respondent 2 altså meget specifik med hvilken procentsats der benyttes, afhængigt af om 

det er en børsnoteret virksomhed, koncern osv. Samtidigt lægges der vægt på, ligesom hos både 

respondent 1 og 5, at hvilken benchmark og hvilken procentsats der benyttes, er en vurderingssag 

for hver enkelt virksomhed eller koncern, og der er dermed mange faktorer der spiller ind. Denne 

professionelle dømmekraft fra den enkelte revisor ses også i svaret fra respondent 3, der ligeså 

ligger vægt på, at det er en vurderingssag. Respondent 3 fortæller:  

 

"Og det her med procenter og benchmarks, det er også noget vi har nogle templates på. Det 

afhænger af om det er en profitorienteret virksomhed, er det balancesummen, resultat før skat, eller 

er det omsætning. Eller er det en blanding af benchmarks, som i øvrigt har ændret sig en del over de 

sidste 10-11 år. Så er det 1-2%, så er det 0,5% og så er det 3%, så det er jo sådan lidt forskelligt 

hvordan man vurderer [..]. Hvis man mener balancesummen er den mest relevante, jamen så det er 

dén man bruger. Så skal man så vurdere, hvis man bruger balancesummen på moderselskabet, vil 

man så også gøre det på de enheder der er i scope?" (Respondent 3, bilag 4)  

 

Igen beskrives det, hvordan fastsættelsen af hvilken benchmark og hvilken procentsats der benyttes 

er et vurderingsspørgsmål. Dermed er tilgangen ofte forskellig fra revisor til revisor.  

 

Som beskrevet i afsnittet omkring teorien bag koncernrevision, foreskriver ISA 600 ikke specifikke 

retningslinjer for, hvilken benchmark og hvilken procentsats der skal benyttes. ISA 600 lader det 

være op til den enkelte revisor, at vurdere en passende benchmark og en passende procentsats. 

Denne individuelle vurdering fra revisor, stemmer overens med hvordan respondenterne i praksis 

fastsætter den valgte benchmark og den valgte procentsats. Respondenterne er enige i, at det 

afhænger af hvilken virksomhed der er tale om, og at det samtidig er en vurderingssag, der ofte 

varierer fra revisor til revisor. Vigtigst af alt er respondenterne enige i, at den valgte benchmark og 

den valgte procentsats i stor grad afhænger af, hvilket risikobillede der er i virksomheden, ligesom 

netop denne risikovurdering har stor betydning i ISA 600.  

 
Sammendrag  
I forhold til hvilke indledende overvejelser, der skal tages ved en koncernrevision, er der enighed 

blandt respondenterne i, at overvejelserne går på at forstå koncernen og dets komponenter, at 
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vurdere hvilke komponenter der er betydelige og hvilke der ikke er. Dette stemmer overens med 

ISA 600, der foreskriver, at nogle af de vigtigste indledende overvejelser i forbindelse med en 

koncernrevision går på, at forstå koncernen og identificere betydelige og ikke betydelige 

komponenter.  

 

De indledende overvejelser, der skal tages i forbindelse med en koncernrevision, er uddybet i 

teoriafsnittet omhandlende teorien bag koncernrevision. Ingen af komponenternes svar på hvilke 

overvejelser, der tages i praksis i forbindelse med en koncernrevision, strider imod retningslinjerne 

i ISA 600. Ved anvendelse af anden revisors arbejde, er der igen stor enighed blandt 

respondenterne. Her mener de, at de altid vil ændre i planlægningen af revisionen afhængigt af, om 

komponentrevisor kommer fra et netværksselskab eller et mindre ukendt revisionsfirma. Det 

afhænger derfor i stor grad af, hvor meget koncernrevisor kender til den enkelte komponentrevisor 

og det firma han eller hun kommer fra, når planlægningen af revisionen bliver tilrettelagt. 

Respondenterne vil som udgangspunkt altid være tættere på en komponent og revisionen af denne, 

hvis komponentrevisor kommer fra et mindre ukendt revisionsfirma. Samtidig er der flere af 

respondenterne der ikke har prøvet en koncernrevision, hvor betydelige identificerede 

komponenter har været revideret af en revisor fra et mindre ukendt revisionsfirma.  

 

Vigtigheden i, at sætte sig ind i komponentrevisors kompetencer til at kunne revidere 

komponenten, stemmer overens med reglerne i ISA 600. Der er derfor igen, ved anvendelse af 

anden revisors arbejde, overensstemmelse mellem praksis og reglerne i ISA 600. Ved fastlæggelsen 

af væsentlighedsniveauet vælger de fleste af respondenterne at allokere et væsentlighedsniveau ud 

til komponenterne. Kun en enkelt respondent vælger at benytte sig af det lokale 

væsentlighedsniveau. I ISA 600 er ikke foreskrevet en specifik korrekt eller ikke korrekt måde at gøre 

det på, og den lader det derfor være op til den enkelte revisor at vurdere. Samtidig har ISA 600 heller 

ikke specifikke retningslinjer og regler for, hvilken benchmark eller hvilken procentsats der skal 

benyttes. Dette understøtter også respondenternes svar, der samlet set har forskellige intervaller, 

de benytter sig af ved fastlæggelse af procentsats, og de vurderer fra virksomhed til virksomhed, 

hvilket benchmark der er passende. Alt i alt kan det konkluderes, at der ikke er uoverensstemmelser 

mellem hvordan respondenterne i praksis tager de indledende overvejelser, anvender anden 
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revisors arbejde og fastsætter væsentlighedsniveau, og de regler der er foreskrevet i ISA 600. 

Respondenterne har ikke omtalt praktiske eksempler eller overvejelser der strider imod ISA 600's 

regler, og det må derfor konkluderes, at der er overensstemmelse mellem ISA 600's regler og de 

praktiske overvejelser, der er i forbindelse med de indledende overvejelser, anvendelse af anden 

revisors arbejde og fastlæggelse af væsentlighedsniveau.  
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Kapitel 8 - Problematikker ved koncernrevision  
 

Det fundamentale i denne afhandling, er at identificere hvilke ofte opståede problematikker, der 

forekommer i forbindelse med en koncernrevision. Vores respondenter er derfor blevet spurgt om, 

hvilke problematikker de oplever som værende oftest opståede, når de i praksis skal revidere en 

koncern. Derudover er respondenterne blevet spurgt ind til, hvordan de kvalitetssikrer det fastlagte 

væsentlighedsniveau således, at det hverken er sat for lavt eller for højt. Dermed skal dette afsnit 

give en indikation på, hvilke problematikker revisorerne i praksis oplever ved en koncernrevision, 

hvilke tiltag revisorerne tager for at sikre kvaliteten af revisionen og dermed, i et senere afsnit, give 

et præg om, hvorvidt der er behov for yderligere lovgivning på de områder, der bliver identificeret 

som ofte opståede problematikker ved en koncernrevision.  

 

Oftest opståede problematikker  

Når spurgt hvilke problematikker der er de oftest opståede inden for en koncernrevision, er der 

relativ enighed blandt respondenterne om, at selve samarbejdet med komponentrevisor kan være 

udfordrende. Respondent 1 fortæller:  

 

"Samarbejdsvanskeligheder - det kan være rigtig svært. Hvis du har komponentrevisorer rundt om i 

verdenen, som ikke har den samme opfattelse af kvalitet. De er ikke underlagt de samme governance 

som vi er i Danmark eller i Europa for den sags skyld. Og så kan man have et problem i at vurdere 

pålideligheden af dén revisor, som skriver under i Kenya eller hvor vi nu er henne. Det kan være rigtig 

svært at sige - at hvis ikke de er underlagt en eller anden form for myndighed ligesom revisortilsynet 

her, hvor stor en effekt har det så, hvis han giver en forkert påtegning" (Respondent 1, bilag 2) 

 

Respondent 1 fremhæver her de samarbejdsudfordringer, der kan være, hvis komponentrevisor 

kommer fra et mindre ukendt revisionsfirma i udlandet. Her kan det især være udfordrende, hvis 

der er uklarhed om hvilken myndighed revisionsvirksomheden er underlagt. Selve kvaliteten af det 

materiale man modtager fra en komponentrevisor, og hvorvidt dette materiale lever op til kravene 
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om egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, er også noget som respondent 2 er bekymret for. 

Respondent 2 fortæller:  

 

"Det her med at få tilstrækkeligt revisionsbevis, det er en problematik eller udfordring, som man skal 

tænke meget over. Vi har x antal komponenter, og måske har man ikke mulighed for at få dem alle 

revideret. Så hvornår er nok, nok? Hvad kan man nøjes med? […] Man er nødt til at involvere sig i 

komponentrevisorerne, fordi de er vores forlængede arm. Hvis det er udenlandske 

komponentrevisorer, så er det dem der ligesom reviderer på vegne af os. […] Vi skal enten besøge 

dem, der hvor de har hjemme og snakke med dem. Når de er i vores netværk, så forventer vi, at de 

har de tilstrækkelige kompetencer, og at de reviderer efter ISA standarder og etiske retningslinjer 

osv. Vi kan også skulle gennemgå deres arbejdspapir eller andet – mange overvejelser som også er 

omfattende og tidskrævende, samt omkostningstungt. Balancen imellem at skulle involvere sig nok, 

og samtidigt ikke have uendelige midler – det har man ikke i praksis." (Respondent 2, bilag 3) 

 

Respondent 2 pointerer ligeså udfordringerne ved at sikre, at man som koncernrevisor har opnået 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Overbevisningen fra koncernrevisor om, at komponentrevisor 

har de fornødne kompetencer og autoritet til at udføre en revision af ordentlig kvalitet, er derfor en 

af de helt klare udfordringer i forbindelse med en koncernrevision. Respondent 5 mener ikke, at det 

generelle samarbejde med komponentrevisor er problematisk, men at der kan være udfordringer i 

forbindelse med udenlandske komponenter. Respondent 5 fortæller:  

 

"Jeg synes ikke, at selve samarbejdet med komponentrevisor volder problemer. Vi er jo et globalt 

firma der dokumenterer på samme måde. […] Det er klart, at der kan være nogle problemer nogle 

gange, hvor man har nogle lande hvor revisionen ikke er ligeså moden, og der kan man få nogle 

dårligt udfyldte arbejdspapirer. Lad os for eksempel tage et land i Afrika, som ikke laver særlig mange 

koncernrapporteringer. Hvis de lige pludselig skal lave en koncernrapportering, og ikke er gode nok 

til at udfylde arbejdspapirerne - så kan jeg have et arbejdspapir i min fil, der ikke er i høj nok kvalitet, 

og så skal jeg sende det tilbage. Og frem og tilbage osv. Det kan være et problem nogle gange. Men 

det er ikke så ofte jeg ser det. Jeg synes generelt, at landene rapporterer fornuftigt, men nogle gange 
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ser man nogen, der har en lidt anden kvalitetsstandard på grund af de lokale omstændigheder. […] 

Det påvirker meget, hvis det er et mindre revisionsselskab jeg ikke kender til. Altså de er jo ikke vant 

til udfylde de her rapporteringer […] Jeg har også hørt nogle skrækkelige historier, hvor de slet ikke 

kan finde ud af at kvalitetssikre og leve op til de standarder." (Respondent 5, bilag 6) 

 

Respondent 5 ser således ikke samarbejdet med komponentrevisor som et problem, så længe det 

er komponentrevisorer, der kommer fra samme selskab, da de fleste områder dokumenteres på 

samme måde inden for samme virksomhed. Dog nævner respondent 5, at det kan volde nogle 

problemer hvis komponentrevisor ikke har prøvet så mange koncernrevisioner før, og måske 

kommer fra et land, hvor de lokale måske har en anden vurdering af kvalitetsstandarder. 

Respondent 5 lægger dog, ligesom respondent 1 og 2, stor vægt på, at hvis komponentrevisor 

kommer fra et mindre revisionsselskab, man ikke kender til, så vil det påvirke revisionen meget. 

Hele denne problematik, med at få indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra udenlandske 

komponenter, er også noget som respondent 3 kommer ind på. Respondent 3 fortæller:  

 

"Men sådan noget som udenlandske enheder er altid en udfordring på den ene eller anden måde. 

Enten det her med hvor mange man skal ud og besøge, og hvem skal det være af dem. Det kommer 

også an på, om det er en førstegangsrevision. Men både det her med hvor mange vi skal ud og 

besøge af dem, og det her med scopingen; Hvor mange skal vi have med? Og hvordan får vi kontakt 

til de her udenlandske enheder? Skal vi have fat i ledelsen, og hvem er revisor? Hvis ikke det er en af 

vores egne kontorer, så skal vi finde ud af hvem det så er" (Respondent 3, bilag 4).  

 

Her går bekymringen igen på at sikre sig, at komponentrevisor kan udføre komponentrevisionen 

tilstrækkeligt, og at det materiale, der bliver leveret til koncernrevisor, er tilstrækkeligt 

revisionsbevis. Respondent 4 mener også, at samarbejdet med komponentrevisor kan skabe 

udfordringer, især når komponentrevisor kommer fra et udenlandsk, mindre revisionsfirma. 

Respondent 4 fortæller:  

 

"Men det her med at vurdere komponentrevisor og dens kompetencer, det kan i hvert fald være lidt 

mere udfordrende, hvis det er nogle andre end dem vi kender fra vores eget firma. Fordi så skal man 
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ligesom sige, jamen hvad betyder en manager i et andet firma? Og det ved jeg i hvert fald fra en af 

vores konkurrenter, at det har en anden betydning dér end det har her. Der har vi heldigvis dét med 

autoriserede revisorer, hvor vi ved hvordan det hænger sammen." (Respondent 4, bilag 5) 

 

Her fortælles det igen, hvordan det kan skabe problemer, at vurdere, hvorvidt komponentrevisor 

har de fornødne kompetencer til at udføre en revision med tilstrækkeligt revisionsbevis. 

Samarbejdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor kan derfor godt være udfordrende når 

komponentrevisor kommer fra et udenlandsk mindre revisionsselskab.  

 

Respondent 3 nævner også udfordringerne ved, at vurdere hvilke af de udenlandske komponenter 

der skal med i revisionen som betydelige komponenter, samt problematikkerne ved at vurdere, 

hvilke komponenter man som koncernrevisor skal tage ud og besøge, og hvilke man ikke skal. Dette 

dilemma har respondent 2 også med i sine overvejelser. Respondent 2 fortæller:  

 

"Hvis det er udenlandske komponentrevisorer, så er det dem der ligesom reviderer på vegne af os 

[…] Vi skal enten besøge dem dér hvor de har hjemme og snakke med dem […] Man kan besøge 

datterselskaberne på rotationsbasis eksempelvis. Det handler om professionel dømmekraft – hvor 

mange skal revideres eller reviewes? Skal vi revidere nogle særskilte balancer nogle steder? Hvor 

mange skal vi besøge, eller ringe til? Hvor mange skal vi gennemgå arbejdspapirer for? Det er noget 

af det som vi diskuterer meget. Man kan risikere at overse nogle ting. Hvis der er en enhed som vi 

slet ikke reviderer, kan der lige pludselig være en retssag eller et nedskrivningsbehov, eller hvad det 

kunne være, som vi slet ikke ved, fordi vi har vurderet at den er uvæsentlig. Forståelsen er meget 

vigtig, og her bruger vi også ledelsen, fordi de også kender koncernen, og ved hvad der sker hos 

komponenterne." (Respondent 2, bilag 3) 

 

Hele vurderingen af hvilke komponenter, koncernrevisor bør besøge, og hvilke komponenter der 

ikke er nødvendigt at besøge, fremstår her igen som værende udfordrende for koncernrevisor. 

Samtidig foreslår respondent 2, at man kan rotere hvert år mellem hvilke komponenter, man vælger 

at besøge, således, at man efter en årrække har været mange komponenter rundt. Respondent 3 
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nævner også selve udvælgelsen af betydelige komponenter som en udfordring ved koncernrevision. 

Respondent 3 siger:  

 

"Men både det her med hvor mange vi skal ud og besøge af dem, og det her med scopingen; Hvor 

mange skal vi have med? Og hvordan får vi kontakt til de her udenlandske enheder?" (Respondent 

3, bilag 4) 

 

Udover valg af betydelige komponenter, nævner flere af respondenterne også, at der kan være store 

udfordringer i at nå de deadlines de skal, da deres arbejde i høj grad afhænger af, at komponenterne 

leverer deres materiale på de aftalte deadlines. Respondent 5 siger:  

 

"Det oftest fremkommende, men det er mere en procesmæssig ting end det er en faglig ting, det er 

i bund og grund at nå tidstabellerne. Så man kan sige, oftest så er vores komponenter relativt 

pressede, da de skal rapportere til os, lad os sige d. 8 januar - det sætter jo lidt pres på at få gjort 

revisionen færdig lokalt - så det er den ene problemstilling" (Respondent 5, bilag 6)  

 

For respondent 5 er en ofte opstået udfordring, altså at nå de deadlines og de rapporteringer de 

skal. Dette forekommer oftest på de kunder, hvor der er en meget stram deadline for hvornår 

komponentrevisor er færdige med den lokale revision. Respondent 3 mener også, at timingen kan 

volde store problemer. Respondent 3 fortæller:  

 

"Også det her med timingen, mener jeg også er en klassisk problemstilling. At få det hele til at forløbe 

efter planen. Det vil sige; når jeg sender instrukser ud, hvilke datoer skal jeg sætte? Og hvornår skal 

de senest sende rapporteringen til os? Jeg tror de sidste par år, i hvert fald på dén kunde jeg primært 

bruger tid på, jamen der har de været forsinkede og har udfordringer i udlandet, så de har aldrig 

kunne nå at rapportere til tiden. Og hvad gør vi så, fordi vi har også en deadline på 

koncernregnskabet, så det giver lidt nogle udfordringer, fordi vi kan jo ikke skriver under på 

koncernregnskabet før vi har modtaget rapporteringen fra de væsentlige enheder. Så det er også 

sådan en klassisk problemstilling, jeg tror langt de fleste af de her store virksomheder som ligger i 

januar, og især de børsnoterede, virksomheder har. Der er ikke noget med, at det kan du lige rykke 
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eller skyde. Så det vil sige, at der skal man være sådan rimelig meget efter de andre revisorer, hvis 

ikke de får rapporteret til tiden, fordi så begynder det lige pludselig at blive presset." (Respondent 3, 

bilag 4)  

 

Respondent 3 fortæller altså her, hvordan selve tidsrammerne for revisionen kan volde rigtig mange 

problemer, og hvordan man, som koncernrevisor, kan være tvunget til at være meget efter de 

enkelte komponentrevisorer, for at modtage rapporteringen til tiden. Problematikken med hvornår 

rapporteringen bliver modtaget, nævnes også af respondent 2, der fortæller:  

 

"Det kan blive en problematik, når vi skal sørge for at få denne her rapportering, for den skal være 

tilstrækkelig og den skal være modtaget rettidigt." (Respondent 2, bilag 3)  

 

Dermed nævner størstedelen af respondenterne, at de oplever det som udfordrende, at nå de 

opstillede tidsrammer. Dette opstår, når komponentrevisor i mange tilfælde er presset med at nå 

sine deadlines, og koncernrevisor dermed modtager rapporteringen fra komponenten for sent. 

Respondent 4 mener, som den eneste af respondenterne, at det er forståelsen af den koncern man 

skal revidere, der er det mest problematiske. Når der spørges til hvilke problematikker, der oftest 

opstår ved en koncernrevision siger respondent 4:  

 

"Det er manglende forståelse. Det er, at du går ned og kører på juridisk selskabsniveau og egentlig 

ikke forstår transaktions flowet. Og her er det især transaktions flowet i store IT virksomheder. Igen, 

hvis du taler om de små virksomheder, hvor der er datterselskaber, som måske ikke engang har et 

integreret IT system, jamen så er det ret nemt. Så er det den helt klassiske konsolidering, i et excel 

ark hvor du har alle selskaberne derud af, og så har du en elimineringskolonne, og så har du et 

koncernregnskab. Hvorimod i de store selskaber, hvor de har ERP systemer, der simpelthen er så 

omfattende, jamen så er det sådan set at forstå hvad har egentlig påvirkning her på 

koncernregnskabet? I de her store selskaber, der har de for eksempel også to bogføringsfaser. Så 

hver gang de laver en transaktion, så bogfører de den to gange. De bogfører den både til 

koncernregnskabet og til lokalt brug. Så det er at forstå, hele det flow og de elimineringer der 
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automatisk bliver ført dér. Det synes jeg er de hyppigt forekommende at forstå hvad der egentligt er 

væsentligt i denne her koncern" (Respondent 4, bilag 5).  

 

Respondent 4 nævner altså forståelsen af koncernen, som værende et af de hyppigst opståede 

problematikker, mens de andre respondenter anerkender forståelsen af koncernen som en af de 

vigtigste indledende overvejelser i forbindelse med en koncernrevision, men ikke ser det som 

problematisk ved selve koncernrevisionen. Samtidig nævner respondent 4 også, som de andre 

respondenter, at det kan være svært at vurdere hvilke komponenter der skal anses som betydelige, 

og hvor meget arbejde der skal laves på de forskellige komponenter i det hele taget. Respondent 4 

fortæller:  

 

"Det kan være udfordrende at arbejde med kunden om, hvad de mener er væsentligt. Der er mange 

kunder som vil have en forventning om, at du skal kigge på mere end du egentlig skal. Du skal jo 

have en eller anden idé om den dækning du får på hver enkelt regnskabslinje. Og der ville kunden 

måske forvente, at dét her ligger måske i Mellemøsten eller i Kina, og derfor skal det være en del af 

scopet, men det er der ikke nødvendigvis behov for. Signifikante komponenter er 15 % (15% over 

valgt benchmark) ifølge ISA 600 og derfor fungerer 80/20 (80% 20% red.) reglen altså efter min 

opfattelse, og der vil du relativt hurtigt få dækket en stor del af dit koncernregnskab. Så den største 

udfordring, er at få gjort dét effektivt nok, som egentlig ikke er så unikt for koncernrevision, men for 

revisionen i det hele taget. Det er at sætte sig ned og forstå revisionen korrekt eller ordenligt" 

(Respondent 4, bilag 5).  

 

Her fortæller respondent 4, at selve samarbejdet med kunden om, hvilke komponenter der skal 

være betydelige og hvilke der ikke skal, kan være en udfordring. Her nævner respondent 4 hvordan 

selve identificering af væsentlige og ikke væsentlige komponenter er udfordrende, da kunden ofte 

kan have en anden mening, og der derfor skal opnås enighed blandt koncernrevisor og kunden om, 

hvilken tilgang der tages på revisionen. Respondent 3 ligger vægt på, at det varierer fra koncern til 

koncern hvilke problematikker, der er de oftest opståede. Respondent 3 siger:  
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"Der er ofte meget individuelle problematikker, afhængigt af hvilken type koncern det er, og hvilken 

type aktivitet de har, så hvis det er nogle der handler inden for noget branchespecifikt, jamen så vil 

det være en problematik, måske på tværs af koncernen, i udlandet (Respondent 3, bilag 4). 

 

Respondent 3 fortæller, at de mest opståede problematikker afhænger af hvilken type koncern der 

er tale om, og hertil hvilken aktivitet koncernen har. En anden problematik, som både respondent 

3 og respondent 5 nævner, er udfordringerne ved de posteringer og det arbejde der skal laves fra 

toppen af, men som vedrører én af komponenterne. Respondent 5 siger:  

 

"Den anden problemstilling, som også forekommer ofte, det er det er faktum , at når man laver en 

koncernrevision, så er der nogle forhold der håndteres på toppen af koncernrevisionen vedrørende 

et lokalt forhold i et selskab. Så for eksempel kan den lokale ledelse i, lad os sige USA, ikke håndtere 

forholdet fordi group koncernledelsen er inde over, og så bliver det forhold returneret til os, og det 

er selvfølgelig lidt en udfordring i form af at skulle håndtere et forhold der ligger nede i et 

datterselskab, fra toppen af. Og i sådan nogle situationer ser man jo også, at de skubber det ud 

lokalt, og siger ”det her rør vi ikke ved”, og ”det her kender vi ikke nok til”. Det kan I selv sikre dækning 

for. Så skal man på toppen sidde og lukke det gap og få den overbevisning man har behov for." 

(Respondent 5, bilag 6) 

 

Også respondent 3 ser det som en udfordring når der skal revideres noget på toppen, men som 

vedrører en komponent. Respondent 3 fortæller:  

 

"Så er der også sådan noget som man kalder posteringer på toppen, det vil sige, når man rapporterer 

nogle pakker ind til os, jamen så gennemgår vi de her pakker og måske siger, at der er noget praksis 

som vi ikke er helt enige i med dem lokalt. Eller vi sidder på toppen, og ude lokalt i de forskellige 

lande, der er de meget konservative eller måske meget optimistiske, eller vi ved for eksempel, at de 

her butikker, dem er de ved at lukke ned, og dem har de ikke taget nedskrivninger på, og dem tager 

vi så på toppen. Så kan der ligge en lang række posteringer på toppen som man så også skal revidere 

og dokumentere i forhold til det underliggende. Og hvorfor har de lokale så ikke revideret dette? 
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Jamen det er måske fordi, at det ikke er relevant for de lokale. Så det er også noget jeg oplever som 

kan give nogle udfordringer." (Respondent 3, bilag 4)  

 

Både respondent 5 og 3 nævner her hvordan selve posteringerne, der skal foretages fra toppen af 

kan være udfordrende, da koncernrevisor ikke har dybdegående kendskab til de forskellige 

komponenter. Her kan det diskuteres, hvem dette bliver et problem for. Er det komponentrevisor, 

som blot må revidere dét som koncernrevisor mener skal revideres? Eller bør koncernrevisor have 

nok kendskab til komponenten, således, at koncernrevisor selv kan foretage revision af det 

pågældende område? Man kunne argumentere for, at det ville give en bedre revision, hvis 

koncernrevisor selv foretog arbejdet, idet han selv står til ansvar for det i sidste ende. Ligeledes, hvis 

det er risikofyldte områder, giver det mere værdi for koncernrevisor, hvis han selv foretager 

revisionen af området, og kommunikationen med komponentrevisor, som til tider kan være 

langsommelig, bliver sparet væk. 

 

Alt i alt må det siges, at den oftest opståede problematik blandt respondenterne ved revision af en 

koncern, er det generelle samarbejde mellem komponentrevisor og koncernrevisor, og hermed 

sikringen i, at der for koncernrevisors side er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis fra den 

enkelte komponent. Respondenterne lægger især vægt på, at netop denne proces volder 

udfordringer, når komponenten er en udenlandsk enhed, med en komponentrevisor fra et mindre 

ukendt revisionsselskab. Samtlige respondenter nævner, at der kan være problemer vedrørende 

vurderingen af om komponentrevisor har den fornødne kompetence til at foretage 

komponentrevisionen. Dette er ved en udenlandsk enhed, og det er derved selve samarbejdet med 

komponentrevisor, der må defineres som den oftest opståede problematik. I teoriafsnittet 

omhandlende forholdet til komponentrevisor, er det som det første beskrevet, hvordan 

koncernrevisor skal sikre sig, at komponentrevisor har den faglige kompetence og overholder de 

etiske regler i henhold til ISA 600.19. Problematikken ved samarbejdet med komponentrevisor og 

forståelsen af komponentrevisor er dermed beskrevet i ISA 600, som værende en forudsætning for, 

at man kan foretage koncernrevisionen. Herudover nævner både respondent 5,3 og 2, at det er en 

stor udfordring at nå de deadlines, der er sat op af revisionen. Dette skyldes, at komponentrevisor 

ofte også er presset på tid, og dermed i mange tilfælde ikke rapporterer til tiden. Denne 
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problematik, med at nå de opstillede deadlines inden for tidsrammerne, omfatter ligeledes 

samarbejdet mellem komponentrevisor og koncernrevisor. Herudover nævnes der, at det kan være 

udfordrende for koncernrevisor at vurdere hvilke komponenter, der skal besøges af koncernrevisor 

og hvilke, der ikke skal. Derudover nævnes der, at de posteringer der skal laves fra toppen af, også 

kan være udfordrende, samt at selve forståelsen af koncernen og dens aktivitet også kan være 

udfordrende.   

 

Kvalitetssikring  

De fem respondenter er ligeledes blevet spurgt ind til hvordan de sikrer, at kvaliteten af revisionen 

lever op til kravene. Her er der især lagt vægt på, hvordan respondenterne sikrer, at det fastlagte 

væsentlighedsniveau hverken er fastsat for lavt eller for højt. Når respondenterne bliver spurgt til 

hvordan de sikrer kvaliteten af det fastlagte væsentlighedsniveau, kommer der ikke et entydigt svar. 

Til gengæld er respondenterne enige om, at det på dette område handler om professionel 

dømmekraft fra koncernrevisors side. Respondent 1 fortæller:  

"Altså det er også et rigtig svært område og det er sådan et område hvor man siger; jamen det er 

revisors professionelle dømmekraft der kommer i spil, fordi du skal sætte dig i regnskabsbrugers sted 

og sige; hvad ville de synes er en væsentlige fejl? Det jeg gør for at sanity checke mit 

væsentlighedsniveau, er at løbe igennem, hvad får vi revideret og får vi dækket det som jeg gerne 

ville? Har jeg et væsentlighedsniveau der gør, at jeg får kigget på de risikofyldte områder? Og så kan 

man sige, at hvis der er nogle områder, der har særlig interesse for offentligheden, så ville jeg måske 

have et lavere væsentlighedsniveau på dén post. Så kunne jeg have et væsentlighedsniveau på 

regnskabet som helhed og så ét for for eksempel omkostninger, for at sige; jamen ødsler de pengene 

væk på tant og fjas eller hænger det sammen?" (Respondent 1, bilag 2)  

 

Respondent 1 lægger altså især vægt på, om der er bestemte regnskabsposter, der er mere 

interessante for offentligheden og regnskabsbrugerne, og om der er nogle regnskabsposter man 

ikke får dækket, som måske burde dækkes. Samtidig fortæller respondent 1 også, at det er svært at 

vide hvornår man har sikret, at det fastlagte væsentlighedsniveau er tilstrækkeligt, og at det derfor 
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handler meget om revisors professionelle dømmekraft. Respondent 4 mener også, at det er en 

vurderingssag fra revisor til revisor. Respondent 4 fortæller:  

 

"At den enkelte komponent ikke har fået mere end det overordnede væsentlighedsniveau. Og så 

bliver alt jo reviewet, af to. Og så er væsentlighedsniveaet jo ikke en teoretisk størrelse. Det er en 

skønsmæssig vurdering baseret på ens erfaringer og forståelse af kunden, og derfor mener jeg, at 

det er tilstrækkeligt, når du så også har et review fra en kollega, så det er dén kvalitetssikring du har 

på væsentlighedsniveaet." (Respondent 4, bilag 5) 

 

Respondent 4 lægger samtidig vægt på, at så længe den enkelte komponent ikke har fået tildelt et 

væsentlighedsniveau, der er højere end det overordnede væsentlighedsniveau, og alt arbejdet er 

blevet set igennem af en kollega på teamet, så burde dette i sig selv, være kvalitetssikring nok på 

væsentlighedsniveauet. Respondent 2 nævner, at en måde at kvalitetssikre væsentlighedsniveaet 

på, er ved at måle væsentlighedsniveauet op mod det materiale, der er modtaget. Respondent 2 

fortæller:  

 

"Det væsentlighedsniveau, som er fastlagt på koncernniveau, det bliver typisk lagt i efteråret 

(kalenderårsregnskab). Så laves der en opfølgning, hvor der ses på, om det væsentlighedsniveau der 

blev lagt, stadig er relevant. Hvis man kan fastholde det planlagte væsentlighedsniveau, og 

komponentrevisorernes væsentlighedsniveau var godkendt på dét tidspunkt, så holder vi som 

udgangspunkt fast i dét. Komponentrevisorerne skal også lave en revurdering af 

væsentlighedsniveauet. Hvis man laver en allokering skal man følge op på, om den bliver ved med 

at være passende. Ellers samme som ovenstående. Tjek op på om væsentlighedsniveauet er 

tilstrækkeligt i forhold til det materiale vi modtager." (Respondent 2, bilag 3)  

 

Respondent 2 tager udgangspunkt i det væsentlighedsniveau, der er blevet lagt i efteråret og vil 

derefter vurdere, hvorvidt der er behov for at justere det fastlagte væsentlighedsniveau. Processen 

med at vurdere væsentlighedsniveauet løbende, er også noget respondent 5 gør. Respondent 5 

fortæller:  
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"Som opgavepartner, der er jeg jo selv med i drøftelse omkring væsentlighedsniveauet, så jeg er jo 

selv med til at bestemme hvad der er brugt og om det er rigtigt - og vi drøfter det selvfølgelig også 

på planlægningsmødet, og det bliver også revurderet løbende. Så når vi kommer til vores 

statusrevision, og ser om benchmarket har ændret sig, så går vi også ind og ser om vi skal revurdere, 

og dermed, om det vil få en konsekvens for koncernrevisionen. Så det er dén måde jeg kvalitetssikrer 

det på. På normal vis vil jeg sige. Der er ikke noget særligt, jeg gør for at kvalitetssikre det ellers." 

(Respondent 5, bilag 6) 

 

Respondent 5 fortæller altså, at fastlæggelsen af et passende væsentlighedsniveau sker i 

samarbejde med teamet, og at det løbende vil blive revurderet afhængigt af det materiale kunden 

leverer til statusrevisionen. Selve udarbejdelsen af det fastlagte væsentlighedsniveau, i samarbejde 

med teamet, er også noget respondent 3 går op i. Respondent 3 fortæller:  

 

"Ja, altså det er jo altid en drøftelse man tager med teamet. Og med partneren. Hvis det er mig der 

sidder og laver det, jamen så snakker jeg med partneren og siger hvilke overvejelser jeg har taget 

osv. Og så kan han eller hun sige, at de er enige, eller hvis der er noget der skal laves om. Og så er 

det ud fra erfaringer fra tidligere år, hvis man har haft kunde i flere år. Så vil jeg sige, dén førstegangs 

revision jeg har haft, der involverede vi også ledelsen i vores vurdering fordi vi kom ind som nye og 

vi fik selvfølgelig adgang til tidligere revisors protokol, og væsentlighedsniveau og alle de har ting. I 

dette her tilfælde var vi et stykke fra hinanden, og så var det bare vigtigt, at vi tog dialogen med 

ledelsen og blev enige om, for eksempel at sætte det højere. Så afstemmer man med ledelsen, fordi 

det har jo også noget at gøre med; hvornår vil de gerne at vi rapporterer noget? Fordi hvis de har en 

forventning om et vis niveau og vi så hæver det meget, så får de lige pludselig ikke information om 

de fejl. Så kvalitetssikring foregår som oftest med ledelsen. Og flere af de store kunder kommunikerer 

vi jo vores væsentlighedsniveau til. Det er der også nogle forskellige holdninger til. Nogle siger, at 

det skal de ikke vide, hvor vi siger, at det kommunikerer vi åbent, fordi de skal vide, hvordan vi ser 

på det. Så vi drøfter meget med ledelsen." (Respondent 3, bilag 4)  
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For respondent 3 er det især drøftelsen både med ledelsen og med teamet, der spiller ind i den rette 

fastlæggelse af væsentlighedsniveauet. Samtidigt nævnes der, at det også spiller en stor rolle 

hvorvidt der er tale om en førstegangsrevision, eller om det er en koncern man kender. Drøftelsen 

med ledelsen, fortæller respondent 3, kan der godt være flere holdninger til, da man, ved at fortælle 

ledelsen hvad væsentlighedsniveaet ligger på, samtidig giver ledelsen en mulighed for at skjule 

noget. På den anden side kan der muligvis fastlægges et mere korrekt væsentlighedsniveau, da det 

som oftest er ledelsen der kender koncernen bedst.  

 

Respondenterne har ikke noget entydigt og specifikt svar når det kommer til, hvordan de sikrer 

kvaliteten af det fastlagte væsentlighedsniveau. Respondenterne benytter hver især sin 

professionelle dømmekraft til at beslutte, hvornår kvaliteten af det fastlagte væsentlighedsniveau 

er tilstrækkelig. Flere af respondenterne vurderer løbende det fastlagte væsentlighedsniveau, samt 

drøfter med teamet, hvilket væsentlighedsniveau der er det mest passende. Alt i alt vurderer 

respondenterne, om de regnskabsposter de gerne vil have dækket ind, også er dækket i forhold til 

det væsentlighedsniveau der er valgt. Respondent 4 nævner som den eneste, at drøftelse med 

ledelsen også kunne være en mulighed for at sikre sig at væsentlighedsniveaet er passende. Der er 

derved ikke en ensartet og entydig måde for koncernrevisor at sikre kvaliteten af det fastlagte 

væsentlighedsniveau. Det er derimod op til den enkelte revisor, at benytte sin professionelle 

dømmekraft og professionelle skepsis i sin vurdering.  

 

Sammendrag  

Alt i alt kan det konkluderes, at den oftest opståede problematik i forbindelse med en 

koncernrevision, er samarbejde med komponentrevisor og her udfordringerne ved, for 

koncernrevisor, at sikre sig, at der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis fra den enkelte 

komponent. Dette er især udfordrende ved komponenter, hvor komponentrevisor er udenlandsk 

og ikke kommer fra samme selskab, eller et netværksselskab, som koncernrevisor. Udfordringerne 

begår som oftest, i at vurdere hvorvidt komponentrevisor har den fornødne kompetence, som 

beskrevet i ISA 600.19. Herudover er det også en stor udfordring for respondenterne at nå de 
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opstillede deadlines i forbindelse med koncernrevisionen. Dette især da mange af komponenterne 

ofte har svært ved at rapportere til koncernrevisor til tiden. En anden udfordring er det arbejde og 

de posteringer, der skal foretages fra toppen. Dette kan være en udfordring for koncernrevisor, da 

man som koncernrevisor ofte ikke har det store dybdegående kendskab til de enkelte komponenter. 

Derudover nævner et par af respondenterne også, at det kan være udfordrende at beslutte hvilke 

komponenter, koncernrevisor skal besøge og hvilke der ikke er nødvendige at besøge. Ved 

vurderingen af hvornår der er opnået passende kvalitet af det fastlagte væsentlighedsniveau, er det 

meget op til den enkelte koncernrevisor at benytte sin professionelle dømmekraft i vurderingen. 

Der er her ikke noget ensartet svar på, hvordan man som koncernrevisor, sikrer kvaliteten af det 

fastlagte væsentlighedsniveau. Dog er det essentielt at se på om de regnskabsposter, der er vigtige 

at få dækket, også er blevet dækket med det fastlagte væsentlighedsniveau.  
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Kapitel 9 - Revisortilsynets syn på problematikker ved koncernrevision  
 

For at få en anden vinkel på problemstillingen omkring koncernrevision, end vinklen fra de 

praktiserende revisorer, har vi inddraget viden fra Revisortilsynet5. Respondenten har sin erfaring 

både fra sin tid som nuværende chefkonsulent hos Revisortilsynet, men også fra flere år som 

praktiserende statsautoriseret revisor. Revisortilsynets holdning er interessant, fordi de ved hvor 

problematikkerne findes, i form af fundne fejl i forbindelse med kvalitetskontrol. Koncernrevision 

er nemlig et fokusområde i kvalitetskontrollen, og dette ikke uden grund. 

 

Koncernrevision som fokusområde 

Erhvervsstyrelsens retningslinjer er i 2017 offentliggjort med nye fokuspunkter, hvor 

koncernrevision fortsat er et fokusområde og har været det siden 2013. Fokusområderne er 

(FSR.dk): 

For alle revisionsvirksomheder:  

x Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

x Værdiansættelse af aktiver, herunder påvirkning af væsentlige skøn, reaktion på risici og 

usikkerheder. 

x Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

x Revisors skriftlige rapportering til virksomhedens øverste ledelse.  

x Sagsbelastning og involvering af underskrivende revisor i opgaveløsning. 

Særlig fokus i PIE-virksomheder: 

x Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde (gælder også for non 

PIE-revisionsvirksomheder, hvor dette er aktuelt). 

x Kvalitetsgennemgang.  

x Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og intimidering. 

                                                           
5 Revisortilsynet er et uafhængigt organ. Erhvervsstyrelsen fungerer som sekretariat for Revisortilsynet. 
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Som nævnt, er koncernrevision et relativt nyt fokusområde, nemlig fra 2013. Kontrollanten skal, når 

det er muligt, udtage en koncern som en del af enkeltsagskontrollen (Skouboe & Kiertzner, 2013). 

Respondenten fortæller, at koncernrevision er et fokusområde, blandt andet fordi der er mange 

mennesker inde over, og man får uddelegeret meget af arbejdet til nogle andre end sit eget team. 

Ligeledes er det ikke blot fra det danske revisortilsyn, at der er fokus på koncernrevision, men også 

internationalt. I dén forbindelse findes det fælleseuropæiske program, som bruges ved kontrol af 

revisionssager (Respondent 6, bilag 7).  

 

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har udarbejdet en rapport med 

undersøgelser omkring fundne fejl – såkaldte findings – i forbindelse med kontrol af revisioner. I 

disse undersøgelser fremgår resultater, som viser, at der ved inspektion af revisioner af offentlig 

interesse (revision af PIE virksomheder) er fundet mindst én finding i 42% af tilfældene. 

Respondenten udtaler følgende om dette: 

 

”IFIAR notatet konstaterer, at når der bliver set på enkeltsager som er PIEs, så finder 

kontrolmyndighederne fejl i 42% af de sager vi inspicerer – det er et relativt højt tal, specielt også 

fordi det er PIE’s – det er i dén ende hvor man ville forvente, at der er rigtig godt styr på det” 

(Respondent 6, bilag 7). 

 

Respondenten påpeger dog, at det kan være forskelligt hvor alvorlige fejl der er tale om. De 42% 

dækker over fejl på enkeltsager i PIE virksomheder. Når vi ser på koncernrevisioner, er der, ifølge 

undersøgelsen, fejl i 11% af de inspicerede sager. Det er dermed ikke ved koncernrevisioner de fleste 

fejl forekommer, hvilket også kan ses i nedenfor anførte figur 6. Respondenten udtaler om IFIAR’s 

undersøgelse: 

 

”…det indikerer jo også, at det stadigvæk, og det tror jeg det har været i mange år, er et område 

hvor der bliver fundet fejl. Fra en dansk kontekst kunne man sagtens nævne mange virksomheder, 

hvor hovedparten af koncernregnskabet sker uden for Danmark, og dermed, i en eller anden 

udstrækning, bliver udført af revisorer uden for Danmark. Det er klart – det giver en anden risikoprofil 
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på det. For mange af C20 selskaberne har de en kæmpe omsætning, men ikke ret meget af den er i 

Danmark – så er vi inde i de her problemstillinger”. (Respondent 6, bilag 7) 

 

Figur 6: Findings i revisioner   

 

Kilde: IFIAR report on 2016 Survey of Inspection Findings 

Ovenstående resultat af undersøgelsen viser, at fejl på koncernrevisioner ligger blandt de områder 

hvor der bliver fundet flest fejl. Dog bliver de fleste fejl fundet ved blandt andet regnskabsmæssige 

skøn og estimater, samt test af interne kontroller. 

De generelle årsager til, at koncernrevision er et fokusområde, er altså den forhøjede risiko ved at 

anden komponentrevisor er inde over revisionen, samt ovenstående statistikker om fundne fejl ved 

kontrol af koncernrevisioner.  
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Udfordringerne ved koncernrevision fra Revisortilsynets synspunkt 
 

Oftest opståede problematikker i forbindelse med kvalitetskontrol af koncernrevisioner 

Efter interviews med flere praktiserende revisorer, hvor deres holdninger til emnet er blevet belyst, 

kunne det være interessant at høre holdningen fra ”den anden side”, nemlig fra Revisortilsynet i 

forbindelse med kvalitetskontrollen. Vi vil gerne undersøge hvorvidt der er overensstemmelse 

mellem de udfordringer, som nævnes af de praktiserende revisorer og de fejl der bliver fundet ved 

kvalitetskontrollen.  

 

Samarbejdet med komponentrevisor 

Ved en koncernrevision er det vigtigt, at koncernrevisor har et stort kendskab til komponentrevisor. 

Respondenten belyser, at det ikke er selve kendskabet til komponentrevisor som oftest er 

udfordringen når koncernrevisioner inspiceres, men at der kan fremkomme enkeltstående ”skræk-

eksempler”, som dog ikke giver et generelt billede af hvordan det foregår på et generelt plan: 

 

”Skræk-eksemplet er den her situation, hvor revisor ikke er klar over, at han sidder med en 

koncernrevision. Underforstået, at man ikke helt har forstået, at det der ligger nedenunder er så 

stort, så vi kommer op over de grænser der er i ÅRL, og dermed skulle der være aflagt et 

koncernregnskab. Så har man typisk heller ikke fået adresseret revisionen af det underliggende 

ordenligt. Den har vi set – det er yderpunktet! Der kan også være tale om blot mindre problemer – 

vi har set hele paletten. Vi er ikke som sådan stødt ofte på, at revisor ikke har kendskab til 

komponenten – det mindes jeg ikke. Jeg tror mere, at det vi ser nogle gange, er at man ikke får fulgt 

nok op og er nok til stede ude hvor komponentrevisor laver sit arbejde”. (Respondent 6, bilag 7) 

 

Konklusionen på ovenstående vil dermed være, at kendskabet til komponentrevisor på et generelt 

niveau foreligger, og dermed ikke er en generel udfordring. Ovenstående bemærkning fra 

respondenten ligger dog op til en uddybning og diskussion af i hvor høj grad komponentrevisor 

bliver overvåget, og i hvor høj grad komponentrevisor bør overvåges. Respondenten fortæller, at 
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”overvågning” af komponentrevisor både er et område hvor man ofte ser en skarp revision, men 

samtidigt er det også et af de områder hvor der vil være fejl: 

 

”Det er noget af det som vi historisk set har findings på, hvor vi ikke mener, at man har været helt 

tæt nok på opgaven (…) Eller, man har i hvert fald ikke dokumenteret, at man har været tæt nok på 

opgaven. Det hænger lidt sammen med om koncernrevisor får lavet en ordentlig planlægning og en 

ordenligt scoping, således at han får pinpointed de komponenter som er væsentlige og risikofyldte, 

således at han måske overvejer, om det er dem han skal besøge eller sørge for at få en rigtig 

rapportering på dén del”, (Respondent 6, bilag 7).    

 

Noget tyder altså på, at overvågningen af komponentrevisor er noget som de praktiserende 

revisorer har svært ved at udføre tilstrækkeligt. Om det er selve overvågningen eller blot 

dokumentationen af overvågningen som er mangelfuld, vil være svært at vurdere. Netop derfor er 

dokumentationen ved en revision, på et helt generelt niveau, meget afgørende. Hvis arbejdet ikke 

er dokumenteret, ved ingen kontrollant om arbejdet er udført. Dette vil være problematisk. 

 

En måde at imødekomme problematikken på, er, ifølge respondenten, at tage dele af revisionen 

tilbage til koncernrevisor. Dette kan gøres med den nyere teknologi der foreligger nu, eksempelvis 

ved hjælp af dataanalyse. Respondenten uddyber: 

 

”Hvis der for eksempel foreligger et ERP system, der bliver brugt i hele verden, så kunne man 

simpelthen trække hele salgsdata ud fra hele koncernen, og så lave analyse på det på centralt hold. 

Det har jeg set eksempler på – her fjerner man lidt af problemstillingen ved at tage noget af arbejdet 

hjem. Så hvis ellers dét fungerer, så kan det jo fjerne dén del af risikoen”. (Respondent 6, bilag 7) 

 

Ovenstående giver et indtryk af, at det i fremtiden, og med teknologiens udvikling, vil blive muligt 

at formindske den risiko, der er, ved at uddelegere store dele af revisionen til en anden komponent. 

Dette kan lade sig gøre, når det omhandler analytiske substanshandlinger. Det vil øge omfanget af 
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koncernrevisors arbejde, men fjerne risikoen for komponentrevisors manglende eller mangelfulde 

dokumentation og revision. 

I tilfælde hvor komponentrevisor er et ukendt6, udenlandsk selskab viser vores interviews, både 

med praktiserende revisorer samt med Revisortilsynet, at der i et sådan tilfælde formentlig vil være 

større tillid til revisionen, hvis selskabet havde været kendt. Dog har ingen af de praktiserende 

revisorer selv været ude for en lignende situation, hvorfor det ikke vides, om problemstillingen er 

meget hypotetisk. Ikke desto mindre, vil det i sådanne tilfælde skærpe fokusset, både hos 

praktiserende revisor og hos Revisortilsynet.  

 

Respondenten fortæller, at Revisortilsynet igennem lovgivningen har mulighed for at lave såkaldte 

joint inspections, hvor man ved inspektion af en koncern, samtidigt ser på selskaber i samme 

koncern i flere lande på én gang. På denne måde kan man lave en samlet afrapportering: 

 

”Det tror jeg vi ser mere af i fremtiden. Det giver også os mulighed for at komme hele vejen rundt i 

revisionen, og få kigget på, om det så også er godt nok dét komponentrevisor har lavet, og stemmer 

det med dét som er blevet sendt op til koncernrevisor. […] Lovgivningsmæssigt ville vi kunne lave et 

samarbejde med vores tilsynskollegaer rundt omkring – i hvert fald i EU”. (Respondent 6, bilag 7) 

 

Ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt er det altså muligt at imødekomme udfordringerne omkring 

komponentrevisors arbejde. Dog bemærker respondenten ligeledes, at der i praksis formentlig vil 

være udfordringer omkring at få ressourcerne til at række, hvis en så omfattende inspektion skulle 

foretages ved hver koncernrevision.  

 

Det kunne tænkes, at det kunne være en god mulighed for at mindske risikoen ved eksempelvis 

vores hypotetiske eksempel, hvor komponentrevisor er fra et ukendt udenlandsk firma. Ligeledes 

ved andre eksempler, hvor risikoen ved komponentrevisors arbejde er større end normalt.  

                                                           
6 Med kendte revisionsselskaber menes Big 4, Redmark, Baker Tilly, og andre internationale revisionsselskaber som er 
bredt anerkendt. Ukendte udenlandske selskaber vil være selskaber udover disse. 
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Udfordringer omkring væsentlighedsniveauet og valg af betydelige komponenter 

Nogle af de udfordringer, som bliver omtalt i kapitel 4, er blandt andet fastsættelsen af 

væsentlighedsniveauet. Det kan være svært for koncernrevisor at allokere og fastsætte et passende 

væsentlighedsniveau, og dermed kunne man forestille sig, at det var et område hvor der ofte findes 

fejl ved inspektioner. Efter samtale med respondenten fra Revisortilsynet, viser det sig ikke at være 

tilfældet.  

 

”Jeg mindes ikke at have set noget som var helt ved siden af. Jeg har set mange forskellige måder at 

gøre det på. Jeg mener ikke vi har haft sager på noget, hvor vi mente, at det var helt skævt. Der hvor 

det kan halte nogle gange, er dér hvor man skal huske at få det revurderet henover 

revisionsprocessen, hvis nu man på planlægningstidspunktet har allokeret et væsentlighedsniveau 

ud fra nogle forudsætninger, så går der noget tid, og så bliver de her forudsætninger ændret 

fuldstændig. Så har man ikke ajourført sit væsentlighedsniveau efter dét. Det har vi set eksempler 

på, og det kan være uheldigt, for man kan risikere at underrevidere. Jeg synes ikke, at selve 

allokeringen ved planlægningen volder problemer”. (Respondent 6, bilag 7) 

 

Som det nævnes ovenfor, er det ikke selve allokeringen ved planlægningen som vil være problemet. 

Dette skyldes sandsynligvis, at det er et område hvor koncernrevisor er nødt til at ligge nogle kræfter 

og noget arbejde i, netop fordi det ikke bare er ligetil, og fordi der findes flere mulige 

udgangspunkter for fastsættelsen. Dog påpeges det, at der er fundet fejl i forbindelsen med 

revurderingen af væsentlighedsniveauet, som i nogle tilfælde kan være et ligeså vigtigt stadie som 

ved selve planlægningen. I værste tilfælde kan man risikere at konklusionen på regnskabet bliver 

forkert, såfremt man har revideret for lidt, og dermed ikke fundet eventuelle fejl, der måtte være i 

de ikke-reviderede dele af regnskabet. Samtidigt, kan risikoen også være, at revisor overreviderer, 

hvilket ikke er i tråd med god revisorskik, som også handler om effektivitet.   
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Samme konklusion gør sig gældende for valget af betydelige komponenter. Respondenten fortæller, 

at det er en meget vigtig øvelse, så det ville være noget rigtig rod hvis det gik galt: 

”Jeg synes egentlig – specielt i PIE virksomheder, hvor det typisk er de store – der bliver der brugt 

meget krudt på, at få de her ting på plads. Både med væsentlighedsniveau og med scopingen. At 

man får scopet dels de væsentlige og de risikofyldte. Så jeg synes faktisk, at det har været rimeligt 

fornuftigt – jeg mindes ikke at have haft findings på dén del”. (Respondent 6, bilag 7) 

 

Konklusionen bliver altså, at selvom de praktiserende revisorer finder det udfordrende at fastsætte 

og allokere et væsentlighedsniveau ved en koncernrevision, så er det ikke her de fleste fejl bliver 

fundet af Revisortilsynet ved en kvalitetskontrol. 

 

Sammendrag 

Formålet med dette kapitel, var at sammenfatte Revisortilsynets holdning med revisorernes 

holdninger. Flere af de udfordringer som de praktiserende revisorer fremlægger, stemmer overens 

med de fejl som Revisortilsynets respondent fortæller, foreligger. Blandt andet kan rapporter fra 

IFIAR bekræfte, at der bliver fundet fejl ved inspektion af koncernrevisioner i PIE virksomheder. 

Dette er med til at understøtte årsagen til, at koncernrevision fortsat, siden 2013, er et fokuspunkt 

ved kvalitetskontrollen, og formentlig stadig vil være det i fremtiden. Blandt andet er samarbejdet 

med komponentrevisor et af de områder, som kan skabe udfordringer, hvilket også afspejles i 

Revisortilsynets arbejde ved kvalitetskontroller. Her bliver der nemlig i større eller mindre grad 

fundet fejl, blandt andet når det drejer sig om overvågningen af komponentrevisors arbejde. Dette 

kan imødekommes ved hjælp af teknologien, ved eksempelvis dataanalyse, hvorved meget af det 

arbejde som komponentrevisor er blevet tildelt, kan trækkes tilbage til koncernrevisors team. Der 

findes også udfordringer fra revisorernes synspunkter, som ikke stemmer helt overens med hvad 

Revisortilsynet finder af fejl. Dette drejer sig om væsentlighedsniveau og valg af betydelige 

komponenter. Det er nemlig ikke et område, hvor der ofte findes fejl. Årsagen hertil kan være, at 

kompleksiteten gør, at det bliver meget grundigt gennemarbejdet, og dermed mindsker risikoen for 
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fejl. De fejl der findes på området, gør sig mere gældende når væsentlighedsniveauet skal 

genovervejes.  
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Kapitel 10 - Mulige ændringer i lovgivning og vejledning til at imødekomme 

problematikker 

 

Til brug i analysen af denne afhandling er både de praktiserende revisorer samt Revisortilsynet 

blevet spurgt ind til nuværende lovgivning, vejledning mv. på området omkring revision af 

koncerner. Ligeledes er de blevet spurgt ind til hvad deres holdning er, når det angår eventuelle 

opdateringer af ISA 600, eller ønsket om yderligere vejledning på området. Formålet med dette 

kapitel er at belyse, hvorvidt der er behov for mere retningsgivende vejledning på området - men 

også hvorvidt der er udsigter til opdaterede retningslinjer. 

 

Revisors synspunkt på yderligere vejledning på området 

Den generelle holdning hos de fem respondenter bærer præg af at være understøttet af 

overvejelser, som ligner meget hinanden. Alle fem respondenter kommer ind på de interne 

retningslinjer i de forskellige revisionsfirmaer. De mener alle, at yderligere guidance formentlig er 

mere nødvendigt jo mindre et revisionshus man er. Den generelle årsag hertil er, at de store huse 

har rigtig mange interne retningslinjer og templates som hjælper revisor rigtig meget. Det bliver ikke 

fremsat som en negativ faktor, i forhold til de mindre revisionshuse, men mere som en faktuel ting, 

som gør, at revisorerne i de mindre huse er nødt til at læne sig mere op af ISA 600, end de store 

huse måske er. Respondent 4 udtaler: 

 

”Min vurdering er, at der i de små huse er mere en professionel vurdering. Det er lige før man kunne 

forestille sig, at man fik en bedre koncernrevision ud af det, fordi de skal genopfinde og overveje det 

hver gang, hvorimod at i de store huse kunne man godt forestille sig, at nogle bare kører på rutinen 

og tager det man plejer, uden egentlig at lave planlægningen…. Og lave det aller vigtigste - nemlig 

at forstå virksomheden -  og forstå elimineringerne”.  (Respondent 4, bilag 5) 

 

Det ligger implicit i alle respondenternes svar, at de store revisionshuse benytter sig af de interne 

templates og retningslinjer som firmaet er i besiddelse af, og dermed får deres vejledning derfra. 
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Ud fra ovenstående udtalelse, betyder dette dog ikke, at der bliver lavet en hverken bedre eller 

dårligere koncernrevision af et mindre revisionshus.  

Der ligger en generel ”både-og” holdning hos alle respondenterne, når vi spørger dem, om der er 

behov for yderligere vejledning, lovgivning eller andet på området. ”Guidance er godt – frihed er 

også godt”, udtaler respondent 1 (Respondent 1, bilag 2). Der bliver lagt vægt på, hos 

respondenterne, at det også kan være farligt med for mange guidelines, fordi man så vil læne sig for 

meget op af disse retningslinjer. Det kan være med til, at revisor ikke får den professionelle 

dømmekraft med i sine overvejelser, men i stedet læner sig op af guidelines. Den generelle holdning 

er, at lovgivningen ikke bør laves om, men at yderligere vejledning eller udvidelse af ISA 600 godt 

kan komme på tale. 

 

Eksempler på yderligere guidance fra revisors synspunkt 

Alle respondenter fortæller, at det er komplekst, ved en koncernrevision, at komme med konkrete 

svar på hvad yderligere guidance kunne bestå af. ISA 600 giver nogen guidance, men lader også 

store dele af revisionen stå tilbage hos revisorens egen holdning og professionelle dømmekraft.  

 

”Man er ladet lidt i stikken i forhold til hvordan man skal gøre – der er virkelig meget professionel 

dømmekraft. Der er ikke nogen, der siger, at du skal have afdækket så mange procent af balancen, 

eller så meget af omsætningen. Det er meget sådan ”smage-smage”, mærke efter 

mavefornemmelsen - og så prøver man. Men jeg kan også godt se, at det er svært at sige hvad man 

skal gøre. Det hele er en professionel dømmekraft og der kan ikke sættes to streger under. Det 

kommer altid an på væsentlighedsniveau og risiko” (Respondent 2, bilag 3). 

 

Respondent 2, som udtaler ovenstående, mener, at der kan være lidt for stor grad af 

mavefornemmelse omkring en koncernrevision, men mener samtidigt også, at det er svært at lave 

konkrete vejledninger til revisionen, da det afhænger meget af den enkelte koncernrevision. 

Respondent 2 udtaler, at flere konkrete eksempler i ISA 600 kunne være en mulig løsning 

(Respondent 2, bilag 3). Samtidigt kunne et yderligere forslag til forbedringer, i forbindelse med en 

koncernrevision være, at oplyse væsentlighedsniveauet i påtegningen: 
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”Det som jeg måske godt kunne se som en forbedring, det kunne være det her med eventuelt at 

skulle oplyse væsentlighedsniveauet i påtegningen, eller hvor stor en andel man har revideret. 

Bestyrelsen ved godt hvor vi ligger, men som regnskabsbruger, så sidder man lidt i blinde, og kan se, 

at revisor har fået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, på at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet, 

med en høj grad af sikkerhed – men hvad betyder det? Hvad er det som ikke er blevet kigget på? Det 

ved man ikke som regnskabsbruger” (Respondent 2, bilag 3). 

 

Ovenstående forslag er meget konkret, og er ment som en hjælp til regnskabsbrugeren. Det giver 

både regnskabsbruger, men også revisor, en fornemmelse af, at der intet er at skjule i regnskabet. 

Især i en koncernrevision kan det være svært for læseren af årsrapporten at vurdere hvor vidt 

omkring revisor har været. Ved at offentliggøre væsentlighedsniveauet eller den andel som har 

været revideret, får man også en idé om hvilke selskaber i koncernen der har været betydelige i 

forbindelse med revisionen. Dette er ikke som sådan guidance til revisor, men mere en støtte til 

modtageren af regnskabet, hvilket også kan medvirke til at gøre revisors mavefornemmelse bedre. 

 

Et andet forslag til yderligere guidance er lidt i tråd med forslaget fra respondent 4, som lød på flere 

eksempler i ISA 600. Respondent 5 udtaler nemlig, at der kunne være flere eksempler og 

vejledninger til hvor stor en del af koncernen som skal revideres. Dette er nemlig meget forskelligt 

fra revisionshus til revisionshus, men også fra koncern til koncern. Han understreger, at han ikke 

mener, at der skal lovgives mere omkring det, da det i sig selv vil være rigtig svært. Muligheden vil 

altså være, at opstille nogle konkrete eksempler på realistiske situationer, og så sætte en bestemt 

procentsats som tommelfingerregel på den mængde som gerne skulle revideres. Udfordringen med 

denne mulighed er, at der kan opstilles uendeligt mange forskellige situationer, hvor enkelte 

elementer gør, at valget af betydelige komponenter skal ændres. Det vil derfor altid være revisors 

dømmekraft, som går ind og tager over, da det er tæt på umuligt at opstille eksempler som rammer 

præcis den situation man står i. Det er altså et svært forslag at imødekomme i praksis, og det vil ikke 

være muligt at opstille alle mulige scenarier. Dog kunne der argumenteres for, at de mere 

almindelige og oftest forekommende situationer kunne eksemplificeres.  
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Et andet område hvor ISA 600 kunne opdateres er, når det gælder den teknologiske udvikling hos 

virksomhederne. I dag foregår rigtig mange koncernrevisioner på tværs af lande, hvilket typisk gør 

en revision sværere end hvis den foregik i ét land. Respondent 4 udtaler: 

”Jeg mener ikke at ISA’erne understøtter den teknologiske udvikling der ligger i virksomhederne […..] 

Typisk begynder ansvarsdelingen ikke nødvendigvis at flugte den juridiske ansvarsdeling, og det 

bliver mere og mere almindeligt, at du lavet alt arbejdet ét sted i koncernen og på den måde kan du 

give nogle færdigreviderede arbejdspakker ud - det mener jeg ikke at ISA'erne særlig godt definerer. 

ISA 600 skal altid følges og det betyder bare, at det er den underskrevne revisor, der har hele 

ansvaret i enden. Men det passer rigtig dårligt ind i hvordan mange virksomheder og ledelser agerer, 

og hvordan setuppet i praksis ville være [….] Man må anerkende, at en revision i dag ikke kun foregår 

land for land, men foregår på tværs af lande. Dér mener jeg at ISA’erne kunne trænge til en 

opdatering, eller at man fik særlige opdateringer omkring dette". (Respondent 4, bilag 5) 

 

Ovenstående indikerer, at ISA 600 generelt godt kunne bruge en opdatering, i forhold til, at 

revisionsmetoderne hele tiden ændrer sig i takt med at teknologien ændrer sig, og giver 

virksomheder nye muligheder for at være mere effektive. Samtidigt nævnes, igen, udfordringen i, 

at koncernrevisor står med ansvaret for noget, som laves et helt andet sted. Den generelle 

kommunikation med komponentrevisor udvikles hele tiden, og der udvikles konstant nye tiltag 

internt i firmaerne, som gør kommunikationen nemmere. Det vil være nærliggende at udnytte de 

digitale it-muligheder, der findes i dag, og dermed imødekomme udfordringen omkring 

kommunikation på tværs af koncernen, samt undgå at overskride deadlines, som også tidligere 

omtalt.  

 

Revisortilsynets syn på yderligere vejledning på området 

Den generelle holdning ud fra interviewet med respondenten fra Revisortilsynet er, at der er en 

forhåbning om, at lovgivningen får ro på de næste par år. Ligeledes er der ud fra respondentens 

viden, ikke noget vejledning i proces i øjeblikket og i nærmeste fremtid fra Erhvervsstyrelsen 

(Respondent 6, bilag 7). Dette stemmer godt overens med revisorernes kommentarer, som også 

tilkendegav, at det vil være problematisk at ændre i lovgivningen og komme med vejledninger på 
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området, da der findes utrolig mange forskellige scenarier. Derimod ligger respondenten fra 

Revisortilsynets besvarelse op til, at der formentlig er udsigt til en opdatering af ISA 600. 

Respondenten uddyber sine tanker om opdateringen af ISA 600. 

 

”Jeg tror det vil omhandle delen omkring, i hvilken udstrækning koncernrevisor skal føre tilsyn og 

overvåge komponentrevisor. Det vil jeg tro er en del af det. Ud fra rapporten vil det handle om at få 

de der 11% ned". (Respondent 6, bilag 7) 

Ovenstående kommentar fra respondenten er konkluderet ud fra tidligere nævnte IFIAR rapport, 

som viser, at der bliver fundet fejl i 11% af de inspicerede revisioner. Den siger nemlig, at der fra 

IAASB er et projekt i gang som omhandler guidance omkring ISA 600.  

Om der er et behov for yderligere vejledning på området er også fra revisortilsynets synspunkt 

ambivalent: 

 

”Man kan sige, at standarden er meget princip-orienteret og med albuerum både med væsentlighed 

og scoping og de her ting. Det tror jeg aldrig vi kommer ud over – vi får ikke amerikanske standarder 

hvor det hele er pinpointed. Så jeg tror, at det vil blive ved med at være sådan. Det vi nok er bange 

for ift. vejledning, også herinde fra (hos Erhvervsstyrelsen red.), det er jo at…. Det er svært at lave 

noget som er evigtgyldigt, så det vil også blive forholdsvist generelt". (Respondent 6, bilag 7) 

 

Ovenstående indikerer, at der ikke vil komme vejledninger fra Erhvervsstyrelsen i nærmeste 

fremtid. Det er ikke meningen, at en koncernrevision skal være gennemført ud fra vejledninger. 

Koncernrevisionen skal tage udgangspunkt i ISA 600, men skal følges op af revisors professionelle 

dømmekraft. Det er dén som er i fokus. Selvom der ikke er vejledninger på vej fra Erhvervsstyrelsen, 

understreger respondenten, at der kan være en opdatering på vej i ISA 600, som kunne indeholde 

områder omkring revisors samarbejde med komponentrevisor. Ovenstående kommentar bekræfter 

endnu engang udfordringen, i at kunne komme med evigtgyldige vejledninger når det gælder 

nævnte områder i en koncernrevision.  
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Sammenfatning 

Besvarelserne fra de praktiserende revisorer er meget ens. De fortæller alle, at behovet for 

yderligere vejledning på området er størst i de mindre revisionshuse. Dette skyldes, at der i de store 

revisionshuse er mange interne retningslinjer, som er lavet i overensstemmelse med ISA’erne og 

lovgivningen. Dermed har revisor i de store huse en naturlig vejledning internt i firmaet. Der kan 

være flere løsninger til at revisor får yderligere støtte til sin koncernrevision. Der kunne laves 

konkrete eksempler i ISA 600, både i forhold til fastsættelse af væsentlighedsniveauet og generelle 

eksempler på relevant revision i praksis. Alle revisorerne er dog enige om, at det er meget svært at 

lave eksempler, da ingen koncernrevision er ens.  

Konklusionen fra revisortilsynets side er i tråd med revisorernes holdninger. Der vil ikke i den 

nærmeste fremtid komme yderligere vejledninger på området fra Erhvervsstyrelsen. Derimod vil 

ISA 600 med stor sandsynlighed blive opdateret, med håbet om at imødekomme det nogen gange 

komplicerede samarbejde, der kan være imellem koncernrevisor og komponentrevisor.  

En mulig løsning til at imødekomme kommunikationsudfordringerne, og dermed også udfordringen 

omkring overholdelse af deadlines, vil være, at udnytte de digitale muligheder, som foreligger i dag. 

Denne løsning er ikke lovgivningsmæssig, men mere en intern mulig løsning for de enkelte 

revisionshuse. De fleste store revisionshuse har allerede i dag værktøjer til deling af dokumentation 

mellem både revisor og kunden, men også mellem revisor og komponentrevisor. Disse værktøjer er 

oplagte at udvikle på.  
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Kapitel 11 - Tværgående analyse og sammenfatning  

De fire problemstillinger er nu blevet analyseret i hver deres analyseafsnit med hver deres 

sammendrag. For at besvare problemformuleringen bedst muligt, laves der her en tværgående 

analyse, hvor der bliver analyseret på tværs af de fire problemstillinger, og lavet en samlet 

sammenfatning af de fire problemstillinger.  

 

Tværgående analyse og sammenfatning  

For helt overordnet at besvare problemformuleringen, omkring hvilke områder af en 

koncernrevision der i praksis giver anledning til udfordringer, og hvorledes disse kan løses 

hensigtsmæssigt, er analysen, som tidligere beskrevet, delt ind i fire problemstillinger. Disse 

problemstillinger omhandler, hvorvidt overvejelserne i forbindelse med en koncernrevision i praksis 

stemmer overens med standarderne. Ligeledes omhandler de hvilke problematikker 

koncernrevisorerne oplever som oftest opståede - heri hvordan de kvalitetssikrer deres arbejde. 

Hertil omhandler de også hvorvidt Revisortilsynets syn på problematikkerne ved koncernrevision, 

stemmer overens med hvilke problematikker revisorerne oplever. Til sidst omhandler de hvilke 

ændringer i lovgivningen, henholdsvis koncernrevisor og revisortilsynet mener, der kunne være 

behov for. I analysen vedrørende problematikker ved koncernrevisioner (kapitel 8) blev der 

analyseret frem til, at de problematikker som koncernrevisor oftest oplever, omhandler 

samarbejdet og forholdet mellem komponentrevisor og koncernrevisor. I analysen omhandlende 

Revisortilsynets syn på de oftest opståede problematikker ved koncernrevision (kapitel 9) blev der 

ligeledes konkluderet, at de største fejl fundet i en revision, omhandler samarbejdet mellem 

koncernrevisor og komponentrevisor, heri at overvågningen af komponentrevisor fra 

koncernrevisors side ikke er god nok, eller ikke er dokumenteret godt nok. Der er derved en 

sammenlignelighed mellem de to analyser i, at det som koncernrevisorerne oplever som det mest 

vanskelige og udfordrende ved en koncernrevision, også er dér hvor revisortilsynet finder flest fejl. 

Der bliver i afsnittet omhandlende Revisortilsynets syn på koncernrevisor problematikker, lagt op 

til, at koncernrevisor selv kan påtage sig noget af det arbejde, som kræver nøje overvågning af 

komponentrevisor. Netop denne løsning nævnes ligeså af en af respondenterne i kapitel 8, omkring 

problematikker ved koncernrevision, der fortæller, at jo mere arbejde koncernrevisor kan påtage 
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sig fra komponentrevisor, frem for at overvåge komponentrevisor, jo mere sikkert er det at opnå 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Dog nævnes der ligeledes, at dette er en teoretisk løsning, da 

der i praksis altid vil mangle ressourcer til en sådan løsning. Der er derved en vis uoverensstemmelse 

mellem hvordan Revisortilsynet ser, at man som koncernrevisor, kan sikre sig færre fejl i 

samarbejdet mellem koncern– og komponentrevisor, til hvordan koncernrevisorerne i praksis 

mener, at problemet kan løses. Kapitel 8 og 9 konkluderer derved sammen, at den største 

udfordring ved koncernrevision er samarbejdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor, da 

det er dette område revisorerne mener er mest vanskeligt, samtidig med, at det er et af de områder, 

hvor Revisortilsynet finder flest fejl.  

I analysen omhandlende mulige ændringer i lovgivning og vejledning (kapitel 10) bliver der 

konkluderet, at revisorerne mener, at der kunne være behov for yderligere vejledning hos de mindre 

revisionshuse, og at det er meget svært at lave yderligere vejledning på et område, der er så meget 

præget af de omkringlæggende omstændigheder, hvorved hver en revision ofte bliver forskellig. 

Revisortilsynet ser heller ikke yderligere lovgivning som en løsning, men ser, at der kunne komme 

flere retningslinjer i ISA 600 omkring forholdet mellem komponent– og koncernrevisor. Den største 

udfordring ved koncernrevision, defineret i kapitel 8 og 9, er derved i kapitel 10, ikke udpenslet som 

et område hvor der kræves mere lovgivning. Derimod mener både Revisortilsynet og revisorerne, 

at der med fordel kunne laves retningslinjer og vejledninger i ISA 600, som ville hjælpe de mindre 

revisionshuse med at varetage samarbejdet mellem koncern– og komponentrevisor.  

I kapitel 7 bliver der konkluderet, at der ikke er nogle overvejelser og handlinger i praksis, i 

forbindelse med en koncernrevision, der strider imod reglerne i ISA 600. Alt i alt hjælper de fire 

analyser hinanden med, først at konkludere hvorvidt der er uoverensstemmelse mellem 

overvejelser og udøvelse, i forbindelse med en koncernrevision i praksis, og i henhold til ISA 600. 

Derefter bliver der i kapitel 8 og 9 analyseret frem til, at de oftest opståede problematikker 

omhandler samarbejdet mellem komponent– og koncernrevisor, samtidig med, at det også er et 

område hvor Revisortilsynet finder fejl. Til sidst bliver der i kapitel 10 konkluderet, at der formentlig 

ikke kommer mere lovgivning på dette område foreløbigt, men at både Revisortilsynet og 

koncernrevisorerne til gengæld mener, at der med fordel kan laves yderligere retningslinjer og 

vejledning i ISA 600, især til de mindre revisionshuse. Tilsammen giver de fire analyseafsnit et samlet 
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indtryk af, hvilke vanskeligheder der som oftest er i forbindelse med en koncernrevision, samt 

hvorvidt der er behov for yderligere lovgivning eller vejledning for at imødekomme disse 

problematikker.  
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Kapitel 12 - Konklusion og perspektivering 
 

Konklusion 

Nærværende afhandling har til formål at klarlægge, hvilke dele af en koncernrevision, der giver 

anledning til udfordringer for koncernrevisorerne i praksis og hvorledes disse udfordringer løses 

hensigtsmæssigt. For at kunne besvare dette problemfelt, er der i afhandlingen besvaret fire 

underliggende problemstillinger.  

Første problemstilling omhandler hvorledes et koncernregnskab bliver revideret i praksis, i forhold 

til retningslinjerne i ISA 600. Den generelle praksis hos de interviewede respondenter er, at ISA 600 

ligger til grund for planlægningen og udførelsen af koncernrevisionen. Det kan altså konkluderes ud 

fra afhandlingens undersøgelser, at ISA 600 bruges som grundlag for revision af koncerner i praksis, 

og dermed foreligger der ikke uoverensstemmelse imellem ISA’erne og revision i praksis.  

 

Afhandlingens anden problemstilling omhandler hvilke udfordringer henholdsvis 

koncernrevisorerne og Revisortilsynet finder, i forbindelse med koncernrevisioner. Fra 

koncernrevisorernes vinkel er der i undersøgelsen fundet fælles standpunkt omkring, at den oftest 

opståede udfordring ved en koncernrevision, er udfordringerne vedrørende samarbejdet imellem 

koncern- og komponentrevisor. Dette gælder især ved udenlandske komponenter, hvor 

komponentrevisor ikke er fra et netværksselskab. Udfordringerne ligger her i, for koncernrevisor, at 

vurdere hvorvidt komponentrevisor har den fornødne kompetence, og deri om der bliver opnået 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Hertil ligger desuden, at det kan være svært for 

koncernrevisor at opnå de opstillede deadlines, da koncernrevisor er afhængig af 

komponentrevisors rettidige rapportering, hvilket ofte kan give udfordringer.  

 

Revisortilsynet har haft koncernrevision som fokuspunkt i forbindelse med kvalitetskontrol siden 

2013. Respondenten fra Revisortilsynet nævner, at koncernrevision er et fokuspunkt ved 

kvalitetskontrollen, blandt andet fordi der er mange mennesker inde over, og fordi der bliver 

uddelegeret mange arbejdsopgaver på tværs af koncernen. Revisortilsynet fortæller, at de finder, 
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at udfordringerne ligger i, at overvågningen af komponentrevisor ikke er tilstrækkelig – eller i hvert 

fald ikke er dokumenteret tilstrækkeligt.   

 

De to sidste problemstillinger i afhandlingen omhandler hvorvidt ISA 600 i tilstrækkelig grad dækker 

revisors behov for vejledning, og om der bør ske ændringer eller udvidelser i ISA 600 eller anden 

lovgivning på området. Den generelle holdning hos de praktiserende revisorer er, at man i de store 

huse har rigtig mange interne retningslinjer og vejledning i firmaet som gør, at man som 

koncernrevisor i Big 4 kan læne sig op ad disse. Samtidigt fortæller de, at der i de mindre 

revisionshuse kunne være et større behov for yderligere vejledning i ISA 600. Der gøres opmærksom 

på, at der i denne afhandling er afgrænset fra information fra de mindre revisionshuse, hvorfor der 

tages forbehold for disse udtaleser. Dog nævner flere af respondenterne, at yderligere vejledning 

omkring fastlæggelse af væsentlighedsniveau kunne være relevant i ISA 600, herunder konkrete 

eksempler i ISA 600. I forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveau, gør Revisortilsynet 

opmærksom på, at det ikke er på dette område der findes flest fejl ved en kontrol. Dette skyldes, at 

der ikke er nogle klarlagte regler for hvordan et væsentlighedsniveau skal fastsættes, og at det 

dermed ofte er fastlagt ud fra revisors professionelle dømmekraft.  

 

Revisortilsynet vurderer ikke, at der i nærmere fremtid vil komme ændringer i lovgivningen eller 

yderligere vejledning fra Erhvervsstyrelsen på området. Dog forudsiger Revisortilsynet, at der i 

nærmeste fremtid vil komme en opdatering af ISA 600, som formentlig vil omhandle 

koncernrevisors tilsyn med komponentrevisor, med håbet om at imødekomme det komplicerede 

samarbejde der kan opstå.  

 

Ved hjælp af besvarelserne på de fire problemstillinger, kan der alt i alt konkluderes på 

problemformuleringen, at de største udfordringer i forbindelse med en koncernrevision omhandler 

samarbejdet mellem koncern– og komponentrevisor. I løbet af afhandlingen bliver der løbende 

diskuteret hvilke løsninger, der kunne være på de i afhandlingen nævnte problematikker ved en 

koncernrevision. Her nævnes, at yderligere vejledning på området ved koncernrevision kunne være 

en mulighed, men at det samtidigt også vil være svær at opnå. Det er hverken revisorerne eller 
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Revisortilsynets holdning, at der skal være direkte regler og retningslinjer for alt hvad revisor 

foretager sig. Alt i alt er den generelle holdning blandt respondenterne, at vejledning er godt, men 

at frihed også er godt. Dermed mener respondenterne ikke, at der er behov for en løsning i form af 

yderligere lovgivning på hvordan samarbejdet mellem koncern –og komponentrevisor forbedres, 

men at ISA 600 med fordel kunne opdateres på de nævnte områder.  

 

Perspektivering 

Ud fra afhandlingens konklusion, lægges der op til diskussion af fremtidige konsekvenser for de 

fundne udfordringer vedrørende en koncernrevision. Som det er nævnt i afhandlingens indledning, 

er der ikke skrevet mange videnskabelige artikler og undersøgelser på området, hvorfor det vil være 

oplagt, med fremtidige dybdegående undersøgelser af hvordan samarbejdet mellem koncern- og 

komponentrevisor foregår, så der dermed er større mulighed for at finde en løsning på de nævnte 

udfordringer.  

Med hensyn til Revisortilsynets fundne fejl ved kvalitetskontrollen, benævnes fastlæggelse af 

væsentlighed ikke som en umiddelbar udfordring eller et område, hvor der bliver fundet fejl ved 

inspektion af revisionerne. I og med, at der ikke er klare retningslinjer for hvorledes et 

væsentlighedsniveau skal fastlægges, kan det diskuteres, hvorvidt Revisortilsynets inspektioner af 

dette område er tilstrækkelige, da åbne vejledninger giver revisor rig mulighed for at forsvare sin 

fastlæggelse af væsentlighedsniveauet. Det vil være svært for Revisortilsynet, at finde fejl på et 

område hvor der ikke er faste retningslinjer. For at imødekomme dette, kunne en mulighed være, 

at ISA 600 foreskriver konkrete eksempler på fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet. Eksempelvis 

kunne der opgives tabeller ud fra hvilket benchmark der anvendes, som dermed angiver hvor stor 

en del af komponenten som skal revideres. Dog skal der naturligvis altid være en professionel 

dømmekraft fra koncernrevisor, som til hver en tid skal være gældende. Som tidligere omtalt, vil det 

langt fra være alle koncernrevisioner, som kan puttes i disse tabeller.   

Afhandlingens er begrænset til et vis omfang, hvorfor det også begrænser dybdegående analyse af 

mulige løsninger. En mulighed for videre forskning kunne være at medtage komponentrevisors 

synspunkt. På denne måde kunne begge sider af udfordringerne ved en koncernrevision oplyses og 
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analyseres, og der kunne dermed dannes et mere alsidigt og objektivt løsningsforslag til hvorledes 

samarbejdet imellem koncern- og komponentrevisor kan forbedres. 

Opdatering af ISA 600 

Som konklusionen på analysen også angiver, vurderes det, at der i fremtiden vil være udsigter til en 

revidering af ISA 600. Dette har givet anledning til at undersøge, hvilke projekter IAASB har 

igangværende på dette område, og om afhandlingens konklusion kan understøttes af disse. 

Som en del af IAASB’s strategi ”Strategy for 2015-2019”, bliver det undersøgt hvorvidt standarderne 

opererer efter hensigten og om de bliver forstået og anvendt konsistent, for hele tiden at kunne 

forbedre disse standarder (IAASB, 2016). I 2013 offentliggjorde IAASB deres liste over bemærkninger 

i henhold til ISA’erne. På denne liste var nogle af nøglebemærkningerne omhandlende 

kvalitetskontrol og koncernrevisioner, hvilket indikerede, at det vil være nødvendigt at overveje at 

tage blandt andet ISA 600 og ISQC 17 op til revision. Som også i analysens tidligere omtalte rapport 

fra IFIAR, bliver der fortsat fundet fejl ved kvalitetskontrol af koncernrevisioner (IFIAR, 2016). Hertil 

har IAASB haft yderligere kontakt til- og dialog med andre kvalitetskontrollanter og myndigheder 

inden for revision, som ligeledes fremhæver et nødvendigt fokus på koncernrevision. Med denne 

baggrund blev der igangsat et projekt om både kvalitetskontrol og koncernrevision i arbejdsplanen. 

Forslaget til projektet angiver, at det forventede resultat af undersøgelsen vil være en revideret ISA 

600 (IAASB, 2016). 

Projektopdatering – Kvalitetsfokus på koncernrevisioner  

Ovenstående er de overvejelser der er taget i forbindelse med forslag og forventninger til dette 

projekt. Dette afsnit vil belyse status på det igangværende projekt, og hvorvidt de nævnte 

forventninger også er blevet indfriet. Blandt de fremhævede punkter, som beskriver udfordringerne 

ved koncernrevisioner i projektopdateringen ligger også brugen af arbejde fra komponentrevisorer. 

Herunder er det målet, at styrke koncernrevisorers forståelse af komponentrevisorer (IAASB, 2017). 

Ligeledes skal kravene og vejledninger omkring overvågning og review af komponentrevisorers 

arbejde forbedres og tydeliggøres. Hertil bør vigtigheden af koncernrevisors vurdering af 
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komponentrevisors kompetencer understreges og tydeliggøres, når det handler om planlægningen 

af de nødvendige tilsynsaktiviteter og review af komponentrevisors arbejde (IAASB, 2017).  

Endnu et fremhævet punkt i rapporten, er tovejskommunikationen imellem koncern- og 

komponentrevisorer. Her siger rapporten, at der bør udvikles mere robuste krav og vejledninger for 

rettidig tovejskommunikation.  

Næste skridt for IAASB 

Der er stadig et ønske og behov hos IAASB for en revideret ISA 600. Der er dog rigtig mange 

prioriterede projekter i gang hos IAASB, som kræver mange ressourcer. Ligeledes hænger de 

ønskede tilføjelser i ISA 600 sammen med flere andre standarder, hvorfor handlingerne er 

afhængige af revideringer af andre standarder. Der vil derfor først være fokus på ISQC 18, ISA 2209 

og ISA 31510, for at skabe det nødvendige input til hvordan problemer i henhold til disse standarder 

kan udnyttes i en hjælp til koncernrevision. Når disse projekter er igangværende, og når flere 

ressourcer bliver ledige i IAASB vil en revidering af ISA 600 komme på dagsordenen. 

Der er altså klar sammenhæng fra afhandlingens fundne udfordringer ved koncernrevision til 

IAASB’s undersøgelser. Konsekvenserne for fremtiden bliver dermed formentligt, at ISA 600 bliver 

opdateret. Der er dog stadig opbakning omkring fortsat princip baserede standarder som kan 

tilpasses de enkelte omstændigheder ved en koncernrevision, hvilket betyder, at andre mulige 

løsninger må tages i brug (IAASB, 2016). IAASB anerkender, at ikke alle udfordringerne vedrørende 

koncernrevision kan løses ved at opdatere revisionsstandarderne. Flere udfordringer kan bedre 

imødekommes, ved hjælp af ikke-autoritative vejledninger og hjælpeværktøjer (IAASB, 2016), 

hvilket er i overensstemmelse med den principbaserede ønskede tilgang. Dermed er der udsigter til 

vejledninger udarbejdet af IAASB, hvilket også imødekommer respondenterne i analysens ønsker.   

 

 

                                                           
8 ISQC 1 - Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med 
sikkerhed samt beslægtede opgaver 
9 ISA 220 – Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber 
10 ISA 315 - Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og 
dens omgivelser 
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Bilag  
 

Bilag 1 – Interviewguide  
 

Interview guide til informant 1-5: 

Spørgsmål til interview: 

x Hvilke indledende overvejelser tager du i forbindelse med en koncernrevision?  

x Hvad er efter din opfattelse de oftest opståede problematikker i forbindelse med en koncernrevision?  

x Ændre du i planlægningen af arbejdet udført på komponenten afhængigt af om komponenten revideres af 

samme selskab, eller et ukendt mindre revisionsfirma?  

x Hvilke overvejelser tager du i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet i en koncernrevision? 

o Hvilke benchmark bliver brugt til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?  

o Hvilken procentdel bliver brugt på benchmarken til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?   

o Foretager du, i en koncernrevision, allokering af væsentlighedsniveau ud på komponentniveau?   

x Hvilke overvejelser tager du i forhold til at kvalitetssikre det fastlagte væsentlighedsniveau? 

o Hvordan sikre du, at der ikke er fastlagt et for højt væsentlighedsniveau ved allokeringen, med risiko for 

ikke at fange væsentlige fejl.   

x Mener du, at der er behov for yderligere lovgivning på området for koncernrevision? (f.eks. ved fastlæggelse 

af væsentlighedsniveauet) 

 

Spørgsmål til Erhvervsstyrelsen – Informant 6  

Stilling: Chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen  

Baggrund: SR fra 2013, 10 år hos PwC 

1. Koncernrevision har været et fokusområde i kvalitetskontrollen siden 2013. Hvad betyder det konkret, når 

noget bliver et fokusområde? 

2. Hvorfor er koncernrevision et fokusområde?  

3. Hvad anser du som værende udfordringerne i forbindelse med koncernrevisioner? Både for revisor og for 

revisortilsynet. 

4. Hvilke problemer ifbm. kvalitetskontrollen forekommer oftest ved koncernrevisionen? 
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a. Er det fx i flere tilfælde et problem, at revisor ikke har nok kendskab til komponentrevisor? (som i 

sidste ende kan påvirke revisionsbeviset?) 

b. Har man mere tillid til en revision hvis revisor er et kendt selskab (PwC, KPMG, Deloitte, EY mv.), end 

hvis det er et ukendt udenlandsk selskab? 

c. Bliver komponentrevisor ”overvåget” i høj nok grad af koncernrevisor? 

d. Hvor involveret skal koncernrevisor være i komponentrevisors arbejde? 

e. Oplever du/I at det er problematisk for koncernrevisor, at allokere et passende væsentlighedsniveau 

ud på komponenterne? 

f. Oplever du at der er problemer ift. scoping af komponenter? Herunder hvilke som er betydelige eller 

ikke-betydelige. 

5. Er der behov for skærpet vejledning eller krav/lovgivning til hjælp for koncernrevisor, og har dette været til 

debat hos Erhvervsstyrelsen/tilsynet?  

a. Kan du komme med konkrete ændringsforslag til vejledning/lovgivning omkring koncernrevision? 

b. Tror du ISA 600 bliver opdateret i fremtiden? Hvis ja, på hvilke områder? 

� Hvad vil det omhandle? 

� Synes du at der er behov for vejledning? 

� Er der efterspørgsel fra revisorerne på guidance? 
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Bilag 2 – Transskribering af informant 1 

 

Informant 1:  

Hvilke indledende overvejelser tager du i forbindelse med en koncernrevision?  

De første indledende overvejelser i forbindelse med en koncernrevision det er at man skal vurderer hvor meget af 

koncernen der er betydelig for hele koncernregnskabet. Og det jeg lægger vægt på er at de benchmark jeg vurderer i 

forbindelse med det lokale årsrapport, altså hvis jeg for eksempel har synes at omsætning er væsentlig, så er det også 

det jeg kigger på i de øvrige komponenter. Også vil jeg så kigge på kan omsætningen i datter 1 give en væsentlig fejl i 

koncernregnskabet, så er det nok en indikator på at det er en betydelig komponent. Også skal man også tænke på om 

der er andre risiko faktorer. For eksempel at der kan være forskel på om det er et u-land eller i-land, dette kan også give 

en indikator på om der er forhøjet risiko. Det er key at know your clinet. Det er 50% af at udfører revisionen, og ellers 

kan du ikke udfører en ordentlig revision.  

 

Hvad er efter din opfattelse de oftest opståede problematikker i forbindelse med en koncernrevision?  

Samarbejdsvanskeligheder det kan være rigtig svært. Hvis du har komponentrevisorer rundt om i verdenen som ikke 

har den samme opfattelse af kvalitet. De er ikke underlagt de samme governance som vi er i Danmark eller i Europa for 

den sags skyld. Også kan man have et problem i at vurderer pålideligheden af den revisor som skriver under i Kenya 

eller hvor vi er henne. Det kan være rigtig svært at sige, at hvis ikke de er underlagt en eller anden form for myndighed 

ligesom revisortilsynet her, hvor stor en effekt har det så hvis han giver en forkert påtegning. Det er i hvert fald en af de 

ting som spiller ind. Altså hvor ligger de henne og hvad er værdien af den påtegning der er. Der begynder det at være 

svært at sende instrukser ud til en komponentrevisor også bare sige, han har skrevet under så er alt godt. Der kan det 

være en ide at kigge på er der noget vi skal gøre lokalt fra koncernrevisors side Det kan for eksempel være at lave 

yderligere handlinger på omsætning og debitorer eller hvad det nu kan være. Bare for at sige, at vi har fået en påtegning, 

vi har efterprøvet nogle ting selv. Er vi egentlig trygge med det vi har fået, også på den måde binde sin revision sammen 

og sige er vi der hvor revisors mavefornemmelse den er ved at være god. Er der opnået egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis. Og både det med mængden og om det er godt nok. Egnet og tilstrækkelig revisionsbevis skal vi have på 

alt, og det gælder også en koncernrevision. For hvis der er en hvis del af dine koncerntal som er usikre så kan det give 

en væsenslig fejl i rengskabet. Det kan også være at en komponent måske har halvdelen af din omsætning, men hvis de 

så har meget højere resultat på bunden så kan det også have en meget stor effekt på dit koncernregnskab, at det lige 

pludselig ser dobbelt så godt ud.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet i en koncernrevision? 

Jeg var lidt inde på det i starten det her med hvad er relevant benchmark. Givet at det er en koncern der har samme 

aktivitet i alle sine dattervirksomheder så ville jeg bruge det samme benchmark, måske ikke den samme procentsats, 

men lad os bare sige at havde vi omsætning som benchmark i Danmark og mener det er relevant for koncernen, så 
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kunne man sige hvor stor skulle omsætningen være i en enkelt komponent for at den kunne give en væsentlig fejl i 

koncernen. Så det ville være de overvejelser jeg ville tage. Selvfølgelig igen, du skal kende din kunde og sige er det nogen 

der laver noget helt andet end resten af koncernen, så er det måske et andet benchmark og er de andre aktiver i 

regnskabet så nogle der kan give væsentlige fejl i regnskabet. For eksempel hvis vi hanvde et revisionshus der havde lav 

balance, altså ingen maskiner osv, men viste sig lige pludselig at eje en stor produktionsvirksomhed i Tyskland, så ville 

den produktionsvirksomhed måske stå for 80 % af alle anlægsaktiver i koncernrengskabet også ville den måske være 

væsentlig at kigge på. Men det er selvfølgelig et tænkt eksempel.  

 

Hvilke benchmark bliver brugt til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?  

Omsætning ville jeg bruge meget, og resultat før skat, og især med koncerner hvor der er en transfer pricing aftale så 

ender de alligevel med at have et resultat på bunden som ligner resten af koncernen også ret net at scope ud hvis nogle 

er større end andre, også er det en indikator på om at de er store og signifikante for koncernen.  

 

Hvilken procentdel bliver brugt på benchmarken til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?   

Der har jeg ikke nogen fast måde at gøre det på for det kommer også an på hvor mange komponenter der er. Man kan 

sammenligne det lidt med hvis du har en virkosmhed der har f.eks. 50 lagerlokationer, hvordan vil du udvælge hvilke 

lokationer til lageroptælling, så bliver det et spørgsmål om professionel dømmekraft, for hvornår får vi tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis.  

 

Foretager du, i en koncernrevision, allokering af væsentlighedsniveau ud på komponentniveau?   

Ja, det gør jeg. Fordi hvis jeg sender instruktioner ud til dem så skal de også have et væsentlighedsniveau som passer til 

deres størrelse. Det ville fastsættes efter et prorektor fordeling. Altså hvis den ene komponent var dobbelt så stor som 

de fire andre, så ville den have et større væsentlighedsniveau, så de ville blive fordelt forholdsmæssigt. Men igen med 

et repporting treshold. Jeg allokere væsentlighedsniveau ligesom ved min scoping, lad os sige at min benchmark det er 

omsætningen så ville jeg gøre det på samme måde, altså hvor skærer vi kagen henne. Jeg vil gøre det forholdsmæssigt. 

Hvis jeg har et væsentlighedsniveau for vores koncernregnskab på lad os bare sige 100 mio og jeg har en komponent 

der står for lad os sige 20 % af hele koncernens omsætning så ville jeg allokere 20 % af mit koncernvæsentlighedsniveau. 

Det samlede væsentlighedsniveau vil jeg aldrig sætte så det blev højere samlet set. Og det er også ud fra en teste om at 

jeg har lavet et rigtigt benchmark på toppen.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forhold til at kvalitetssikre det fastlagte væsentlighedsniveau? 

Hvordan sikre du, at der ikke er fastlagt et for højt væsentlighedsniveau ved allokeringen, med risiko for ikke at fange 

væsentlige fejl.   

 

Altså det er også et rigtig svært område og det er sådan et område hvor man siger, jamen det er revisors professionelle 

dømmekraft der kommer i spil, fordi du skal sætte dig i regnskabsbruger sted og sige, hvad ville de synes er en 

væsentlighe fejl og det jeg gør for at sanity checke mit væsentlighedsniveau er at løbe igennem hvad for vi revideret og 
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får vi dækket det som jeg gerne ville. Har jeg et væsetnlighedsniveau der gør at jeg får kigget på de risikofyldte områder. 

Også kan man sige at hvis der er nogle områder der har særlig interesse for offentligheden så ville jeg måske have et 

lavere væsentlighedsniveau på den post. Så kunne jeg have et væsentlighedsniveau på regnskabet som helhed også et 

for f.eks. omkostninger for at sige, jamen øsler de pengene væk på tant og fjas eller hænger det sammen.  

 

Mener du, at der er behov for yderligere lovgivning på området for koncernrevision? (f.eks. ved fastlæggelse af 

væsentlighedsniveauet) 

Både ja og nej. Guidens er godt, frihed er også godt. Det skal helst være en eller anden blid mellemvej. Jeg tror de 

enkelte revisionshuse har en eller anden ide om hvordan de vil have at man scoper i en koncernrevision, så der bliver 

tolket på det, det er bare ikke reguleret. Jeg tror fra KPMG's side, der ville jeg ikke være utryg ved at fastlægge et 

væsentlighedsnivau ud fra den metodik og den manual vi har, og ligger til grund for vores revisionsarbejde. Men om der 

skal mere reguleres til.. For de store revisinshuse er det ikke et problem. Og det er jo et problem ligegyldig om det er 

koncernrevision eller alt andet, så ligger der bare et større maskineri i de store huse end der gør i de små huse, så 

kvaliteten er generelt bare større i det store huse.  
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Bilag 3 – Transskribering af informant 2  
 

Informant 2: 

Hvilke indledende overvejelser tager du i forbindelse med en koncernrevision? 

Der er mange indledende overvejelser. Koncernrevision er ret omfattende og komplekst. Det er også det som gør det 

både svært, men også spændende. Noget af det allerførste som jeg ville tænke over eller overveje, det er at forstå 

koncernen. Det er både at forstå; hvad er det de laver? Ligesom hvis det er en almindelig revision så skal man også 

forstå; hvad er det for en aktivitet? Hvad er det for nogle risici - og i hvilket miljø er det? Hvor er det vi skal ligge vores 

fokus? Så det er den ene side af forståelsen – det som så gør det unikt når det er en koncernrevision, det er de her 

enheder de har. Hvor mange datterselskaber er der? Er der nogen der er ejet med forskellig procentsats? Er der 

forskellig aktivitet i datterselskaberne, eller er det den samme aktivitet der er i alle datterselskaberne? Er der 

forskellige typer og størrelser? Er der nogle steder hvor der ligger særlige risici, hvis der for eksempel er ejendomme, 

finansielle instrumenter eller hvad det nu kunne være. Den indledende forståelse er virkelig vigtig at få på plads. Det 

er ligesom basis for at kunne gå videre i hele planlægningsdelen. Så kommer selvfølgelig hele planlægningsdelen – 

men den indledende forståelse handler om hvordan vi griber det hele an. En koncernrevision er på en måde ikke 

anderledes end en almindelig revision. Man skal skrive under på enhederne som om de var én enhed. Hvis man har et 

moderselskab med 50 datterselskaber, så bliver de lagt sammen som om de var én enhed. Det er dén vi skriver under 

på. Så det er det samme som ved en almindelig revision, hvor vi reviderer moderselskabet på almindelig vis. Men når 

vi har datterselskaber så skal der afvejes, hvordan der revideres tilstrækkeligt og stadig få så meget revisionsbevis, så 

der kan skrives under på koncernregnskabet. Ligesom ved almindelig revision, så reviderer vi efter væsentlighed og 

risiko – det gør vi også ved koncernrevision. Vi kan ikke revidere alt og vende alle bilag. Vi kan ikke revidere alle 

datterselskaber til mindste detalje – det ville koste så mange penge, og det er kunderne ikke interesseret i. Derfor skal 

findes en balance – og det er det vi skal finde ud af, for at kunne skære kagen rigtigt. 

Hvad er efter din opfattelse de oftest opståede problematikker i forbindelse med en koncernrevision? 

Det her med at få tilstrækkeligt revisionsbevis, det er en problematik eller udfordring som man skal tænke meget 

over. Vi har et x antal komponenter, og måske har man ikke mulighed for at få dem alle revideret. Så hvornår er nok, 

nok? Hvad kan man nøjes med? Og så er der mange underpunkter og aspekter til det, fordi det man typisk gør, det er, 

at man som koncernrevisor sender en instruks ud til sine datterselskaber og siger til datterselskabets revisorer: Det 

her er den koncern som vi skal revidere, vi vil gerne bede jer fokusere på dét og dét, fordi den revisionsstrategi som vi 

lægger for koncernen er baseret på vores risikovurdering, og den skulle datterselskabsrevisorerne også gerne revidere 

efter, for så får vi på en eller anden måde afdækket de risici vi reviderer efter. Det sender vi ud, og så skal de 

selvfølgelig rapportere tilbage til os. Der er enormt meget administration i dén rapportering. I KPMG har vi den fordel, 

at man har firmaer i de fleste lande, og derfor bruger man netværket. Vi hjælper hinanden med at få revideret de her 

internationale koncerner. Det kræver stadig bare enormt meget administration at få indhentet denne her rent 

tidsmæssigt. Det kan blive en problematik når vi skal sørge for at få denne her rapportering, for den skal være 
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tilstrækkelig og den skal være modtaget rettidigt. Også involveringen i datterselskabsrevisorerne. Vi kan ikke bare 

sende en instruks ud, modtage noget rapportering og så sige at det er fint nok. Man er nødt til at involvere sig i 

revisorerne, fordi de er vores forlængede arm. Hvis det er udenlandske komponent revisorer, så er det dem der 

ligesom reviderer på vegne af os. Det er os som skriver under på koncernregnskabet, så de skal hjælpe os med at få 

det tilstrækkelige revisionsbevis til koncernregnskabet. Vi skal enten besøge dem der hvor de har hjemme og snakke 

med dem. Når de er i vores netværk, så forventer vi, at de har de tilstrækkelige kompetencer og at de reviderer efter 

ISA standarder og etiske retningslinjer osv. Vi kan også skulle gennemgå deres arbejdspapir eller andet – mange 

overvejelser som også er omfattende og tidskrævende, samt omkostningstungt. Balancen imellem at skulle involvere 

sig nok, og samtidigt ikke have uendelige midler – det har man ikke i praksis. Man kan besøge datterselskaberne på 

rotationsbasis eksempelvis. Det handler om professionel dømmekraft – hvor mange skal revideres eller reviewes? Skal 

vi revidere nogle særskilte balancer nogle steder? Hvor mange skal vi besøge, eller ringe til? Hvor mange skal vi 

gennemgå arbejdspapirer for? Det er noget af det som vi diskuterer meget. Man kan risikere at overse nogle ting. Hvis 

der er en enhed som vi slet ikke revidere, kan der lige pludselig være en retssag eller et nedskrivningsbehov, eller hvad 

det kunne være, som vi slet ikke ved, fordi vi har vurderet at den er uvæsentlig. Forståelsen er meget vigtig, og her 

bruger vi også ledelsen, fordi de også kender koncernen, og ved hvad der sker hos komponenterne. 

Så for dig er den største problematik, at kunne sørge for at der er lavet nok arbejde og at have kendskab nok til at 

kunne skrive under? 

Ja det er i det hele taget en problemstilling også for almindelig revision. Om der er tilstrækkelig grad af sikkerhed 

omkring at der ikke er en væsentlig fejl. 

Så det er meget omkring at man skal stole på andres kompetencer? 

Ja også det! Dem vi beder om at revidere… Her er vi nødt til at involvere os. Hvis der er et land hvor der ikke er en 

KPMG revisor… Man ved i princippet ikke om de har trukket deres revisorkørekort i en automat. I Danmark har vi ret 

høje uddannelseskrav og hvis man skriver under på noget, skal man være statsautoriseret. Men sådan er det ikke altid 

i andre lande. Vi skriver under på deres arbejde. 

 

Hvilke overvejelser tager du i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet i en koncernrevision?  

Samme overvejelser som ved en almindelig revision. Vi ser alle enheder, som om at de var én. Hvad laver de, hvad har 

brugerne fokus på, hvad driver virksomheden? Typisk vil fokus være på resultat før skat, med mindre der ikke er profit 

for øje i virksomheden. Vi vurderer altid væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed og så kan man 

sammenholde væsentlighedsniveauet med vores benchmark og fastsætte en procent. Hvilken benchmark man bruge 

afhænger af koncernens aktivitet. 

 

Hvad med allokeringen ud på komponentniveau? 

Jeg plejer ikke at lave en allokering. På mine koncernrevisioner siger vi, at vi gerne vil have at komponentrevisor 

rapportere et væsentlighedsniveau for åbenlyst uvæsentlige fejl. Fejl over dette beløb vil vi gerne rapportere videre til 

bestyrelsen. Der fastsættes altså et lokalt væsentlighedsniveau. Vi forholder os så til hvad de enkelte komponenter 
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reviderer efter ift. vores eget væsentlighedsniveau. Det er en vurdering af om det giver et tilstrækkeligt revisionsbevis. 

Typisk vil de være markant lavere. 

 

Hvilken procentdel bliver brugt på benchmarken til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?   

Det kommer lidt an på hvad benchmarken er. Vi skal lave en overordnet vurdering. Mange faktorer spiller ind: Fx om 

det er en børsnoteret virksomhed eller ej, om der er mange eksterne brugere, ekstern gæld og andre faktorer som 

trækker i forskellige retninger. Det er de samme overvejelser som ved en almindelig revision. Lavere procentdel hvis 

det er en koncert eksempelvis. Hvis vi fx bruger resultat før skat i en børsnoteret virksomhed vil det nok være cirka 4-

8%. Hvis det ikke er en børsnoteret vil det nok nærmere være 5-10%. Er benchmarken omsætningen vil det på ikke 

børsnoteret være noget i stil med 0,5-3%, og på ikke børsnoterede cirka 0,5-1,5%. Det er en samlet vurdering. 

Hvilke overvejelser tager du i forhold til at kvalitetssikre det fastlagte væsentlighedsniveau? 

Det væsentlighedsniveau som er fastlagt på koncernniveau, det bliver typisk lagt i efteråret (kalenderårsregnskab). Så 

laves der en opfølgning, hvor der ses på, om det væsentlighedsniveau der blev lagt stadig er relevant. Hvis man kan 

fastholde det planlagte væsentlighedsniveau og komponentrevisorernes væsentlighedsniveau var godkendt på dét 

tidspunkt, så holder vi som udgangspunkt fast i dét. Komponentrevisorerne skal også lave en revurdering af 

væsentlighedsniveauet. 

Hvordan sikrer du at væsentlighedsniveauet ikke bliver lagt for højt? 

Hvis man laver en allokering skal man følge op på om den bliver ved med at være passende. Ellers samme som 

ovenstående. Tjek op på om væsentlighedsniveauet er tilstrækkeligt i forhold til det materiale vi modtager. 

Mener du, at der er behov for yderligere lovgivning på området for koncernrevision?   

Man er ladet lidt i stikken i forhold til hvordan man skal gøre – der er virkelig meget professionel dømmekraft. Der er 

ikke nogen, der siger at du skal have afdækket så mange procent af balancen, eller så meget af omsætningen. Det er 

meget sådan ”smage-smage”, mærke efter mavefornemmelsen og så prøver man. Men jeg kan også godt se, at det er 

svært at sige hvad man skal gøre. Det hele er en professionel dømmekraft og der kan ikke sættes to streger under. Det 

kommer altid an på væsentlighedsniveau og risiko. 

Hvis man har en koncern med 20 fuldstændig identiske komponenter som ikke laver andet end at sælge de varer som 

bliver produceret i moderselskabet med en eller anden fast mark up procent, og der er effektive kontroller og der er 

ikke mulighed for at snyde, så er der jo nul risiko. Så kan man måske revidere tre komponenter på skift og basere sig 

på analytiske handlinger, og så er man færdig. Men hvis man har en koncern med fire komponenter som laver noget 

vidt forskelligt; Den ene har ejendomme, den anden har immaterielle aktiver og den tredje har renteswops, så skal 

man måske revidere dem alle sammen. Så man kan ikke sige noget på forhånd om hvad man skal gøre. 

Der kunne måske tilføjes nogle eksempler til ISA 600. I de store huse har vi mange interne guidelines, men i de små 

huse er det måske svært. Men det er også farligt, for man læner sig meget gerne op ad noget hvis det står et sted. 
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Det som jeg måske godt kunne se som en forbedring, det kunne være det her med eventuelt at skulle oplyse 

væsentlighedsniveauet i påtegningen, eller hvor stor en andel man har revideret. Bestyrelsen ved godt hvor vi ligger, 

men som regnskabsbruger, så sidder man lidt i blinde og kan se at revisor har fået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis på at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet, med en høj grad af sikkerhed – men hvad betyder det? 

Hvad er det som ikke er blevet kigget på? Det ved man ikke som regnskabsbruger.  
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Bilag 4 – Transskribering af informant 3  
 

Informant 3 

Hvilke indledende overvejelser tager du i forbindelse med en koncernrevision?  

Jamen det er et meget overordnet spørgsmål, fordi hvor starter man henne. Er det i forbindelse med tilbudsgivelse 

hos en kunde, så begynder vi allrede der. Hvor vi skal finde ud af jamen hvor mange selskaber har denne her kunde. 

Man skal jo lærer kunden af kende inden man kan give et tilbud. Det betyder også, om vi har fat i udlandske pwc's 

kontorer hvis det er dem der er revisorer. Og vi skal så se hvor meget aktivitet der er der. Og hvad kan vi gøre det for, 

for at kunne komme med et tilbud. Så allrede der begynder man sådan at sige, hvad er der af selskaber og hvad er da 

af forventninger til hvilke der skal i scope. Fordi det påvirker vores tilbud. Det klart at skal vi reviderer halvdelen af 

selskaberne eller dem alle. Det har en stor påvirkning på vores tilbud på koncernrevisionen. Så man kan sige, at det 

starter allerede der hvis man skal ind i noget tilbuds halløj. Men ellers, hvis man har en kunde allerede og kører den 

årlige koncernrevision, jamen så starter det meget tidligt i planlægningsfasen med at man. Ja hvor skal jeg starte 

henne. Det er faktisk fra opstartningen med ledelsen omkring årets planlægning og årets revision. I forhold til de 

overvejelser man tager på koncernrevisionen. Der er de generelle som man laver på alle revisioner i forhold til 

planlægningen, også er der så de særlige som kun gælder ved koncernrevisioner. Og det er bl.a. sådan noget som 

koncerninstrukser som så skal udarbejdes til de forskellige virksomheder, og før man kan udarbejde dem og sende 

dem til de rigtige skal man jo lige tjekke om der er kommet noget nyt i koncernen siden sidste år. Er der kommet nye 

selskaber, er der blevet solgt nogle fra. Er der nogle nye der ikke var i scope før, men som måske skal i scope nu. Og 

hvem er det så vi skal have fat i der osv. Så er der også sådan noget som planlægning af besøg i udlandet. Det gør vi 

også hvis der er nogle væsentlige enheder i udlandet, jamen hvornår skal vi sætte et møde op med deres lokale 

ledelse og de revisorer der nu er i de pågældende lande. Så det starte jo tidligt. Hvis det er sådan et kalender års 

revision vil jeg tro det starter allerede i august. I hvert fald med en af dem som jeg har. Der tager vi et møde ude hos 

kunden og starter med planlægningen, og lige får et overblik over hvad der er sket. Er der sket noget nyt i løbet af 

året. Også kan vi efterfølgende sende instrukser ud. Hvis det er meget ligesom sidste år, og de samme virksomheder 

der er i scope, og måske det samme væsentlighedsniveau. Jamen så er det noget lettere end hvis der er sket en hel 

masse ting. Så det er nogle af de indledende overvejelser.   

 

Hvad er efter din opfattelse de oftest opståede problematikker i forbindelse med en koncernrevision?  

Der er ofte meget individuelle problematikker afhængigt af hvilken type koncern det er, og hvilke type aktivitet de har, 

så hvis det er nogle der handler inden for noget branchespecifikt, jamen så vil det være en problematik, måske på 

tværs af koncernen i udlandet. En af dem jeg har hvor der er meget forskellig aktivitet i udlandet i forhold til i 

Danmark hvordan skal man så håndtere det, og inden for en bestemt branche. Men sådan noget som udlandske 

enheder er altid en udfordring på den ene eller anden måde. Enten det her med hvor mange man skal ud og besøge, 

og hvem skal det være af dem. Det kommer også an på om det er en førstegangsrevision. Men både det her med hvor 
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mange vi skal ud og besøge af dem, og det her med scopingen. Hvor mange skal vi have med. Og hvordan får vi 

kontakt til de har udenlandske enheder. Skal vi have fat i ledelsen og hvem er revisor. Hvis ikke det er en af vore egne 

kontorer, så skal vi finde ud af hvem det så er. Også er der de her overvejelser igen med, at vi skal forstå koncernen og 

vi skal vide hvem komponentrevisorerne er og om de har kompetencerne til det her. Så er der nogle lidt mere 

praktiske ting omkring honorar og fordeling af det. Og kan man blive enige om det. Og det er altid lidt en kamp frem 

og tilbage. Fordi vi har jo et koncernrevisionshonorar som vi har afgivet og hvis man så finder ud af at der året før var 

nogle forudsætninger som ikke holdt, jamen så kan det blive meget dyrere også skal man så forhandle med ledelsen, 

og frem og tilbage. Og de vil jo så ikke betale mere i forhold til hvad de oprindeligt har betalt. Og frem og tilbage, så 

sådan nogle praktiske ting er der jo altid. Og det er jo igen fordi at man er lidt presset på konkurrencen generelt og 

derfor vil man have de mest fordelagtige vilkår. Så det tror jeg er de klassiske mest praktiske problemstillinger. Også er 

der det her med scopingen som der er rigtig mange holdninger til, og væsentlighedsniveauet som der også er rigtig 

mange holdninger til. Jamen hvordan fordeler man det og beregner det. Det er der mange holdninger til. Og hvornår 

er en enhed så væsentlig og hvornår skal den i scope. Og der er nogle hvor det siger sig selv fordi de er så store 

beløbsmæssigt, så risikoen for væsentlige fejl er større og så er der dem der ligger på grænsen. Skal de med eller skal 

de ikke med. Og hvad er de alternative handlinger så vi kan gøre. Kan vi nøjes med review, eller skal det være fuld 

revision. Også er der det med om de allerede har revisionspligt lokalt, fordi hvis de har det, så kan vi måske ligeså godt 

basere os på det. Også det her med timingen mener jeg også er en klassisk problemstilling. At få det hele til at forløbe 

sig efter planen. Det vil sige når jeg sender instrukser ud, hvilke datoer skal jeg sætte. Og hvornår skal de senest sende 

rapporteringen til os. Jeg tror de sidste par år, i hvert fald på den kunde jeg primært bruger tid på, jamen der har de 

været forsinket og har udfordringer i udlandet, så de har aldrig kunne nå at rapporterer til tiden. Og hvad gør vi så, 

fordi vi har også en deadline på koncernregnskabet, så det giver lidt nogle udfordringer fordi vi kan jo ikke skriver 

under på koncernregnskabet før vi har modtaget rapporteringen fra de væsentlige enheder. Så det er også sådan en 

klassisk problemstilling jeg tror langt de fleste af de her store virksomheder som ligger i januar og især de 

børsnoterede virksomheder har. Der er ikke noget med, at det kan du lige rykke eller skyde. Så det vil sige at der skal 

man være sådan rimelig meget efter de andre revisorer hvis ikke de får rapporteret til tiden fordi så begynder det lige 

pludselig at blive presset. Så det med timing og også med hvornår skal man derud i efteråret og lave løbende revision. 

Og hvor meget skal vi lave. Hvor meget skal vi vente med til januar. Også så vi måske har lidt mere luft i januar. Og 

timing i forhold til hvornår skal vi så starte op på revisionen også at vi skal heller ikke komme for tidligt, hvis de ikke 

har noget materiale klar og sådan nogle ting. Og vi skal samtidig nå at være færdig til den deadline der er der. Så der 

er meget timing i det. Også hvis der lige pludselig opstår nogle problemer. Nu kan jeg huske at den SR eksamen jeg 

havde dengang, der var det et problem at man lige i december måned køber en stor underkoncern og hvad gør man så 

en måned inden man skal ud og revidere, man ved ikke hvem man lige skal få fat i, og hvad der skal i scope og ikke i 

scope, og skal man tage ud og besøge den inden den næste måned. Og alle de her problemer med, hvem er revisor for 

dem og er de godtkendt. Så er der nogle af dem der ikke har en revisor og hvad gør man så. Skal vi så selv revidere, og 

hvad gør vi så. Der er masser af udfordringer i forhold til det. Og der er det så ment med timing, at man har meget 

kort tid lige pludseligt. Så timingen er en del af udfordringerne. Også sådan nogle ting med lager lokationer og lager 

optællinger. Timing i forhold til det. Og lager lokationer i udlandet. Hvordan foregår det og har de samme procedurer 
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som for optællingen, og hvad skal vi give dem instrukser om at tælle op og hvis ikke de er en af dem der er vores eget 

firma jamen så har de måske nogle andre standarder, templates. Især lager hvor det er vigtigt at det bliver talt op på 

tidspunktet. Også er det også sådan noget som man kalder posteringer på toppen, det vil sige, når man rapporterer 

nogle pakker ind til os, jamen så gennemgår vi de her pakker og måske siger at der er noget praksis som vi ikke er helt 

enige i med dem lokalt. Eller vi sidder på toppen og ved at ude lokalt i de forskellige lande der er de meget 

konservative eller måske meget optimistiske eller vi ved for eksempel at de her butikker dem er de ved at lukke ned, 

og dem har ikke taget nedskrivninger på, og jamen dem tager vi så på toppen. Også kan der ligge en lang række 

posteringer på toppen som man så også skal reviderer og dokumentere i forhold til det underliggende. Og hvorfor har 

de lokale så ikke revideret dette. Jamen det måske fordi at det ikke er relevant for de lokale. Så det er også noget jeg 

oplever som kan give nogle udfordringer. Udfordringerne er nok meget individuelle i forhold til hvilken type 

virksomhed der er tale om osv. Jeg kan faktisk ikke huske at jeg har haft nogen koncernrevision hvor 

komponentrevisor ikke har været nogen for vores firma. Så det har altid være de standarder og templates som vi har. 

Så har det være mere uformelle ting som for eksemple i årsrapporten hvor man skal indregne kapitalandele, som er 

væsentlig i en assoceret virksomhed, så kan det være vi skal have den lokale årsrapport som så ikke er en af vores 

egne firmas revisorer. Men vi kender jo så det her med, at hvis det er en statsautoriseret revisor, i hvert fald i 

Danmark, kravene til den uddannelse, også kan man jo selvfølgelig gå ind og slå vedkommende op. Eller man kan ringe 

til dem og alle de der ting. Og se om de har nogle sager hængene i systemet og se om de overhovedet har deret 

autorision. Og hvis det er udenlandske revisorer jamen så må vi så forholde os til det på den ene eller anden måde. 

Men hen hensyn til dokumentation der har de danske enheder adgang til databasen også. Også dokumentere de der 

inde deres del. Også er dokumentationen egentlig i den rapportpakke ud fra det instrukser vi har sendt ud. Så det er 

sådan rimelig meget standard. Men det her med at vurderer komponentrevisor og dens kompetencer, det kan i hvert 

fald være lidt mere udfordrende hvis det er nogle andre end dem vi kender fra vores eget firma. Fordi så skal man 

ligesom sige jamen hvad betyder en manager i et andet firma. Og det ved i hvert fald fra en af vores konkurrenter at 

det har en anden betydning end det har her. Der har vi heldigvis det med autoriserede revisorer hvor vi ved hvordan 

det hænger sammen.  

Hvis der er en koncern der har 100 virksomheder der alle er lige store, jamen så vil den største udfordring være at få 

lavet scopingen, men hvis det er rimelig tydeligt hvilke virksomheder der skal i scope og hvilke der ikke skal, så er den 

del hurtigt overstået så det er svært at sige hvilken udfordring der er den ofte opståede, da det afhænger af 

koncernen. Jeg har også lavet koncernrevision, hvor kommunikationen stort set ikke har givet nogle udfordringer. Der 

har det bare gledet, og uden problemer og til tiden. Men det er typisk de lidt mindre koncerner. Og man kan også 

have kommunikation her i Danmark med for eksempel en revisor oppe i Århus, som er mere presset og har svært ved 

at nå deadline så det afhænger også meget af personen som er komponentrevisor. Så det afhænger af koncernen og 

den konkrete situation hvilke udfordringer der er de største.   

 

Ændre du i planlægningen af arbejdet udført på komponenten afhængigt af om komponenten revideres af samme 

selskab, eller et ukendt mindre revisionsfirma?  
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Ja det vil jeg gøre. Jeg har ikke siddet med nogle som sådan, hvor det har været et ukendt revisionsselskab. Jeg har 

haft nogle lignende situationer hvor jeg skulle vurderer arbejdet fra nogle hvor det var udenlandsk. Jeg tror det var i 

sydafrika et eller andet sted, hvor man fik en revisionserklæring som viste sig at være skrevet af den lokale bogholder. 

Så reagere man selvfølgelig på det. Også fik jeg kontaktoplysningerne på en revisor og ringer til ham for at prøve at 

finde ud af hvad er din baggrund og hvordan og hvorledes. Også har vi jo en international standard og hvis man ikke 

kender dem så har jeg lidt svært ved at basere mig på at tro på dem. Så skal jeg selv i gang. I denne her konkrete 

situation der fandt vi en fra vores firma som gik ud og lavede denne her revision. Andre gange så er det meget simpelt. 

Hvis det for eksempel var en fra deloitte, så har vi ligesom meget tiltro til dem. Vi ved at de har også nogle standarder 

og nogle krav, og det er der flere af de store huse der har. Det er mest de lokale for eksempel i udlandet hvor at hvis 

det er en væsentlig enhed, så vil vi tage ud og mødes med dem. Og få en forståelse for dem og få en rundvisning i 

virksomheden for at se om der overhovedet er noget osv. Så Jo det vil ændre noget i nogle tilfælde, og andre tilfælde 

vil det ikke.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet i en koncernrevision? 

o Hvilke benchmark bliver brugt til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?  

o Hvilken procentdel bliver brugt på benchmarken til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?   

o Foretager du, i en koncernrevision, allokering af væsentlighedsniveau ud på komponentniveau?   

Det korte svar er, at det er det samme som alle andre revisioner. Væsentlighed og risiko, og igen de her risikofyldte 

poster. Og det her med procenter og benchmarks, det er også noget vi har nogle templates på. Det afhænger af om 

det er en profitorienteret virksomhed, er det balancesummen, resultat før skat, eller er det omsætning. Eller er det en 

blanding af benchmarks, som i øvrigt har ændret sig en del over de sidste 10-11 år. Så er det 1-2%, så er det 0,5% også 

er det 3%, så det er jo sådan lidt forskelligt hvordan man vurderer. SÅ det er egentlig ikke meget andreledes i forhold 

til det. Hvis man mener balancesummen er den mest relevante, jamen så det er den man bruger. Så skal man så 

vurderer hvis man bruger balancesummen på moderselskabet, vil man så også gøre det på de enheder der er i scope, 

fordi vi allokerer jo også væsentlighedsniveauet ud på de forskellige enheder, så der skal vi så finde ud af om vi vil gøre 

det i stedet for.  

Typisk så vil jeg kommunikerer det væsentlighedsniveau som jeg skal have, også kan komponentrevisor så bare sige at 

deres væsentlighedsniveau ligger på det samme niveau, så det ændre ikke noget for deres revision. Det er lidt op til 

dem at vurderer. Så kan det godt være at hvis væsentlighedsniveaerne ligger tæt op ad hinanden, så kan det godt 

være man skal snakke sammen og sige, jamen vi har det her lokale væsentlighedsniveau, kan i accepterer dette, også 

kan vi måske finde ud af et eller andet i forhold til det. Også allokerer vi lidt om i forhold til hvad det er. Det er sådan 

en lidt praktisk løsning kan man sige. Fordi hvis man for eksempel sidder med 50 enheder og skal allokere, jamen så 

bliver det lidt mere mekanisk. Hvor at der sidder måske nogle lokalt, som er endnu mere inde i det, som ligesom kan 

argumenterer for hvorfor de mener at det skal være lidt lavere. Typisk vil det være koncernrevisor der har det høje 

væsentlighedsniveu og komponentrevisor der har et lavere. Det er den klassiske i hvert fald. Men igen det afhænger 

af, hvis man har 100 enheder, så kan der godt sidde nogle lokalt, som har en anden opfattelse. Så det er meget ud fra 
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professionel vurdering og vi har så nogle templates vi bruger. Men ellers så er allokeringen i instruksen omkring hvad 

der skal være i de forskellige.  

Med hensyn til hvilken metode man bruger til at allokerer væsentlighedsniveau kan man bruge en faktor til at gange 

op med også fordele det per enhed. Den ligger typisk mellem 3 og 5. Det er lidt træls at man ikke bare kan komme 

med et svar og et resultat om at det er sådan man gør, men det er bare ikke noget man kan. Hvis du spørger to 

forskellige revisorer, så vil de højst sandsynligt ikke komme med samme svar, heller ikke selvom de er fra samme 

firma. Også kan man sige, jamen hvis man allokerer 20 mio. ud og de alle har fejl, så kan det jo stadig overstige, men 

der har vi her det vi kalder sum niveau som de så skal rapporterer fejl på. Og der skal de så rapportere hvis de ligger på 

19 mio alle sammen. Vi har også en template der tager højde for det her. I praksis sidder vi og fordeler lidt mere frem 

og tilbage. Og siger jamen den her skal lige have lidt mere ej den her skal lige have lidt mindre. Det sådan lidt ud fra 

hvad vores erfaringer er. Jamen der plejer at være mange fejl her. Eller denne her enhed er ikke så risikofyldt. Så man 

sidder og lejer lidt med det til det passer.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forhold til at kvalitetssikre det fastlagte væsentlighedsniveau? 

o Hvordan sikre du, at der ikke er fastlagt et for højt væsentlighedsniveau ved allokeringen, med risiko for 

ikke at fange væsentlige fejl.   

Ja, altså det er jo altid en drøftelse man tager med teamet. Og med partneren. Hvis det er mig der sidder og laver det, 

jamen så snakker jeg med partneren og siger hvilke overvejelser jeg har taget osv. Også kan han eller hun sige, at det 

er enige eller hvis det er noget der skal laves om. Også er det ud fra erfaringer fra tidligere år. Hvis man har haft kunde 

i flere år, også vil jeg sige den førstegangs revision jeg har haft der involverede vi også ledelsen i vores vurdering fordi 

at vi kommer ind som nye og vi får selvfølgelig adgang til tidligere revisors protokol, og væsentlighedsniveau og alle de 

har ting. I dette her tilfælde var vi et stykke fra hinanden også var det bare vigtigt at vi tog dialogen med ledelsen og 

blev enige om det her om for eksempel at sætte det højere. Så afstemmer man med ledelsen fordi det har jo også 

noget at gøre med, hvornår vil de gerne at vi rapportere noget. Fordi hvis de har en forventning om en hvis niveau og 

vi så hæver det meget så får de lige pludselig ikke information om de fejl. Så kvalitetssikring foregår som oftest med 

ledelsen. Og med flere af de store kunder kommunikere vi jo vores væsentlighedsniveu til. Det er der også nogle 

forskellige holdninger til. Fordi nogle siger at det skal de ikke vide, og andre siger, hvor vi siger at det kommunikere vi 

åbent, fordi de skal vide hvordan vi ser på det. Så vi drøfter meget med ledelsen.  

 

 

Mener du, at der er behov for yderligere lovgivning på området for koncernrevision? (f.eks. ved fastlæggelse af 

væsentlighedsniveauet) 

Jeg går ud fra at det er de danske regler. Men der er allerede rigtig meget guidance, men det afhænger selvfælgelig 

også lidt af hvor man er henne. Fordi de store huse de har jo en masse guidance og template og erfaringer der 

hjælper. Men hvis man skal starte sit eget lillte revisionsvirksomhed hvordan skal man så håndtere sådan en 

koncernrevision. Så er der ISA 600. Den er jo ligetil at læse. Jeg ved ikke hvad der skulle være mere lovgivning. Det er 
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svært med et facit. Fordi hver gang med en koncernrevision så er man jo nødt til at tage højde for så og så mange 

enheder væsentlighedsniveau osv. Så jeg ved ikke om der sådan skulle være mere guidance. Det ved jeg ikke helt hvad 

skulle være.  
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Bilag 5 – Transskribering af informant 4  
 

Interview med Søren  

9 års erfaring  

Hvilke indledende overvejelser tager du i forbindelse med en koncernrevision? (1) 

Det første er at forstå den koncern man står overfor. Det man skal huske på, som ISA 600 siger, er jo at man er jo 

ansvarlig overfor hele koncernregnskabet uagtet at du måske ikke selv sidder og revidere hver enkelte dele af det. Så 

skal du stadig være i en situation hvor at det er dig der har tilstrækkelig dokumentation for regnskabet som helhed i 

koncernen. Så derfor vil det være noget med at forstå, jamen hvad er det for en koncern vi står overfor. Hvordan har 

de egentlig delt koncernen op, og hvordan er forretningsgangene på tværs af koncernen. Der er nogle koncerner de 

arbejder isoleret, så er der andre hvor, hvis vi tager en af mine kunder, så er selskaberne bare en struktur der ligger 

under, så man egentlig ligger og bogfører på tværs af denne her struktur. Nødvendigvis giver det ikke mening at tage 

udgangspunkt i den enkelte komponent, eller det enkelte juridiske selskab. Hvorimod andre steder, jamen der er det 

bare en masse salgsselskaber, og produktionsenheder, og der giver det rigtig god mening at tage udgangspunkt i det. 

Så jeg ville starte med at forstå hvordan er denne her organisation bygget op og hvordan er produktionsflowet i 

virksomheden. I den forbindelse vil jeg selvfølgelig også vurderer deres kompetencer og deres egne evner til at lave et 

korrekt konsolideret regnskab som vi skal kigge på. Vi skal i hvert fald forstå hvordan strukturen er. Det er relativt 

nemt at kører en eller anden køreplan af sted med, at nu skal jeg forstå det her, så derfor hvis det skal give en eller 

anden mening, er der nogle komponenter der ligesom producere en masse eller isoleret set ikke betyder noget. Den 

forståelse vil jeg også danne mig på forhånd.   

 

Hvad er efter din opfattelse de oftest opståede problematikker i forbindelse med en koncernrevision?  

Det er manglende forståelse. Det er at du går ned og kører på juridisk selskabsniveau og egentlig ikke forstår 

transaktionsflowet. Og her er det især transaktionsflowet i store IT virksomheder. Igen hvis du taler de små 

virksomheder hvor der er datterselskaber som måske ikke engang har et integreret IT system, jamen så er det ret 

nemt. Så er det helt klassiske konsolidering, i et excel ark hvor du har alle selskaberne derud af også har du en 

eliminerings kolonne også har du et koncernregnskab. Hvorimod i de store selskaber, hvor de har ERP systemer der 

simpelt hen er så omfattende, jamen så er det sådan set at forstå hvad har egentlig påvirkning her på 

koncernregnskabet. I de her store selskaber der har de for eksempel også to bogføringsfaser. Så hver gang de laver en 

transaktion, så bogfører de den to gange. De bogfører den både til koncernregnskabet og til lokalt brug. Så det er at 

forstå hele det flow og de elimineringer der automatisk bliver ført der. Det synes jeg er de hyppigt forekommende, og 

forstå hvad der egentligt er væsentligt i denne her koncern. Det andet er også at arbejde med kunden om, hvad 

mener de er væsentligt. Der er mange kunder som vil have en forventning om at du skal kigge på mere end du egentlig 

skal. Du skal jo have en eller anden ide om den coveres du får på hver enkelt regnskabslinje. Og der ville kunden 

måske forvente at det her ligger måske i mellemøsten eller i kina og derfor skal det være en del af scopet, men det er 
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der ikke nødvendigvis behov for. Signifikant komponenter er 15 % ifølge ISA 600 og derfor altså 80/20 reglen efter min 

opfattelse fungere og der vil du relativt hurtigt få dækket en stor del af dit koncernregnskab. Så den største udfordring 

er at få gjort det effektivt nok, som egentlig ikke er så unik for koncernrevision, men for revision i det hele taget. Det 

er at sætte sig ned og forstå revisionen korrekt eller ordenligt. Så vil du også få en meget bedre revision ud af det. Hvis 

det ikke er PwC, typsik der vil det være en netværksrevisor, jamen så har du stor indflydelse på det honorar der skal 

gives, hvorimod hvis det ikke er PwC, så er det typisk noget de har gjort lokalt, og har forhandlet lokalt. Også skal jeg 

egentlig bare sende en instruks til dem. Rent praksisk har vi nogle interne templates, og der skal man så finde en der 

giver mening, med nogle referencer til ISA'erne i stedet for nogle interne netværks guidance. Så jeg synes faktisk at 

det er 10 gange nemmere hvis ikke det er til en netværksrevisor. Og det er der for jeg synes at man mærker at de her 

netværks de egentlig ikke er så integreret som vi godt kan lide at fortælle. Der er helt klart en klam omkring fee'et på 

tværs af komponenter. Også er der forskel på revisionskultur, uagtet at det er ISA'erne alt sammen, så er der bare 

forskel på hvordan man revidere i Danmark, Sverige eller England. Så det er lige før jeg synes det er sværere hvis det 

er PwC's egne revisorer vi har med at gøre fordi enten så er det noget med at jeg ikke synes at de revidere godt nok, 

ellers så synes jeg at de stiller for høje krav til hvad vi ville skulle kunne leverer eller for hvad kunden skulle kunne 

leverer i forhold til hvad jeg selv ville mene at de skulle kunne leverer.  

 

Ændre du i planlægningen af arbejdet udført på komponenten afhængigt af om komponenten revideres af samme 

selskab, eller et ukendt mindre revisionsfirma? (1) 

Som udgangspunkt så vil de væsentlige komponenter være revideret af nogle fra mit eget netværk. Jeg har ikke selv 

erfaringer med hvor væsentlige komponenter er revideret af nogle der ikke var fra et netværksselskab eller mig selv. 

Så derfor er det for mig lidt et teoretisk spørgsmål. Jeg vil som udgangspunk have at det skulle være mit netværk der 

skulle reviderer de væsentlige komponenter, netop fordi der trods alt er en ens netværksmetode. Men ja lad os sige at 

der var en væsentlig komponent som ikke var fra mit netværk, så ville den helt klart få mere opmærksomhed. Jeg ville 

involverer mig mere i arbejdet for at sikre mig at især significant matter, at de var ens med min vurdering af det og 

tilgang til det. Og det ville jeg selvfølgelig også kommunikerer i mine instrukser til dem. Og jeg ville også kunne læse 

det ud af den rapportering de sender og spørge dem og snakke med dem om hvordan de har forholdt sig til de og de 

ting. Og selvfølgelig dokumentere min forståelse.  

 

 

Hvilke overvejelser tager du i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet i en koncernrevision? 

o Hvilke benchmark bliver brugt til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?  

o Hvilken procentdel bliver brugt på benchmarken til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?   

o Foretager du, i en koncernrevision, allokering af væsentlighedsniveau ud på komponentniveau?   

I forbindelse med væsentlighedsniveauet så er det jo præcis den samme tilgang som hvis det var på stand alone basis. 

Hvis jeg har et koncernregnskab og jeg skal vurderer et væsentlighedsniveau der, der har vi nogle guidlines som nok er 

ret ens på tværs af netværk. 10 % af resultatet før skat, eller op mod 10 % af resultatet før skat. 1-3% af omsætningen. 

Der er nogle forskellige nøgletal man går efter der. Men det vil i bund og grund altid være en konkret vurdering også i 
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større virksomheder. At forventningsafstemme med bestyrelsen, så man siger jamen det er er det 

væsentlighedsniveau vi fastsætter. Så bestyrelsen ikke har en forventning om at vi ville bruge et meget højere eller et 

meget lavere. Så det er de procentdele der ligesom kunne bruges. Det vil ikke være anderledes bare fordi det er en 

koncernrevision. Typisk vil jeg allokerer væsentlighedsniveaet ud, men det er mere sådan en defaulsing. Jeg synes 

godt man med fordel kan bede komponenterne om at vende tilbage. Det gør det lidt nemmere. Jeg kan godt lide når 

vi har med en koncernrevision at gøre at huske på at det er altså flere kulturer der skal arbejde sammen og det her er 

en process hvor du skal instruerer nogle og du har typisk ikke særlig meget budget til det. Det vil du typisk gerne holde 

meget meget lean fordi der er ikke nogle der kan lide og bruge lang tid på den del. Så derfor synes jeg man med fordel 

kan bede komponten om at rapportere et væsentlighedsniveau tilbage også vurderer dette i forhold til det 

overordnede væsentlighedsniveau. I forbindelse med at jeg fordeler ud så ville jeg ikek bare allokerer, lad os sige jeg 

have 10 mio i væsentlighedsniveau og 3 komponenter, og hvis man så bare tog det forholdsmæssigt så sige at det ville 

være 2, 2 og 6. Der ville jeg ud fra vore interne standarder gange det op med en eller anden faktor, alt efter hvor 

mange væsentlige komponenter jeg har. Dog således at den enkelte komponent aldrig fik mere end det overordnede 

væsentlighedsniveau. Men du ville godt kunne se at der var en komponent der simpelt hen havde hele 

væsentlgihedsniveau, og måske en anden der også næsten havde. Det ville ikke være usædvandligt i min verden, fordi 

du har jo sådan en eller anden portefølje betrækning med lidt færre risici. Oftes vil det lokale væsentlighedsniveau 

være lavere end koncernvæsentlighedsvnieaet. Selvfølgelig er der altid undtagelse, men mit udgangspunkt er at hvis 

koncernvæsentlighedsniveaet er lavere det lokale væsentlighedsniveau, så skal du revurderer din revisionsplan og 

strategi for at se om du ikke kan allokerer et større væsentlighedsniveau ud til en eller anden virksomhed. Lad os sige 

at du har fordelt det ud på aktiver og lige denne her virksomhed kører et meget lavt dækningsbidrag som gjorde at du 

ramte uforholdsmæssigt højt eller lavt med den enkelte komponent. Typisk vil det lokale være lavere. Men det er 

svært at vide hvor stor forskel der er de det jeg ville allokere og det lokale, for hvis jeg for eksempel har allokeret et 

væsentlighedsniveau ud på 1 mio, og de har et lokalt væsentlighedsniveau på 900.000 så ville jeg ikke vide det. Det er 

sjællendt at jeg bliver bedt om, om der kunne være mere plads i væsentlighedsniveauet til dem. Og de gange hvor det 

er, er der typisk en eller anden restallokering som du ikke har delt ud fordi vi har den her metode hvor vi kan forsøge 

vores væsentlighedsniveau ud fra væsentlige komponenter. Det vigtigste er for mig at de laver deres arbejde godt og 

at vi får snakket om de væsentlige risici der er og ikke så meget om væsentlighedsniveaet er 1 mio eller 1,1 mio.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forhold til at kvalitetssikre det fastlagte væsentlighedsniveau? 

o Hvordan sikre du, at der ikke er fastlagt et for højt væsentlighedsniveau ved allokeringen, med risiko for 

ikke at fange væsentlige fejl.   

At den enkelte komponent ikke har fået mere end det overordnede væsentlighedsniveau. Også bliver alt reviewet jo, 

af to. Også er væsentlighedsniveaet jo ikke en teoretisk størrelse. Det er en skønsmæssig vurdering baseret på ens 

erfaringer og forståelse af kunden og derfor mener jeg at det er tilstrækkeligt når du så også har et review fra en 

kollega, så det er den kvalitetssikring du har på væsentlighedsniveaet.  
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Mener du, at der er behov for yderligere lovgivning på området for koncernrevision? (f.eks. ved fastlæggelse af 

væsentlighedsniveauet) 

Jeg mener ikke at ISA'erne understøtter den teknologiske udvikling der ligger i virksomhederne. ISA'erne er selvfølgelig 

meget bredt defineret og du skal egentlig bare definere en komponent, hvad det så end er. Typisk begynder 

ansvarsdelingen ikke nødvendigvis at flugte den juridiske ansvarsdeling det bliver mere og mere almindeligt at du 

lavet alt arbejdet et sted i koncernen og på den måde kan du give nogle færdigreviderede arbejdspakker ud og det 

mener jeg ikke at ISA'erne særlig godt definerer. Det de i hvert fald har gjor tilbage i 12/13 stykker da jeg for alvor 

fulgte med i det, der sagde man jamen ISA 600 skal altid følges og det betyder bare at det er den underskrevne revisor 

der har hele ansvaret i ende. Men det passer rigtig dårligt ind i hvordan mange virksomheder og ledelser, hvordan 

setuppet i praksis ville være. SÅ styrkeforholdet fatiliteret i ISA'erne er ikke nødvendigvis det samme som ville 

fatilitere den nemmeste revision og man må anderkende at en revision i dag ikke kun foregår land for land, men 

foregår på tværs af lande. Og der mener jeg at ISAerne kunne trænge til en opdatering, eller at man fik særlige 

opdateringer omkring dette.  

Min vurdering er at der i de små huse er mere en professionel vurdering. Det lige før man kunne forestille sig at man 

hvis en bedre koncernrevision ud af det fordi de skal genopfinde og overje det hver gang, hvorimod at her kunne man 

godt forestille sig at nogle bare kørte på rutinen og bare tage altid det man plejer uden egentlig at tage planlænignen. 

Og nemlig lave det aller vigtigste, nemlig at forstå virksomheden. Og forstå elimineringerne.  
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Bilag 6 – Transskribering af informant 5  
 

Informant 5 

Hvilke indledende overvejelser tager du i forbindelse med en koncernrevision?  

Der er en række indledende overvejelser. De indledende overvejelser er jo selvfølgelig hvilken approach jeg har tænkt 

mig at tage for koncernrevisionen. Hvilke komponenter jeg gerne vil scope ind i revisionen. Der er noget med en 

risicivurdering. Og med approach der mener jeg, hvilke ting vil jeg reviderer fra toppen af, hvad skal komponenterne 

reviderer lokalt, hvad skal jeg leverer som koncernrevisor af coverets til komponenterne, hvilken involvering skal jeg 

have i komponenternes arbejde også generelt den samlede risikovurdering ved koncernrevisionen. Også har jeg så 

lavet en plan om hvordan koncernrevisionen skal eksekveres.  

 

Hvad er efter din opfattelse de oftest opståede problematikker i forbindelse med en koncernrevision?  

Det oftest fremkommende, men det er mere en procesmæssig end det er en faglig ting, det er i bund og grund og nå 

tidstabellerne. Så man kan sige oftest, så er vores komponenter relativt pressende, da de skal rapportere til os, lad os 

sige d. 8 januar, det sætter jo lidt pres på at få gjort revisionen færdig lokalt, så det er den ene problemstilling. Den 

anden problemstilling som også forekommer ofte det er det er faktum med at når man laver en koncernrevision så er 

der nogle forhold der håndteres på toppen af koncernrevisor vedrørende et forhold lokalt i et selskab. Så for eksempel 

kan lokal management i lad os sige USA ikke håndtere forholdet fordi group, koncernledelsen er inde over, også bliver 

det forhold deffered til os, og det er selvfølgelig lidt en udfordring i form af at skulle håndtere et forhold der ligger 

nede i et datterselskab fra toppen af. Og i sådan nogle situationer ser man jo også at de skubber det ud lokalt, og siger 

det her rør vi ikke ved, og det her kender vi ikke nok til. Det kan i selv sikre coveres for, også skal man på toppen sidde 

og lukke det gap og få den overbevisning man har behov for. Jeg synes ikke at selv samarbejdet med 

komponentrevisor volder problemer. Vi er jo et globalt firma der dokumentere på samme måde og vi har nogle helt 

standard deliverbles, så når vi får en pakke så er det den præcis samme pakke. Det klart at der kan være nogle 

problemer nogle gange hvor  man har nogle lande hvor revisionen ikke er ligeså moden og der kan man få nogle 

dårligt udfyldte deliverbles. Lad os for eksemple tage et land i afrika som ikke laver særlig mange 

koncernrapporteringer og de lige pludselig skal lave en koncernrapportering og ikke er gode nok til at udfylde så kan 

jeg have et arbejdspapir i min fil der ikke er i høj nok kvalitet, også skal jeg sende det tilbage. Og frem og tilbage osv. 

Det kan være et problem nogle gange. Men det er ikke så ofte jeg ser det. Jeg synes generelt at landende rapportere 

fornuftigt, men nogle gange ser man nogle der har en lidt anden kvalitetsstandard på grund af de lokale. Det kan godt 

være vi har en deloitte politik, det har de andre pwc osv også men man kan sige at det lokale lands lille regulatoriske 

ikke er så trængent og derfor er deres rapportering ikke så skarpt.  

Det påvirker meget hvis det er et mindre revisionsselskab jeg ikke kender til. Altså de er jo ikke vandt til udfylde de her 

rapporteringer. Men jeg har faktisk ikke oplevet så store problemer når det ikke er big four, så har det været ok 

faktisk. Jeg har også hørt nogle skræklige historier hvor de slet ikke kan finde ud af at kvalitetssikre og leve op til de 
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standarder, men i de tilfælde må man lave nogle komplementerende handlinger på toppen for at få den 

overbevisning.  

Allokeringen af væsentlighedsniveau er ikke et problem som så hvis du spørger mig, men jeg tror at det bliver gjort 

noget inkonsistent på tværs af branchen, og også intern indenfor huse. Der kunne måske godt komme noget 

guidelinse på hvordan man eksplicit skulle allokerer væsentlighedsniveau, men jeg oplever det ikke som et problem 

decideret.  

 

Ændre du i planlægningen af arbejdet udført på komponenten afhængigt af om komponenten revideres af samme 

selskab, eller et ukendt mindre revisionsfirma?  

 

Ja det vil jeg sige at jeg gør. Hvis det er et ukendt revisionsfirma så vil jeg være lidt tættere på, afhængig af om 

komponenten er væsentlig. Hvis det er lille bitte selskab og det ikke er så vigtigt for min koncernrevision, så vil jeg nok 

ikke gøre så meget ud af det, men hvis det var bare lidt væsentlig så ville jeg være mere involveret i det arbejde. I 

hvert fald holde et indledende planmøde med komponentrevisor og hvis det blive mere væsentlig så ville jeg besøge 

vedkommende, også ville jeg også holde et afsluttende møde omkring hvad vi har lavet af arbejde. Så jo jeg ville være 

tættere på. Og i forhold til den kompetencevurdering i forhold til at vurderer om de også har kompetencerne, måske 

spørge mit eget lokale deloitte kontor om de kender vedkommende eller om de har noget omkring vedkommende. Så 

jeg ville være noget tættere på.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet i en koncernrevision?  

o Hvilke benchmark bliver brugt til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau? 

o Hvilken procentdel bliver brugt på benchmarken til at beslutte det overordnede væsentlighedsniveau?   

o Foretager du, i en koncernrevision, allokering af væsentlighedsniveau ud på komponentniveau?   

Helt overordnet så fastsætter jeg mit eget koncernvæsentlighedsniveau. Benchmark jeg bruger der kigger jeg på 

hvilken type selskab det er. Hvis det er et børsnoteret selskab, koncern, så vil jeg typisk prøve at bruge profit before 

tax, men det kunne også godt være en kombination med revenue eller afhængig af virksomheddstypen, så lidt de 

samme overvejelser som ved normal fastsættelse af væsentlighedsniveau. Så afhængigt af hvilken virkosmhedstype, 

primært profit before tax, men det kan også kombineres med andre. Ved procenter der følger jeg de standard 

procenter der nu engang er, så hvis det er profit before tax så er det mellem 5-10 % er typisk hvad jeg bruger 

afhængigt af risikobilledet. Er det en kompleks virksomhed med høj risiko, going concern og andet, så kunne jeg have 

tendens til at bruge 5 %. Er det en stabil virksomhed uden op og ned ture og uden de store going concern problemer, 

så jeg jeg nok være mere mod de 10 %. I forhold til fordelingen af væsentlighedsniveauet til komponenter der bruger 

jeg i praksis det underliggende selskabs, altså det underliggende komponents aktivitetsniveau som driver. Så lad os 

sige at der er 10 komponenter i koncernen og hvis de er i scope så vil jeg selvfølgelig skelne til hvad aktivitetsniveauet 

er og der gør jeg i praksis alt fra mellem 20-30 % helt op til 60 % som jeg allokerer ud. Typisk plejer jeg ikke at komme 
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over 60 % i allokering, men jeg ved at nogle allokerer helt op mod 70-80% i allokering ud til komponenter hvis det er 

meget store komponenter.  

 

Hvilke overvejelser tager du i forhold til at kvalitetssikre det fastlagte væsentlighedsniveau?  

o Hvordan sikre du, at der ikke er fastlagt et for højt væsentlighedsniveau ved allokeringen, med risiko for 

ikke at fange væsentlige fejl.   

Som opgavepartner der er jeg jo selv med i drøftelse omkring væsentlighedsniveauet, så jeg er jo selv med til at 

bestemme omkring hvad der er brugt og om det er rigtigt, og vi drøfter det selvfølgelig også på planlægningsmødet og 

det bliver også revurderet løbende, så når vi kommer til vores statusrevision, og ser om benchmarket har ændret sig, 

så går vi også ind og ser om vi skal revurderer, og dermed have en konsekvens for koncernrevisoinen. Så det er den 

møde jeg kvalitetssikre det på. På normal vis vil jeg sige. Der er ikke noget særligt jeg gør for at kvalitetssikre det ellers.  

 

Mener du, at der er behov for yderligere lovgivning på området for koncernrevision? (f.eks. ved fastlæggelse af 

væsentlighedsniveauet)  

Ikke rigtigt hvis du spørger mig. Altså i bund og grund, der er jo ikke black market for hvad du skal bruge af procenter 

både til at allokerere, hvor meget scope du skal have, er også ofte en af de problemstillinger. Hvad minimum coverets 

du skal have er dækket ved full scope audit. Det er jo ikke klart fastlagt nogle steder. I vores bog der skriver vi 

minimum 60 %, men det er jo bare en forfatter holdning vi har haft i vores bog. Men det kan jo være 50 %, nogle 

firmaer de vil gerne have 70 %. Nogle firmaer vil gerne have 80 % så det er lidt forskelligt. Er der kunne man måske 

godt komme med nogle flere guidlines på hvordan. Jeg tror ikke det er så meget lovgivning, jeg tror mere at det er 

guidlines på hvad minimum coverets er, og hvilke faktorer der medvirker til det. Og det står jo lidt, så vidt jeg husker. 

Nu er det et stykke tid siden jeg har læst ISA 600, men der er jo lidt i vejledningen hvor man kan se det der. Men der 

står ikke noget objektivt tal på procenter så vidt jeg husker, og der kunne godt være noget mere hjælp at hente. Så 

hvis man har en velkonstrueret virksomhed og man tester entity level controls, så ligger man mellem 50-60%, hvis 

man det er denne her type virksomhed så ligger man mellem 60-80% og hvis det er denne her type virksomhed så skal 

man have 80-100% coveres. Så den vej igennem kunne man godt give noget mere guidance, men jeg tror ikke at der 

skal lovgives mere om det.   
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Bilag 7 – Transskribering af informant 6  
 

Informant 6 

Koncernrevision har været et fokusområde i kvalitetskontrollen siden 2013. Hvad betyder det konkret, når noget 

bliver et fokusområde? 

Der ligger en naturlig risiko ved en koncernrevision, kvag at der er mange mennesker inde over og man får 

uddelegeret meget af arbejdet til nogen andre end sit eget core team. Det er også internationalt og ikke bare fra det 

danske revisortilsyn, at man har fokus på dét. Det har vi i det fælleseuropæiske program som også bruges når vi er ude 

og kontrollere revisionssager. Det betyder selvfølgelig, at det er noget vi har øget fokus på. Hvis vi tager en sag i vores 

stikprøve og den sag indeholder et koncernregnskab, så vil vi rette vores opmærksomhed hen imod dét – tilsvarende 

hvis det nu var en sag der havde nogle going concern issues. Det vil ligesom være noget som vi ligger øget fokus på, på 

den enkelte sag. Ud over det fokusområde, så indgår det også i stikprøven – dvs. fx hvis det er større revisionsfirmaer, 

så har vi en minimumsstikprøve på 15 stk. – og her skal to af dem være koncernsager. Her vil man så supplere op, 

afhængigt af hvor mange PIE virksomheder de har – så det kan let blive endnu flere revisionssager vi kigger på i 

forbindelse med en kvalitetskontrol.  

Hvorfor er koncernrevision et fokusområde?  

IFIAR notatet konstaterer, at når der bliver set på enkeltsager som er PIEs, så finder kontrolmyndighederne fejl i 42% 

af de sager vi inspicerer – det er et relativt højt tal, specielt også fordi det er PIE’s – det er i den ende hvor man ville 

forvente, at der er rigtig godt styr på det. Der kan være lidt med hvor alvorlige fejlen er; Nogen går nok meget i 

petitesser og andre [….] Så det indikerer jo også at det stadigvæk, og det tror jeg det har været i mange år, er et 

område hvor der bliver fundet fejl. Fra en dansk kontekst kunne man sagtens nævne mange virksomheder, hvor 

hovedparten af koncernregnskabet sker uden for Danmark, og dermed i en eller anden udstrækning bliver udført af 

revisorer uden for Danmark. Det er klart – det giver en anden risikoprofil på det. For mange af C20 selskaberne har de 

en kæmpe omsætning, men ikke ret meget af den er i Danmark – så er vi inde i de her problemstillinger.  

Hvad anser du som værende udfordringerne i forbindelse med koncernrevisioner? Både for revisor og for 

revisortilsynet. 

For koncernrevisor er der flere ting i det. Det er selvfølgelig noget med at få lavet den rigtige risikovurdering, den 

rigtige scoping, og så få fulgt et tilstrækkeligt tilsyn med de komponentrevisorer man har ude i verden som laver 

arbejdet for én. Så er der i virkeligheden måske mange ting, som har lidt en relation til en anden problemstilling 

omkring uafhængighed, fx hvis vi kigger i EU [henviser til ny lovgivning som blev omtalt ved interviewets start (ikke 

transskriberet].  

Hvilke problemer ifbm. kvalitetskontrollen forekommer oftest ved koncernrevisionen? 
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a. Er det fx i flere tilfælde et problem, at revisor ikke har nok kendskab til komponentrevisor? (som i 

sidste ende kan påvirke revisionsbeviset?) 

Skræk eksemplet er den her situation hvor revisor ikke er klar over, at han sidder med en koncernrevision. 

Underforstået, at man ikke helt har forstået, at det der ligger nedenunder er så stort så vi kommer op over de grænser 

der er i ÅRL, og dermed skulle der være aflagt et koncernregnskab. Så har man typisk heller ikke fået adresseret 

revisionen af det underliggende ordenligt. Den har vi set – det er yderpunktet! Der kan også være tale om blot mindre 

problemer – vi har set hele paletten. Vi er ikke som sådan stødt ofte på, at revisor ikke har kendskab til komponenten 

– det mindes jeg ikke. Jeg tror mere, at det vi ser nogle gange er at man ikke får fulgt nok op og er nok til stede ude 

hvor komponentrevisor laver sit arbejde.  

Har man mere tillid til en revision hvis revisor er et kendt selskab (PwC, KPMG, Deloitte, EY mv.), end hvis det er et 

ukendt udenlandsk selskab? 

Det er et godt spørgsmål. Det vil der nok være. Vi har også i lovgivningen mulighed for at lave det vi nok ville kalde 

joint inspections, både hvor vi fx tager en koncern, og så ser vi på selskaber i samme koncern i flere lande på én gang. 

Det har vi faktisk gjort første gang her i efteråret på en stor koncern i Norge, som også er ganske stor i Danmark, og 

der har vi så set på revisionen i også de her væsentlige komponenter tilsvarende i Sverige og Finland samtidigt. Så har 

man ligesom haft en samlet afrapportering på det. Det tror jeg vi ser mere af i fremtiden. Det giver også os mulighed 

for at komme hele vejen rundt i revisionen, og få kigget på om det så også er godt nok det komponentrevisor har 

lavet, og stemmer det med dét som er blevet sendt op til koncernrevisor. Så vi har nok lovgivningsmæssigt mulighed 

for, at se de der ting helt igennem. Det man så kan diskutere, er om vi i praksis har ressourcerne til det. Men det er en 

helt anden problemstilling. Lovgivningsmæssigt ville vi kunne lave et samarbejde med vores tilsynskollegaer rundt 

omkring – i hvert fald i EU.   

b. Bliver komponentrevisor ”overvåget” i høj nok grad af koncernrevisor? 

Det er noget af det som vi historisk set har findings på, hvor vi ikke mener, at man har været helt tæt nok på 

opgaven… Eller.. Man har i hvert fald ikke dokumenteret, at man har været tæt nok på opgaven. Det hænger lidt 

sammen med om koncernrevisor får lavet en ordentlig planlægning og en ordenligt scoping, således at han får 

pinpointed de komponenter som er væsentlige og risikofyldte, således at han måske overvejer om det er dem han skal 

besøge eller sørge for at få en rigtig rapportering på dén del. Jeg har også set mange gode eksempler på, at man har 

lavet en skarp revision på dét område. Jeg har også set eksempler på, at man nu med den lidt nyere teknologi, fx 

dataanalyse mv., tager dele af revisionen tilbage. Hvis fx der nu foreligger et ERP system der bliver brugt i hele verden, 

at man så simpelthen trækker hele salgsdata ud fra hele koncernen, og så laver analyse på det på centralt hold. Det 

har jeg set eksempler på – her fjerner man lidt af problemstillingen ved at tage noget af arbejdet hjem. Så hvis ellers 

dét fungerer, så kan det jo fjerne dén del af risikoen.  

c. Hvor involveret skal koncernrevisor være i komponentrevisors arbejde? 
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d. Oplever du/I at det er problematisk for koncernrevisor, at allokere et passende væsentlighedsniveau 

ud på komponenterne? 

Jeg mindes ikke at have set noget som var helt ved siden af. Jeg har set mange forskellige måder at gøre det på. Jeg 

mener ikke vi har haft sager på noget, hvor vi mente at det var helt skævt. Der hvor det kan halte nogle gange, er der 

hvor man skal huske at få det revurderet henover revisionsprocessen, hvis nu man på planlægningstidspunktet har 

allokeret et væsentlighedsniveau ud fra nogle forudsætninger, så går der noget tid, og så bliver de her forudsætninger 

ændret fuldstændig. Så har man ikke ajourført sit væsentlighedsniveau efter dét. Det har vi set eksempler på, og det 

kan være uheldigt, for man kan risikere at underrevidere. Jeg synes ikke at selve allokeringen ved planlægningen 

volder problemer.  

e. Oplever du at der er problemer ift. scoping af komponenter? Herunder hvilke som er betydelige eller 

ikke-betydelige. 

Så kommer vi hen i sådan et skrækeksempel hvor man ikke får opdaget, at det er en koncernrevision man sidder med 

– det kan jeg huske at have set ét eksempel på, og den er selvfølgelig ikke god. Men jeg synes egentlig – speciel i PIE 

virksomheder, hvor det typisk er de store – der bliver der brugt meget krudt på at få de her ting på plads. Både med 

væsentlighedsniveau og med scopingen. At man får scopet dels de væsentlige og de risikofyldte. Så jeg synes faktisk at 

det har været rimeligt fornuftigt – jeg mindes ikke at have haft findings på dén del. Men igen en meget vigtig øvelse, 

så det ville være noget rod hvis det gik galt.  

Er der behov for skærpet vejledning eller krav/lovgivning til hjælp for koncernrevisor, og har dette været til debat 

hos Erhvervsstyrelsen/tilsynet?  

Mig bekendt har vi ikke noget vejledning i proces. Det tror jeg ikke. Jeg satser og håber på, at lovgivningsdelen får ro 

på de næste par år. 

 

f. Kan du komme med konkrete ændringsforslag til vejledning/lovgivning omkring koncernrevision? 

 

g. Tror du ISA 600 bliver opdateret i fremtiden? Hvis ja, på hvilke områder? 

Det tror jeg helt sikkert der gør. Ud fra IFIAR rapporten kunne jeg se, at der fra IAASB er et projekt i gang om noget 

guidance omkring ISA 600. Så der kommer lidt den vej rundt vil jeg tro. 

Hvad vil det omhandle? 

Jeg tror det vil omhandle delen omkring i hvilken udstrækning skal koncernrevisor føre tilsyn og overvåde 

komponentrevisor. Det vil jeg tro er en del af det. Ud fra rapporten vil det handle om at få de der 11% ned.  

Synes du at der er behov for vejledning? 
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Man kan sige, at standarden er meget princip-orienteret og med albuerum både med væsentlighed og scoping og de 

her ting. Det tror jeg aldrig vi kommer ud over – vi får ikke amerikanske standarder hvor det hele er pinpointed. Så jeg 

tror, at det vil blive ved med at være sådan. Det vi nok er bange for ift. vejledning, også herinde fra [hos 

erhvervsstyrelsen], det er jo at…. Det er svært at lave noget som er evigtgyldigt, så det vil også blive forholdsvist 

generelt. Vi har lavet vejledning på nogle områder, fx på investeringsejendomme og revision af igangværende 

arbejder. Der har været nogle vejledninger og notater herinde fra på hvordan vi ser på dén del. Mig bekendt har vi 

ikke noget på dette område. Hvis der kommer noget fra en myndighed bliver det noget der gælder – man skal være 

varsom med dette. 

Er der efterspørgsel fra revisorerne på guidance? 

Jeg mindes ikke at vi har været inde hvor der har været brug for guidance omkring koncernrevision. Vi havde en 

undersøgelse for nogle år siden omkring de her letterboxes, som er lidt en delmængde af problematikken. Det her 

med, at man har et dansk skuffeselskab med aktiviteter længere nede. Ikke en koncernrevision i dén forstand, men 

der er væsentlige aktiviteter neden under. I hvilken udstrækning skal man så være en del heraf(?) Her har man måske 

nogle gange savnet noget guidance. Men det er svært – der er så mange forskellige scenarier. Det er svært med 

guidance som kan ramme hele pakken.    

 

 

 

 


