
Copenhagen Business School  
Cand. merc. aud  
Institut for Regnskab og Revision

Kandidatafhandling 

Koncernrevision - Group audit 
Et studie af behovet for ændringer til ISA 600  
A study of the need for changes in ISA 600 

Udarbejdet af:  
Laura Markussen - studienummer 93781 
Mads Aagaard Hansen - studienummer 92234

Vejleder: Bjarne Iver Jørgensen

Afleveringsdato: 15. maj 2019 
Antal sider: 120
Antal anslag (inkl. mellemrum): 266.577



 

 

Abstract  
This master thesis conducts an analysis and assessment of the challenges that occur when performing a 

group audit. Performing a group audit can be very complex and requires the group auditor to accumu-

late total knowledge and understanding of each component in the group. This will naturally lead to a 

greater amount of risks related to the audit compared to a regular audit. 

The group auditor does not necessarily audit every single component in the group. Hence, the person 

has to trust the component auditor’s work in situations where these are used. In other words, the group 

auditor has the responsibility for confirming that sufficient audit evidence is obtained for the consoli-

dated financial statements, and that no significant findings have occurred throughout the audit.  

The analyses are achieved through an empirical study of a cross-national sample of audit standards to-

gether with interviews from experts, practical auditors, quality control, and other regulatory authorities 

together with theoretical and scientific articles, in order to achieve a broad picture of the situation. The 

analyses find that the main challenges faced in a group audit is the fact that the standard leaves a vari-

ety of important decisions to professional skepticism. This is in relation to the collaboration with com-

ponent auditors, in determining the scope of the standard when it comes to smaller and medium-sized 

companies and in determining the amount of audit procedures when the group auditor observe the use 

of a Shared Service Center.  

The thesis reaches the overall conclusion, that the update of the standard will convert the standard to-

wards PCAOB and be more complex, yet remain principle oriented. It is discussed further that the fu-

ture in auditing, with digitalization and higher demand for more quality-oriented audits, leads to the 

presence of more harmonizing mechanisms in the international auditing industry. The study however, 

and in spite of this, predicts that ISA 600 will remain principle oriented.
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Kapitel 1 – Indledning 

1.1 Indledning  

Globaliseringen, og det faktum at barrierer mellem nationer bliver nedbrudt, har medført, at det er nem-

mere for selskaber at etablere sig i koncerner. En koncern definerer en sammenslutning af enheder med 

fælles ejerinteresser, og som økonomisk og forretningsmæssigt optræder som én enhed. Årsagerne til 

koncerndannelse kan være mange, men ofte tilskrives det et ønske om at opnå synergier og stordrifts-

fordele eller et ønske om at optimere virksomhedens omkostningsstruktur ved at outsource aktiviteter 

til lande med billigere arbejdskraft eller samle aktiviteter i et Shared Service Center. Det kan også til-

skrives lovgivnings- og skattemæssige forhold, såsom eventuelle lavere moms- og skattesatser, der gør 

udøvelsen af selskabets aktivitet mere fordelagtig i et andet land. Yderligere kan det give nemmere ad-

gang til det lokale eller regionale marked. Selvom globaliseringen har udviklet sig hurtigt, så noteres 

det, at flere samfundsinteresser har haft vanskeligt ved at følge denne udvikling. Det kan især være ud-

fordrende for interessenter at overskue store koncerner, der går på tværs af landegrænser, fordi struktu-

ren og de økonomiske forhold bliver komplicerede.  

 

I mange nationer er der lovkrav om udarbejdelse af et koncernregnskab for større koncerner, dette er 

gældende i Danmark (Årsregnskabsloven §109). På denne måde samles alle selskaberne, som hvis der 

var tale om én enhed, hvorved interessenter, udefra, kan overskue koncernens samlede økonomi. Det er 

ikke nødvendigvis den samme revisor, der reviderer samtlige selskaber i koncernen, idet dele af kon-

cernen kan revideres af såkaldte komponentrevisorer. Det vil fortsat være koncernrevisor der har ansva-

ret for, at der bliver skrevet under på en retvisende påtegning på koncernregnskabet (ISA 600). Det er 

derfor fundamentalt, at samarbejdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor er opretholdt, således 

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

 

ISA 600 vejleder om den generelle koncernrevision og de forskellige faser heri, herunder planlægning, 

udførsel og rapportering samt hvilke krav der er til revisionsteamet. Som ISA 600 fremstår idag, sam-

menholdt med det faktum at koncernrevisioner ofte er mere komplekse end øvrige revisioner, er der 
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ofte situationer, hvor ISA 600 ikke formår at være dækkende nok. Der kan derfor stilles spørgsmåls-

tegn ved, om ISA 600 i tilstrækkelig grad formår at dække koncernrevisors behov for vejledning igen-

nem revisionen af en koncern.  

 

1.1.1 Problemfelt  

Som følge af samfundsudvikling, globalisering samt en risiko for at der ikke reageres i forhold til til-

pasning af regulerende forhold, betyder det, at det er forfatterskabets tese, at lignende tendenser kan 

være relevante i relation til revision af koncerner. Det er af forfatterne blevet bemærket, at i praksis og i 

teorien er det lidt beskrevet og ikke tilstrækkeligt konkretiseret, hvorledes revisor skal forholde sig til 

blandt andet udvælgelsen af komponenter, som er væsentlige og skal indgå i scopingen af koncernrevi-

sionen. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt kompleksiteten i en koncernrevision i dag gør, 

at ISA 600, som blev implementeret i 2009, ikke længere er tidssvarende og har behov for justeringer. 
 

1.1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt defineres den konkrete problemformulering:  

”Hvilke behov er der for ændringer i den internationale revisionsstandard ISA 600 for at denne er 

 tidsvarende?” 

 

Problemformuleringen er delt op i to niveauer. Første niveau er den overordnede problemformulering, 

som den endelige konklusion vil forsøge at afdække. Andet niveau vil være en række underliggende 

arbejdsspørgsmål, der hver især relaterer sig til den overordnede problemformulering. Arbejdsspørgs-

målene er designet og stillet i en rækkefølge, der skal opbygge læserens kendskab til emnet fra et over-

ordnet kendskab til en koncernrevision til detaljeorienteret kendskab til kravene i ISA 600 og dennes 

indflydelse på revisors arbejde. 

- Hvad er en koncernrevision, og hvilke krav er gældende? 

- Hvilke aspekter af koncernrevision giver i praksis revisor anledning til udfordringer? 

- Hvilke styrker og svagheder er der i ISA 600, og giver denne tilstrækkelig vejledning i praksis? 

- Hvordan ser fremtiden ud, og hvordan passer ISA 600 ind i denne kontekst? 
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1.2 Afgrænsning 

Nærværende afsnit har til hensigt at afgrænse afhandlingen, således indholdet tilsikrer at besvare den 

præsenterede problemformulering. Dette skal ikke tolkes som et udtryk for, at disse områder ikke 

kunne være interessante at undersøge yderligere, men som en overvejelse af indhold, formål, omfang 

og ressourcer i relation til indeværende afhandling, er disse udeladt. Afhandlingens modtagere og mål-

gruppe forudsættes at have kendskab til grundlæggende revisionsteori, hvorfor dette kun i begrænset 

omfang gennemgås. Der vil ikke blive gennemgået hvorledes den generelle indledende planlægning 

foregår, eksempelvis: Kundeaccept, vurdering af uafhængighed etc. Ligeledes vil der udelukkende 

være fokus på de områder i revisionen, hvor koncernrevision adskiller sig fra almindelig revision. Teo-

rien i afhandlingen er altså afgrænset til udelukkende at omhandle de områder, der giver forståelse for 

en koncernrevisions forhold.  

 

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

regnskab. Det er ikke formålet med afhandlingen, at belyse hvordan et regnskab konsolideres, hvilke 

poster der skal elimineres etc. Det vurderes, at dette ikke medvirker til at besvare problemstillingerne. I 

afhandlingen anvendes begrebet ”væsentlighedsniveau”, som væsentlighedsniveauet for regnskabet 

som helhed. Væsentlighedsniveau for bestemte resultatopgørelsesposter, balanceposter eller oplysnin-

ger, væsentlighed ved udførsel samt niveau for fejlinformationer, der er klart ubetydelige gennemgås 

ikke. 

 

Som følge af at 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 og realistisk. Det skal afslutningsvis 

påpeges, at yderligere empiriindsamling kunne have ændret konklusionen på analysen, diskussionen og 

dermed afhandlingen som helhed.  
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1.3 Struktur  

Dispositionen for nærværende afhandling kan i det væsentligste skitseres i henhold til nedenstående: 
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Kapitel 2 – Metode  

Hensigten med dette kapitel er at beskrive de videnskabelige og metodiske overvejelser, som danner 

grundlag for udarbejdelsen af denne afhandling. Den viden, der er opnået, er sket via datagrundlag samt 

udførelse af empiriske analyser. Den tilgang vil give et grundlag, der afspejler den egentlige aktuelle 

virkelighed, hvilket forudsætter, at der foretages nødvendige overvejelser og valg af den anvendte me-

tode. Den indsamlede empiri som danner fundament for afhandlingen, består af primær og sekundær 

data (Andersen, 2014).  

 

2.1 Indsamling og anvendelse af data 

Den primære datakilde har været interviews, som er indhentet direkte i forbindelse med denne afhand-

ling, og er således udarbejdet af afhandlingens forfattere. Denne del af empirien kan betragtes som væ-

rende en stimulikilde (Andersen, 2014), hvilket vil blive uddybet nedenfor i afsnit 2.3.1. Samtidig be-

står den sekundære data af ekstern empiri, som allerede er eksisterende kilder (Andersen, 2014).  

 

2.2 Sekundær data  

Ved sekundær data er der tale om ekstern empiri, og er i denne afhandling artikler, vejledninger, lov-

givninger, notater, etc. I sekundær data skelnes mellem procesdata, registerdata og forskningsdata (An-

dersen, 2014). I denne afhandling vil sekundært data primært bestå af forskningsdata, da der vil være 

tale om data, som indbefatter faglig litteratur, som er udarbejdet i forbindelse med forskning eller af 

eksperter (Andersen, 2014). Den anvendte data er fundet blandt andet via CBS’ adgang til databaser. 

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

og/eller akademiske artikler vedrørende koncernrevision, hvilket sænker den eksterne validitet. Dette er 

imidlertid ikke noget forfatterskabet har indflydelse på. De relevante teorietiske artikler, som er fundet, 

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

begrundet i problemstillingens praktiske karakter. Med denne begrundelse, består størstedelen af af-

handlingens indsamlede sekundære data af lovgivning, standarder og vejledning på området, samt fag-

lige notater og fagbøger, som er med til at validere afhandlingen samt højne reliabiliteten.  
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2.3 Primær data  

Afhandlingens analyse og diskussion er udover sekundær data opbygget omkring primær data, som er 

udarbejdet af afhandlingens forfatter. Denne type data vil hovedsageligt bestå af interviews med enkelt-

personer, som har erfaring og kompetencer inden for koncernrevision. Disse personer har en differenti-

eret profil, hvorved der er tale om faglige eksperter herunder medlemmer af revisionsteknisk udvalg 

under FSR, praktiserende revisorer fra Big4 samt mindre revisionshuse, og med kvalificerede respon-

denter fra Erhvervsstyrelsen, samt øvrige organer. Interviewene er afholdt med henblik på at kunne 

analysere den praktiske- og den lovgivende del af problemstillingen. Dette betyder endvidere, at store 

dele af afhandlingen er baseret på kvalitative data, hvilket tilskrives at problemformuleringen samt pro-

blemstillingerne er vanskelige at kvantificere. Udgangspunktet for udvælgelsen af de forskellige re-

spondenter samt den anvendte teori er foretaget i forhold til den egentlige problemformulering, således 

at der kan foretages en diskussion af det relevante indhold samt på baggrund deraf dannes en vurdering 

af et eventuelt løsningsforslag og en konklusion.  

 

2.3.1 Interviews 

Der er anvendt dybdeinterviews, hvilket har sine fordele i forbindelse med komplekse udfordringer, og 

denne type er kendetegnet ved at intervieweren får uddybet og begrundet udsagnene (Rasmussen, 

2010). Samtidig er der tale om personlige interviews, hvor de fleste er afholdt ansigt-til-ansigt, dog har 

der været nogle interviews, hvor dette ikke har været muligt, hvorfor de er foretaget telefonisk. Herved 

er ulempen at kropssproget går tabt, og derved kan det være vanskeligere at afkode, hvis der sker en 

misforståelse eller mistolkning. Interviewene styres af afhandlingens forfattere på basis af teoretisk for-

håndsviden og begrænset praktisk erfaring. Formålet med de afholdte interviews har været at belyse 

problemformuleringen, hvorfor der er udarbejdet to interviewguides, som følger af bilag 1. Disse vil 

blive uddybet senere i afsnit 2.3.1.2. Tilgangen til de interviews, som er afholdt i denne afhandling, har 

været med udgangspunkt i informantinterviewet (Andersen, 2014). Informantinterviews er åbne og per-

sonlige, og ideelle i starten af et projekt, hvor der kan opstå tvivl om, hvilke spørgsmål der skal stilles.  

 

Der har yderligere været tale om delvis strukturerede interviews, hvilket underbygges af, at der på for-

hånd har været udarbejdet interviewguide. Dette giver mulighed for at undersøgerne er opmærksomme 
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og interesseret i nye områder, hvilket er afspejlet igennem de foretagne interviews, ligesom det giver 

mulighed for at respondenten kan påvirke interviewets udvikling. Derfor har interviewene også haft ka-

rakter af at være åbne. Dette betyder, at der har været tale om en lav standardisering af svar, hvilket til-

skrives, at der er tale om stimulidata, hvilket er, når et spørgsmål afføder en reaktion hos den interview-

ede (Andersen, 2014). En anden faktor som påvirker den lave standardisering er, at respondenterne har 

forskellige opgaver, titler, anciennitet, etc. , hvorved dette giver et repræsentativt indtryk, ligesom det 

medvirker til at opnå valide data (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003). Det er endvidere valgt, at interview-

sene skal udføres enkeltvis, da dette betyder, at der skabes et fortroligt rum mellem de involverede par-

ter, ligesom det er medvirkende til at fastholde koncentrationen. Ulempen ved delvis strukturerede in-

terviews er, at respondenten kan komme med information, som ikke er relevant i forhold til problem-

stillingen. For at imødegå den potentielle ulempe har forfatterene inden interviewsene foretaget en 

grundig undersøgelse af emneområdet, og opnået stor forståelse for den teoretiske del af afhandlingen. 

Samtlige interviews har været i tidsintervallet 45-75 minutter, hvilket er vurderet passende, som følge 

af længere interviews kan risikere at besvare aspekter som ligger ud over problemfeltets grænser. 

Længden af interviewsene er ligeledes relevant i forhold til at sikre, at respondentens interesse fasthol-

des. Samtlige er fuldstændigt transskriberet ligesom de er anonymiseret.  
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2.3.1.1 Kriterier for respondenterne  

Da det er essentielt for afhandlingen, at respondenterne har det rette niveau samt den tilstrækkelige er-

faring og kompetencer til at besvare problemstillingernes områder, er der forinden valg af responden-

ter, opstillet en række kriterier, som skal være opfyldt 

Interview med faglige eksperter:  

- Respondenten skal have være statsautoriseret revisor. 

- Respondenten skal være medlem af revisionstekniskudvalg under FSR. 

- Respondenten skal være leder af sin respektive faglige afdeling. 

- Respondenten skal som minimum have 20 års erfaring. 

- Respondenten skal som minimum have erfaring som director på koncernrevisioner. 

 

Interview med praktiserende revisorer fra Big4-hus 

- Respondenten skal have være statsautoriseret revisor. 

- Respondenten skal som minimum have 10 års erfaring. 

- Respondenten skal som minimum have erfaring som senior manager på koncernrevisioner. 

 

´ 
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Interview med praktiserende revisorer fra et ikke-Big4-hus 

- Respondenten skal have være statsautoriseret revisor. 

- Respondenten skal som minimum have 10 års erfaring. 

- Respondenten skal som minimum have erfaring som senior manager på koncernrevisioner. 

 

Interview med respondenter fra Erhvervsstyrelsen samt øvrige organer: 

- Respondenten skal som minimum have indsigt i hvilke sager Erhvervsstyrelsen har haft på om-

rådet for koncernrevisioner. 

- Respondenten skal kende til både lovgivningsmæssige og udøvende revisionsmæssig tilgang, 

hvorfor erfaring skal være fordelt i begge felter. 

 
 

2.3.1.2 Interviewguide 

Der er udarbejdet to interviewguides, som har til formål at hjælpe i forbindelse med afholdelsen af in-

terviewene, disse fremgår af bilag 1. Disse er blevet udarbejdet med udgangspunkt i problemformule-

ringen samt med ISA 600 som referenceramme. Dette har været medvirkende til at strukturere inter-

viewsene. For at sikre størst muligt udbytte fra respondenterne, er interviewguidens spørgsmål frem-

sendt på forhånd, hvilket har været for at modvirke, at respondenten ikke har forberedt sig på spørgs-

målet eller alternativt ikke har mulighed for at svare.  

Interviewguiden er opbygget således at den består af både generelle og konkrete spørgsmål. Hvor de 

generelle spørgsmål er for, at give forfatterne en general forståelse for koncernrevision. Det er ikke ud-

gangspunktet, at respondenten skal benytte tid til at tale længe om disse generelle spørgsmål, og samti-

dig er det ikke hensigten, at respondenten skal opremse lovgivning. Det er derimod hensigten, at de 

skal fortælle, hvorledes en koncernrevision foregår i praksis og dermed illustrere, hvorvidt der er 
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uoverensstemmelser mellem praksis og retningslinjerne i ISA'erne. Derudover består interviewguiden 

af mere konkrete spørgsmål til udførelsen af koncernrevision, således at der dannes en ramme for even-

tuelle yderligere forskeligheder i måden hvorpå, koncernrevision udføres. Den sidste fase af interview-

guiden omhandler eventuelle ændringer i lovgivning og vejledning, som respondenterne finder rele-

vant. 
 

 

For at tilsikre fuldstændighed i besvarelsen fra respondenten, er samtlige interviews optaget ved hjælp 

af mobiltelefon. Der er foretaget transskribering af disse lydfiler, da det er forfatternes holdning, at 

dette giver mere dybde og en mere struktureret tilgang til analysen af den indsamlede empiri. Det er 

endvidere forfatternes opfattelse, at transskribering medfører, at det er nemmere for læseren at se di-

rekte citater. Samtlige interviews er vedlagt i bilag i deres fulde længe. Transskriberingerne er frem-

sendt til alle respondenter, hvorved disse har fået mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle fejlci-

tering eller såfremt ordlyd, der er skabt under interviewet, ikke giver det korrekte billede af den egent-

lige holdning. Interviewsene er desuden anonymiseret, hvilket har været for at skabe den størst mulige 

åbenhed og fortrolighed mellem parterne. 

 
 

2.4 Kildekritik  

Det skal indledningsvis nævnes, at en uundgåelig fejlkilde er, at samtlige data er udvalgt af forfatterne, 

hvilket betyder, at data indirekte er subjektivt godkendt, og derfor kan man potentielt komme frem til 

andre konklusioner, såfremt der var foretaget en anden data-udvælgelse. Det skal pointeres, at der ved 

anvendelen af de forskellige kilder i afhandlingen har været fokus på de enkelte kilders pålidelighed og 

objektivitet. Når der er blevet benyttet artikler, rapporter samt øvrig litteratur, så har opmærksomheden 

være på, at der er en risiko for, at materialet kan indeholde bias. En del af afhandlingens empiri inde-

holder kildemateriale som lovgivning, vejledninger og fortolkninger, eksempelvis revisionsstandarder, 

hvilket tilskrives et ønske om at sikre, at der tages udgangspunkt i den, i skrivende stund, gældende 

lovgivning og regulering. I de tilfælde hvor det er muligt og relevant, vil der i denne afhandling blive 

taget udgangspunkt i det nyeste tilgængelige materiale. I de situationer hvor der anvendes materiale af 

ældre data, er der foretaget en vurdering af den konkrete aktualitet og påvirkningen på afhandlingen. 

Dette betyder, at der er foretaget en konkret vurdering aktualiteten, relevansen, validiteten og trovær-

digheden ved samtlige kilder. I forlængelse heraf er der ved samtlige kilder blevet undersøgt, hvorvidt 
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der kan være en skjult agenda med de fremsatte holdninger. I den anvendte empiri er det ikke forfatter-

skabets opfattelse, at der foreligger bias, skjult agenda eller lignende.  
 

 

2.5 Analysen 

Til at udarbejde den empiriske analyse er der indhentet information fra faglitteratur vedrørende diverse 

standarder, standardsættere samt processerne i forhold til koncernrevision. Der er desuden, jf. afsnit 

2.3.1.1 indhentet information fra 15 forskellige respondenter, hvoraf hovedparten er praktiserende revi-

sorer. For de revisorer der ikke er praktiserende, så har de tidligere kontrolleret eller kontrollerer på nu-

værende tidspunkt koncernrevisioner. Det skal desuden påpeges, at der udelukkende er én respondent 

fra Erhvervsstyrelsen og én respondent som er konsulent, der er uafhængig af både Erhvervsstyrelsen 

og revisionshusene. Det har været forfatterskabets ønske at interviewe yderligere respondenter fra Er-

hvervsstyrelsen samt respondenter fra IFAC eller IAASB og brancheorganisationer, som eksempelvis 

FSR. Dette har desværre ikke været muligt, men kunne have bidraget yderligere til besvarelse af pro-

blemstillingen, hvorved dette kunne have øget reliabiliteten og validiteten. Samtlige respondenters in-

formation er gennemgående anvendt i analysen, og der refereres til de transskriberede interviews, som 

fremgår af bilag 2 til 16.  

Generelt er der igennem processen vedrørende udarbejdelsen af denne afhandling anvendt den herme-

neutiske spiral, hvorved forfatterne har en forforståelse, men via dialog samt fortolkning giver dette en 

ny forståelsesramme, som giver en ny forståelse, hvorefter processen gentages (Andersen, 2014). Det 

skal endvidere påpeges, at der igennem processen er afholdt en række uformelle samtale med forskel-

lige eksperter inden for koncernrevision, som ligeledes har været medvirkende til at forbedre forståelse 

af koncernrevision, hvilket har givet et bedre fundament. Samtidig ses det, at der er anvendt en induktiv 

tilgang, hvilket tilskrives, at der tages enkelte tilfælde, som fatterskabet efterfølgende forsøger at gene-

ralisere (Andersen, 2014) koncernrevision, samt de udfordringer som ISA 600 har. En af de ulemper 

som der ses, er bekræftelsestilbøjelighed, hvilket betyder, at mennesker har en tendens til at opdage de 

ting, som understøtter holdninger man i forvejen har (Andersen, 2014). En anden ulempe er tilgænge-

lighedsheuristik, hvilket er, når et fænomens frekvens bedømmes, så konkluderes der ofte, at den er 

hyppig, hvis man hurtigt kommer i tanke om mange eksempler (Andersen, 2014). Dette forsøges imø-

degået ved at der foretages en objektiv analyse uden bias, ligesom forfatterskabet har været kildekriti-
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ske i forhold til observationer og udtalelser. Endvidere ses det jf. tidligere i dette kapitel, at der anven-

des primær og sekundær data, ligesom der anvendes en induktiv metode samt den hermeneutiske spiral. 

Dette bevirker, at der skabes en god metodetriangulering i afhandlingen. 

Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en komparativ analyse, hvor forskellige standardsætterers 

regelsæt bliver sammenholdt, hvorved identiske og divergerende forhold sammenlignes og analyseres. 

Derudover er de transskriberede interviews analyseret ud fra temaerne i empirien. Derigennem er det 

noteret, hvilke områder som gennemgående behandles i interviewsene. Dette har betydet, at de prakti-

ske udfordringer kan sammenholdes med den teoretiske tilgang til koncernrevision. Afslutningsvis er 

der foretaget en diskussion af fremtidige forhold, hvorved der bliver skabt en perspektivering. Denne er 

baseret på teorien og analysen, hvorfor det er forfatterskabets bedste bud.  

 

2.6 Begrebsdefinitioner 

Nedenfor defineres centrale begreber anvendt i afhandlingen:  

- Betydelig komponent er en komponent som koncernopgaveteamet har identificeret som væ-

rende af individuel finansiel betydning for koncernen eller som følge af sin særlige art eller om-

stændigheder sandsynligvis kan indeholde betydelige risici for væsentlig fejlinformation (ISA 

600.9). 

- En komponent er en virksomhed eller forretningsaktivitet, hvor den daglige koncernledelse eller 

komponentens daglige ledelse udarbejder finansiel information, som skal medtages i koncern-

regnskabet (ISA 600.9). 

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

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

- Komponentvæsentlighed er væsentligheden for en komponent fastsat af koncernopgaveteamet 

(ISA 600.9). 

- En koncern er alle de komponenter, hvis finansielle information er medtaget i koncernregnska-

bet – en koncern har altid mere end én komponent (ISA 600.9). 
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- Koncernregnskab er et regnskab som indeholder finansiel information for mere end én enhed. 

Ved begrebet forstås også et kombineret regnskab, som indeholder samtlige finansielle informa-

tioner, der er udarbejdet af komponenten, som ikke hører under et moderselskab, men er under-

lagt fælles kontrol (Møller, 2017) (ISA 600). 

- Koncernrevisor og koncernopgaveteam er henholdsvis den revisor, som har ansvaret for kon-

cernrevisionsopgaven, dens udførelse og for revisors erklæring på koncernregnskabet og det op-

gaveteam, som udarbejder den overordnede koncernrevisionsstrategi, og kommunikerer med 

komponentrevisor. Når revisorer, der er valgt sammen, udfører koncernrevisionen, er de fælles 

opgaveansvarlige partnere, og dette revisionsteam udgør tilsammen koncernrevisor og koncern-

opgaveteamet (ISA 600.9). 

- Letterbox companies’ are companies or groups of companies where the general and financial 

management and the company’s operations are located in a different jurisdiction to that of the 

company’s legal registration (where the auditor who signs the audit report is usually based)”. 

(Jones, 2013). 

- Moderselskab er en betegnelse der anvendes i sammenhænge, hvor et selskab har selskabsretlig 

bestemmende indflydelse over et andet selskab (SEL § 6). 

- Regnskabsbruger er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder etc., 

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

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

lokalsamfundet samt tilskudsgivere 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.  

- Shared Service Centre er uafhængige organisatoriske enheder, som leverer tværgående tjenester 

eller ydelser til flere interne kunder, hvilket fører til netværksservice. Gentagne supportproces-

ser med højt standardiseringspotentiale bliver samlet i en uafhængig organisation (IGI Global, 

2019).   
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Kapitel 3 - Grundlæggende revisionsteori 

De følgende kapitler vil omfatte den teoretiske del af afhandlingen, der har til formål at understøtte den 

akademiske indgangsvinkel til afhandlingens problemstilling, hvilket både vil omfatte gennemgang af 

teori samt relevant lovgivning og praksis i relation til revisors virke. Dette kapitel vil fokusere på den 

teoretiske baggrund for revision, herunder blandt andet de overordnede mål for revisor, samt formålet 

med revision og det grundlæggende behov for udførelse af dette. 

 

3.1 Revisors overordnede mål 

Ud fra et historisk perspektiv er efterspørgslen efter revision opstået som følge af spredning i interes-

sentkredsen hos virksomheder, og derved en spredning mellem stakeholders og ledelse, hvorved princi-

pal-agent teorien bliver aktuel. Denne teori vil blive uddybet senere i afsnit 3.4. Det kan udledes, at i en 

teoretisk og forsimplet kontekst vil behovet samt efterspørgslen efter revision forekomme på et langt 

lavere niveau end det aktuelle, såfremt alle virksomheder var personlig ejet og selvfinansieret, idet be-

hovet for formidling af informationer fra virksomheden til investor bliver elemineret. Spredning i ejer-

kredsen betyder, at der opstår informationsudveksling fra virksomhedens ledelse til ejerkredsen, såle-

des sidstnævnte kan danne et beslutningsgrundlag. Det er i denne formidlingsproces, at revisor udføre 

sit virke og agere uafhængig tredjepart for at sikre, at informationsudvekslingen fra virksomhedens le-

delse til investor og interessenter i al væsentlighed er korrekt.  

 

Formålet med revision er altså, at udtrykke en konklusion om hvorvidt en virksomheds regnskabet gi-

ver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, og derfor ikke indeholder væsentlige fejl 

(ISA 200). Ifølge ISA 200 punkt 11 er revisors overordnede mål:  

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

formation, 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 ud-

arbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og  

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

stemmelse med revisors observationer.”  
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Revisor kan komme i en situation, hvor der ikke opnås høj grad af sikkerhed, og hvis en konklusion 

med forbehold ikke er tilstrækkelig, så kræver ISA’erne, at revisor ikke udtrykker en konklusion, eller 

træder tilbage som revisor (Füchsel et. al, 2017). Formålet med revisionen er således at skabe trovær-

dighed og sikkerhed omkring regnskabet for regnskabsbrugerne. Dette bliver udtrykt igennem påteg-

ningen af regnskabet. 

 

Revisorloven foreskriver de krav som revisor yderligere er underlagt. Revisorlovens grundlæggende 

anvendelsesområde er, som beskrevet, afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæ-

ringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til eget brug. Som det står beskrevet i Revisor-

loven §1, stk. 2, skal revisor fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant, idet revisor lovmæssigt er 

blevet benævnt dette. Det er essentielt, at der ikke opstår tvivl, om at revisor arbejder for offentlighe-

den, der skal derfor være uafhængighed mellem revisor og virksomheden. Dette fremgår af revisorlo-

ven, § 16, stk. 1: 

 ”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter §1, stk. 2. Revisor skal 

udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtig-

hed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise 

professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence 

og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.”  

 

Det vurderes, at det at udvise nøjagtighed for opgaven refererer til præcision inden for væsentlighedens 

grænser således, at der sikres en høj grad af sikkerhed. Endvidere vurderes det, at det at udvise hurtig-

hed for opgaven refererer til, at revisionen skal foretages effektivt efter hvad der er tilladt inden for op-

gavens art. Yderligere vurderes det, at det at udvise fornøden omhu for opgaven refererer til at revisor 

skal være omhyggelig og skal udføre opgaven i overensstemmelse med relevante faglige og professio-

nelle standarder. God revisorskik er således et tidsløst og udefineret begreb for, hvorledes en bonus pa-

ter-revisor skal opføre sig og agere i forbindelse med udførelsen af en revision. Som beskrevet senere i 

denne afhandling, giver revisionsstandarderne, lovgivningen og andre kilder for god revisionsskik ikke 

altid klare retningslinjer og beskrivelser af, hvordan teorien skal anvendes i praksis (Sudan et. al, 

2017). Dette medfører, at udførelsen af revision i mange tilfælde bliver principbaseret og især baseret 
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på den enkelte revisors faglige vurderinger og professionelle dømmekraft. Det betyder, at revisioner på 

tværs af revisionshuse og revisorer kan variere på baggrund af revisors forskellige beslutninger og prin-

cipper i konkrete situationer (Sudan et. al, 2017). Det er fremhævet af Sudan et. al (2017), at disse for-

skellige faglige vurderinger ikke bør ende ud i forskellige konklusioner. Det er dog vanskelligt at svare 

på, om der reelt er forskelle i måden hvorpå revisionen gribes an, hvilket vil blive undersøgt senere i 

afhandlingens kapitel 12.  

 

3.2 Krav ifølge ISA 200  

Foruden kravet om uafhængighed fremgår det ligeledes af ISA 200 at der er krav som revisor skal 

overholde (ISA 200, punkt 14-24). Disse vil blive uddybet nedenfor: 

 

3.2.1 Etiske krav ved revision af regnskaber  

IFAC har formuleret i ISA 200 fem globale etiske principper, som danner udgangspunktet for de natio-

nale adfærdsregler, der hertil inddrager lokal kultur og lovgivning. De fem etiske principper er imple-

menteret i den danske lovgivning. De er tænkt som værende et kompas, der har til formål at guide revi-

sor i forhold til, hvordan revisor skal agere (Bøg & Kietzner, 2007). Manglende overholdelse af de eti-

ske principper er ikke altid ulovligt, men det kan være i konflikt med god revisorskik og kan dermed 

straffes med påtale eller bøde. De fem principper er: Integritet, objektivitet, faglig kompetence og for-

nøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, herunder også uafhængighed som beskrevet ovenfor 

(ISA 200, afsnit A14-A17).  

Integritet: Revisor skal udvise integritet i form af redelighed og ærlighed i alle professionelle og for-

retningsmæssige forbindelser. Revisor skal kunne demonstrere, at vedkommende kan afbalancere og 

håndtere konflikter med sine klienter om offentlighedens interesser, selvom det er klienten, der betaler 

honoraret (Bøg & Kietzner, 2007).  

Objektivitet: Revisor må ikke være forudindtaget, have interessekonflikter eller være under amoralsk 

påvirkning af andre, således at revisor undgår at kompromittere sin professionelle dømmekraft. Revi-

sors troværdighed kræver objektivitet. Revisorloven opstiller en lang række forudsætninger for revisors 
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uafhængighed, som grundlæggende handler om, at revisor skal være objektiv og også opfattes som ob-

jektiv (Bøg & Kietzner, 2007). 

Professionel kompetence og fornøden omhu: Revisor er forpligtet til at vedligeholde sin faglige vi-

den og sine færdigheder på det niveau, der er nødvendigt for at sikre, at der gives en professionel 

ydelse baseret på en viden om den seneste udvikling inden for god revisorskik, lovgivning og metoder. 

Revisor skal ved levering af professionelle ydelser altså optræde omhyggeligt og i overensstemmelse 

med relevante faglige og professionelle standarder. Revisor bør kun påtage sig en opgave, hvis ved-

kommende har de fornødne kompetencer. (Bøg & Kietzner, 2007). 

Fortrolighed: Revisor er omfattet af bestemmelser i straffeloven om tavshedspligt. Revisor skal altså 

respektere fortroligheden af informationer opnået som led i professionelle og forretningsmæssige for-

bindelser og må ikke videregive sådanne informationer til tredjemand uden en nødvendig og specifik 

tilladelse, medmindre der er en juridisk eller professionel pligt hertil (Bøg & Kietzner, 2007). 

Professionel adfærd: Revisor skal overholde relevant lovgivning og anden regulering og undgå enhver 

form for adfærd, som miskrediterer professionen. (Bøg & Kietzner, 2007). 
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3.2.2 Professionel skepsis  

ISA definerer professionel skepsis som: ”An attitude that includes a questioning mind, being alert to 

conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of 

audit evidence.” (IFAC, 2015). Revisor skal udvise professionel skepsis igennem hele revisionen. 

Dette er med til at imødekomme risikoen for besvigelser, anvendelsen af uhensigtsmæssige forudsæt-

ninger etc. Professionel skepsis hjælper altså revisor ved omstændigheder, som kræver yderligere revi-

sionshandlinger som ikke ellers er oplistet i ISA’erne. Professionel skepsis indebærer at være opmærk-

som på følgende, jf. ISA 200 afsnit A20-A22: 

- revisionsbevis, der modsiger andet opnået revisionsbevis 

- information, der rejser tvivl om pålideligheden af dokumenter og svar på forespørgsler, som 

påtænkes benyttet som revisionsbevis  

- forhold, der kan være tegn på mulige tilfælde af besvigelser  

- omstændigheder, der kan medføre behov for revisionshandlinger, ud over dem, der kræves i 

henhold til ISA 

 

3.2.3 Faglig vurdering  

Den faglige vurdering er afgørende for den korrekte gennemførelse af revisionen. For eksempel når det 

omhandler beslutninger i forhold til væsentlighed og revisionsrisiko samt tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis, er revisors faglige vurdering nødvendig. Det tilskrives, at fortolkningen af relevante etiske 

krav samt de beslutninger, der skal træffes på et oplyst grundlag gennem hele revisionen, ikke kan fore-

tages uden anvendelse af relevant viden og erfaring. Der skal udvises faglig vurdering gennem hele re-

visionen og den skal dokumenteres på passende vis (ISA 200, afsnit A23-A27). 

 

3.2.4 Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt revisionsrisiko  

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 
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er, samt hvor god kvalitet revisionsbeviset er i. Egnethed dækker over revisionsbevisets kvalitet, rele-

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

dybes særskilt senere i dette kapitel.  

 

3.2.5 Revisionens gennemførelse i overensstemmelse med ISA’er  

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

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

af sikkerhed på. Revisor er forpligtet til tilrettelæggelse og udføre revisionen i overensstemmelse med 

de relevante ISA-standarder om revision, og de yderligere krav ifølge revisorloven. Revisor skal derfor 

ikke opnå fuld sikkerhed for regnskabet. Revisor foretager en vurdering af, hvornår revisionsrisikoen er 

reduceret til et acceptabelt lavt niveau ved tilstrækkeligt og egent revisionsbevis, for at opnå høj grad af 

sikkerhed (ISA 200). Revisionsrisikoen beskrives yderligere i afsnit 3.3 i denne afhandling. Ved en re-

visionsopgave er der typisk tre parter involveret, en ansvarlig part, revisor og de tiltænkte brugere af 

regnskabet. Den ansvarlige part defineres som den, der er direkte ansvarlige for en opgave og indholdet 

heraf, således at regnskabet giver et retvisende billede i henhold til begrebsrammen. Den ansvarlige 

part vil ofte være bestyrelsen i en virksomhed, hvorfor ledelsen udarbejder regnskabet, som bestyrelsen 

herefter godkender, hvorefter revisor afgiver sin revisionspåtegning til de tiltænkte brugere. I henhold 

til internationale revisionsstandarder og yderligere danske krav som følge af dansk lovgivning, define-

res form og indhold for revisionspåtegningen jf. ISA 700.  
 

3.3 Revisionsrisikomodellen  

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

sentlig fejlinformation. Der er altså tale om en funktion af risiciene for væsentlig fejlinformation og op-

dagelsesrisikoen (ISA 200). For at revisor kan opnå høj grad af sikkerhed og dermed reducere revisi-

onsrisikoen til det acceptable niveau, skal vedkommende have tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Først der kan der drages rimelige konklusioner, som revisors konklusion i erklæringen kan baseres på 

(ISA 200). Selvom modellen ikke direkte omtales eller vises i ISA-standarderne, så er den fundamental 

for forståelsen af de risikobaserede revisionsstandarder. Den forklares implicit i ISA 200 og vejlednin-

gen hertil, og er dermed fortsat i høj grad en del af revisionsprocessen og revisors risikovurdering (Su-

dan et. al, 2017). 
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            Figur 1: Revisionsrisikomodellen. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kontrolrisiko betegner risikoen for, at en fejl ikke fanges af virksomhedens interne kontrolsystem in-

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

det interne kontrolsystem (Sudan et. al, 2017). Kontrolrisikoen er bestemt af kunden, og revisor har kun 

indirekte indflydelse på denne, hvilket følger af ISA 200 afsnit 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 ba-

lancepost eller en oplysning, ikke forebygges eller opdages og rettes i tide af virksomhedens interne 

kontrol”.  

 

Iboende risiko betegner risikoen for, at der opstår fejl i en regnskabspost eller transaktionstype, uden 

hensyntagen til eventuelle interne kontroller, som beskrevet ovenfor. Der vil naturligt være forskel på 

størrelsen af den iboende risiko på forskellige regnskabsposter, herunder især konti som er påvirket af 

regnskabsmæssige skøn, idet der altid vil være en usikkerhed forbundet hermed (Sudan et. al, 2017). 

Den iboende risiko er upåvirkelig, og revisor kan ikke gøre noget for at reducere denne. Det følger af 

ISA 200 afsnit 13:  

”Iboende risiko - den eksponering, som et revisionsmål vedrørende en gruppe af transaktioner, en ba-

lancepost eller en oplysning har for fejlinformation, der enten enkeltvis eller sammenlagt med anden 

fejlinformation kan være væsentlig, inden eventuelle tilknyttede kontroller overvejes”.  

 

Opdagelsesrisiko betegner risikoen for, at de substanshandlinger som revisor vil foretage, ikke vil op-

dage eventuelle væsentlige fejl i regnskabet. ISA 200 afsnit 13e definerer det således:  
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”Opdagelsesrisiko – risikoen for, at de handlinger, som revisor har udført for at reducere revisionsrisi-

koen til et acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejlinformation, der enten alene eller 

sammenlagt med andre fejlinformationer kan være væsentlig”  

 

Når den iboende risiko og kontrolrisikoen vurderes som værende høje, så skal revisor, som en funktion 

heraf, justere den accepterede opdagelsesrisiko tilsvarende ned. Der skal altså laves mere revisionsar-

bejde, og revisionsbeviset skal være tilsvarende stærkere. Det samme gør sig gældende i den omvendte 

situation, hvor en virksomhed har en lav iboende risiko, samt en lav kontrolrisiko, idet virksomheden 

dermed har et stærkt internt kontrolmiljø. I den situation vil revisor justere opdagelsesrisikoen til at 

være højere, hvorfor revisor kan udføre færre substanshandlinger. Den iboende risiko kan revisor såle-

des ikke påvirke, men kontrolrisikoen kan forbedres ved et bedre kontrolmiljø i virksomheden, hvilket 

vil forhøje opdagelsesrisikoen og gøre revisors arbejde mindre. Revisor har indflydelse på opdagelses-

risikoen i den forstand, at vedkommende selv bestemmer hvor mange revisionshandlinger der skal ud-

føres. 

 

 

 

3.4 Principal-agent teorien 

Behovet for at have en uafhængig revisor til at foretage revisionen af regnskabet opstår som følge af 

modstridende interesser mellem regnskabsaflægger og regnskabsbruger (Johansen, et al, 2016). For at 

forstå forholdet mellem regnskabsaflægger og regnskabsbruger kan principal-agent teorien anvendes. 

Principal-agent teorien har historisk været anvendt som forklaring af hvorfor virksomhedens ledelse, 

investorer og øvrige interessenter er villige til at betale for at få udført en revision af et regnskab. Teo-

rien beskriver værdien af revisionen og hvorfor den opstår, samt at værdien af en revision ikke blot er 

til stede på grund af lovmæssige etiske krav (Eilifsen et. al, 2014). Principal-agent teorien omhandler 

den udfordring som opstår ved, at investor (principalen) uddelegerer opgaver til ledelsen (agenten), da 

teorien grundæggende har den synsvinkel, at alle parter i forholdet ønsker den bedste profitmaksime-

ring med det lavest mulige omkostningsforbrug (Laffont, 2002). Ledelsen er ansat til at styre virksom-

heden og handle i overensstemmelse med investorernes interesser. Principalen ønsker ligevægt mellem 

investering og pengestrømmene der genereres samtidig med at agenten ønsker ligevægt mellem ar-

bejdsindsats og aflønning, som er bestemt ved indgåelse af kontrakt med principalen. (Laffont, 2002).  
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Ledelsen aflægger regnskabet, som indeholder informationer om virksomhedens økonomiske stilling, 

og rapporterer det til investorer, og i den forbindelse opstår en asymmetri og interessekonflikt mellem 

ledelse og investor (Laffont, 2002), da ledelsen har mere information om virksomhedens økonomiske 

situation end investorer typisk har. Investorerne søger at beskytte sig mod svigefulde handlinger fra le-

delsen side, og det kan gøres ved at ansætte en revisor til at udføre revision af den pågældende rappor-

tering. Revisors uafhængige gennemgang af regnskabet vil derfor være til gavn for både investorer og 

ledelse, da revisors gennemgang vil være en verificering og validering af ledelsens rapportering til in-

vestorer. Dette resulterer i, at investorer opnår de informationer som de ønsker og at ledelsen kan blive 

aflønnet på det korrekte grundlag. På den anden side så betyder involvering af revisor, at omkostnin-

gerne for virksomheden stiger, dette skal dog sammenholdes med, at revisors påtegning giver en sik-

kerhed for regnskabet, jf. ovenstående, samt hvis virksomheden ikke havde anvendt en revisor, da 

kunne virksomheden have mistet flere penge, såfremt ledelsen var blevet fejlagtigt aflønnet. 

 

3.5 Regnskabsbruger 

At regnskabet er revideret og påtegnet af en revisor betyder at regnskabsbrugere dermed ved, at regn-

skabet er tilført en bestemt grad af sikkerhed, hvorfor regnskabsbrugere kan anvende dette som beslut-

ningsgrundlag. De forskellige regnskabsbrugere tillægger regnskabet forskellige hensigter for anven-

delsen, og betydningen heraf kan være divergerende afhængig af hvilken regnskabsbruger der er tale 

om. Regnskabet anvendes blandt andre af banker, kreditinstitutter og kreditorer som grundlag for en 

kreditvurdering, men også af øvrige interessenter som eksempelvis medarbejdere, leverandører, det of-

fentlige og virksomhedens kunder. Revisors konklusion på regnskabet tillægges altså stor betydning i 

forhold til troværdigheden af virksomhedens økonomiske og kreditmæssige stilling, da disse interes-

senter, normalt for virksomheden, vil være en essentiel part i forbindelse med at forsyne virksomheden 

med varer, tjenesteydelser og kapital. Virksomhedens kunder og det offentlige tillægger regnskabet en 

anden betydning, ofte ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. De får gennem revisionspåtegningen vis-

hed for, at virksomheden overholder indberetningspligten til offentlige myndighed vedrørende skatter, 

moms og afgifter, samt at de overholder et globalt samfundsmæssigt ansvar kommunikeret via deres 

CSR-politikker. Herved sikrer kunden og det offentlige sin interesse i, at virksomheden bidrager og 

deltager korrekt i samfundet. De mange forskellige stakeholderes behov for finansielle oplysninger kan 
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være en stor udfordring for revisor i forbindelse med revision af regnskabet. Derfor skal revisor vur-

dere, når vedkommende påtegner et regnskab, hvor det med rimelighed kan forventes, at der kan fore-

komme fejlinformationer, som vil kunne påvirke interessenternes økonomiske beslutninger. 

 

3.6 Delkonklusion 

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

regnskabsbrugernes tillid til regnskabet. Revisors vigtigste egenskab i forbindelse med revision af regn-

skabet er at udvise professionel skepsis og anvende faglige vurderinger. Revisor skal gennemføre sin 

revision i overensstemmelse med de principper som er fremsat i ISA 200. Derudover er det ligeledes 

fastslået, at revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisorskik, sådan som det fremsæt-

tes i Revisorloven. Risikoen for at revisor afgiver en blank påtegning, når regnskabet indeholder væ-

sentlig fejlinformation, udtrykkes i revisionsrisikoen. Revisionsrisikoen består af en funktion af risici-

ene for væsentlig fejlinformation og opdagelsesrisikoen, hvor risiciene for væsentlig fejlinformation 

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

og kontrolrisikoen er lav, idet det medfører at opdagelsesrisikoen bliver høj, og der dermed er mulighed 

for at revisor kan mindske arbejdsbyrden ved færre revisionshandlinger. Revisor skal ikke opnå fuld 

sikkerhed for regnskabet, men sikre at der opnås høj grad af sikkerhed. Revisor vurderer, hvornår revi-

sionsrisikoen er reduceret til at acceptabelt lavt niveau for at opnå høj grad af sikkerhed og for at kunne 

drage konklusioner, som leder til et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

Principal-agent teorien beskriver det trepartsforhold revisor indgår i med investorer og virksomhedens 

ledelse. Behovet for revisionen sker som følge af, at investor ikke har tiltrækkelig kompetence eller 

mulighed for at kontrollere virksomhedens ledelsen, samt at ledelsen skal aflønnes på baggrund af et 

retvisende grundlag. Revisors påtegning anvendes af flere forskellige regnskabsbrugere som beslut-

ningsgrundlag. Revisor skal således, i sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant vurdere, hvor 

det med rimelighed kan forventes, at der er større risiko for at fejlinformationer kan forekomme, idet 

disse vil kunne påvirke regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger.  
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Kapitel 4 - Koncernrevision 

I lighed med forrige kapitel vedrørende grundlæggende revisionsteori, er formålet her, at fokusere på 

det teoretiske grundlag for en koncernrevision, og derigennem opnå forståelse for begrebet koncernre-

vision. 

 

4.1 Definition af en koncern og koncernrelaterede begreber 

Ifølge ISA 600.9 er en koncern, alle de komponenter, hvis finansielle information, der er medtaget i et 

koncernregnskab, hvorved en koncern altid vil have mere end én komponent. I Selskabslovens § 6 

fremgår det, at et moderselskab sammen med en eller flere dattervirksomheder udgør en koncern. Det 

følger endvidere af ÅRL § 109, at samtlige modervirksomheder, som udøver kontrol over én eller flere 

dattervirksomhed i udgangspunktet er pligtig til at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, som viser 

koncernen samlet som én virksomhed (ÅRL § 109). Dette betyder dermed, at det analogt er en nødven-

dighed, at en koncernrevisor reviderer koncernregnskabet. Selskabsskatteloven (SEL) § 31 C udspecifi-

cer endvidere definitionen af en koncern. Af SEL § 31 C følger det, at ét selskab, en fond, etc. udgør, 

sammen med et eller flere datterselskaber, en koncern. Det er endvidere et krav, at for en virksomhed 

kan være moderselskab, så skal det pågældende selskab have bestemmende indflydelse over dattersel-

skabet, dette følger ligeledes af SEL § 31 C. Det kan heraf udledes, at der i en koncern udelukkende 

kan være ét moderselskab, da det udelukkende kan være et selskab, som har den bestemmende indfly-

delse. Terminologi bestemmende indflydelse er defineret i SEL § 31 C, stk. 2 og 3, hvoraf det følger: 

”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige be-

slutninger” (Stk. 2) og ”Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når modersel-

skabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i 

et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør be-

stemmende indflydelse” (Stk. 3). 
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Det er imidlertid tænkeligt og det ses i praksis, at der er tilfælde, hvor moderselskabet ikke ejer mere 

end halvdelen af stemmerettighederne, hvorved der er andre forhold, som kan verificere hvorvidt der er 

tale om bestemmende indflydelse. Det følger af SEL § 31 C, stk. 4, at et moderselskab har bestem-

mende indflydelse, såfremt én af de fire følgende scenarier er opfyldt: 

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

med øvrige investorer. 

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

henhold til en vedtægt eller aftale. 

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

ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet. 

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

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

Det kan altså udledes, at for at der er tale om et koncernforhold, da skal moderselskabet have bestem-

mende indflydelse over datterselskabet, hvilket kan være ved at besidde mere end halvdelen af stemme-

rettighederne eller ved at kunne træffe de reelle beslutninger i forhold til økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger, hvilket ligeledes kan opnås ved de fire scenarier, som fremgår af SEL § 31 C stk. 4. Det 

er således den faktiske kontrol, som er altafgørende for, om der er tale om et koncernforhold, og der-

imod ikke det formelle ejerskab eller den nominelle ejerandel. Dette resulterer i, at der kan foreligge 

bestemmende indflydelse, og dermed koncernforhold, selvom modervirksomheden ikke ejer mere end 

halvdelen af stemmerettighederne. 

 

Det skal endvidere påpeges, at såfremt moderselskabet ikke har bestemmende indflydelse efter SEL § 

31 stk. 2, da skal det vurderes, hvorvidt der er tale om betydelig indflydelse. Dette indtræder, i det til-

fælde hvor moderselskabet direkte eller indirekte råder over 20% eller mere af stemmerne i selskabet. 

Her betyder indirekte råderet, at en modervirksomhed og dennes dattervirksomhed tilsammen har råde-

ret over 20% eller mere af stemmerettighederne. Herved vil dette selskab være defineret som en associ-

eret virksomhed, hvorimod en tilknyttet virksomhed er defineret som en virksomheds dattervirksom-

hed, dens modervirksomhed og dennes dattervirksomhed (PwC, 2019). 
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Overordnet kan det konkluderes, at en koncern er en økonomisk sammenslutning af selvstændige juri-

diske enheder, hvorved det i praksis vil være en modervirksomhed (ultimative holdingselskab) og den-

nes dattervirksomheder. 

 

4.2 Koncernrevisionsprocessen 

Overordnet er processen vedrørende en koncernrevisions identisk med udførelsen af en revision for en 

enkelt virksomhed. Samtidig kan processen overordnet illustreres ved nedenstående figur.  

 

4.2.1 Indledende overvejelser 

Overordnet bygger ISA 600 videre på ISA 200 samt de øvrige standarders principper, hvorfor der ind-

ledningsvis henvises til gennemgangen i kapitel 3 vedrørende den generelle revisionsteori. ISA 600 de-

terminerer, at ansvaret for styringen, tilsynet og udførelsen af koncernrevisionen ligger hos koncernre-

visor, og at dette ikke kan deles med komponentrevisor(er), ligesom koncernopgaveteamet kan hjælpe 

koncernrevisor med at opfylde vedkommendes forpligtelser (Damm & Hansen, 2010). Dette betyder 

endvidere, at koncernrevisors erklæring på koncernregnskabet ikke kan henvise til erklæringer fra kom-

ponentrevisor (Sudan et. al, 2017). Inden en koncernrevision igangsættes, er der nogle mere specifikke 

indledende overvejelser, som det er essentielt at koncernrevisor foretager en vurdering i forhold til. 

Dette indebærer, at koncernrevisor skal have en forståelse for koncernens opbygning, hvilke ejerfor-

hold der er i koncernen, hvilke forretningsområder, som koncernen agerer indenfor, herunder hvorvidt 

der er tale om et konglomerat, som agerer i flere brancher og markeder. Denne forståelse skal koncern-

revisor opbygge via kommunikation med koncernen, ved at foretage sine egen undersøgelser og re-

search, ligesom den kan opbygges via det udleverede materiale fra koncernen. Relativt hurtigt i den un-

dersøgende proces vil det ligge klart, hvorvidt det regnskab, som skal revideres, indeholder finansielle 

informationer for mere end en komponent. Såfremt dette er tilfældet, vil der i henhold til standarden 

være tale om en koncernrevision, hvorved revisionen skal udføres i henhold til ISA 600.  

Figur 2: Koncernrevisionsprocessen. Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2.2 Accept og fastsættelse af opgaven 

Det er et krav, at inden man som revisor kan påtage sig en revisionsopgave for en kunde, at der skal fo-

retages en kunde-/opgaveaccept. Dette skal foretages hvert år, uagtet om det er en ny eller eksisterende 

kunde. I forhold til en almindelig revision, så skal der i forbindelse med koncernrevision foretages 

yderligere overvejelser i forbindelse med kunde-/opgaveaccept. Da det er koncernrevisor der har ansva-

ret for påtegningen, kræver dette imidlertid også, at koncernrevisor har nogle yderligere kompetencer 

end ved en almindelig revision. I Danmark er der mange og meget forskellige koncerner, hvilket bety-

der, at der også er behov for forskellige kompetencer hos revisor. Grundet den øgede globalisering, ses 

endvidere flere og flere internationale koncerner, hvilket komplicerer koncernen yderligere, og derved 

kræves der ligeledes større krav til kompetencerne hos koncernrevisor, som alt andet lige ligger ud over 

en almindelig revisors kompetencer (Graham et al, 2017).  

 

Det følger grundlæggende af ISA 210 afsnit 6, at en generel opgaveaccept kræver, at revisor skal kon-

trollere, hvorvidt det udarbejdede regnskab er korrekt i forhold til den regnskabsmæssige begrebs-

ramme. Endvidere skal der gives en accept i forhold til om selskabets ledelse erkender deres ansvar for 

udarbejdelsen af regnskabet, hvorvidt der er tilstrækkelige interne kontroller, samt at de ønsker at bistå 

revisor med de relevante og ønskede oplysninger i forbindelse med revisionsprocessen. Af ISA 600 føl-

ger det, at koncernrevisor skal fastslå, hvorvidt at det med rimelighed kan forventes, at der kan opnås 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for konsolideringsprocessen og komponenternes finansielle infor-

mation til at danne grundlag for koncernrevisionskonklusionen (ISA 600, afsnit 12). Det kan herudaf 

udledes, at de overvejelser, som revisor bør gøre sige, er hvorvidt der kan opnås den nødvendige finan-

sielle information og dokumentation fra komponentrevisor. Ifølge ISA 600 er det, der afgør hvorvidt 

der er tale om en koncernrevision, hvorvidt det regnskab, som skal revideres, indeholder finansiel in-

formation for flere end en komponent. Endvidere defineres en komponent, som værende en virksomhed 

eller en forretningsaktivitet, hvor den daglige koncernledelse eller komponentens daglige ledelse udar-

bejder finansiel information, som skal medtages i koncernregnskabet (Damm & Hansen, 2010).  
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Når revisor har opnået forståelse for, at der er tale om en koncern, skal det vurderes, hvorvidt opgaven 

kan accepteres. I den henseende er det nødvendigt, at revisor mener, at der kan afgives en revisionspå-

tegning på koncernregnskabet ved, at revisor kan opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. I for-

længelse heraf skal koncernrevisor afgøre, hvilken information og dokumentation, som vedkommende 

har behov for, for at kunne påtage sig opgaven. Såfremt koncernrevisor og opgaveteamet ikke har mu-

lighed for at få adgang til den nødvendige information, eller komponentrevisors dokumentation for be-

tydelige komponenter, eller kan koncernrevisor ikke blive involveret i komponentrevisors arbejde på 

betydelige komponenter, så kan koncernrevisionsopgaven ikke accepteres (Damm & Hansen, 2010). 

 

Afslutningsvis skal der udarbejdes et aftalebrev mellem kunden og revisor, hvoraf betingelserne, hono-

rar samt forudsætningerne for revisionen skal fremgå. I koncernrevisioner vil det være moderselskabet, 

som accepterer og underskriver aftalebrevet på vegne af hele koncernen, og dermed på vegne af de øv-

rige komponenter. Revisorer skal efterfølgende fremsende det underskrevne aftalebrev til eventuelle 

komponentrevisorer, således at de informeres om indholdet af aftalebrevet. I praksis vil det ofte for-

holde sig således, at indholdet af aftalebrevet er diskuteret mellem de involverede parter tidligere i pro-

cessen. Komponentrevisor kan vælge at udarbejde et lokalt aftalebrev, som indeholder aftalen mellem 

komponentrevisor og komponenten. (Sudan et. al, 2017). 

 

4.2.3 Planlægning af koncernrevisionen 

Når revisor har accepteret kunden og opgaven, så kan planlægningsprocessen igangsættes. Her er det 

koncernrevisors opgave at gennemgå den overordnede koncernrevisionsstrategi, og for at koncernrevi-

sor opfylder sit ansvar er det essentielt, at der lægges en koncernrevisionsplan, jf. ISA 600 afsnit 16 og 

A22. Før koncernrevisionsplanen kan udføres er det væsentligt, at der opnås forståelse for koncernen 

og dens komponenter samt omgivelserne hertil. Dette er fundamentale elementer for at vurdere og defi-

nere, hvilke komponenter der er betydelige og ikke-betydelige. Det er endvidere et krav i ISA 600 

(A24), at koncernrevisor i planlægningsfasen skal udarbejde og udstede instrukser til komponenter, 

dette omtales i praksis også som group audit instructions. Årsagen til dette er for at sikre ensartethed og 

sammenlignelighed i den finansielle information, hvilket forhåbentlig gør revisionen mere effektiv. I 
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instrukserne er der krav til komponenternes finansielle information, og der er ofte en manual for proce-

durer ved regnskabsrapporteringen samt en rapporteringspakke, som skal sendes retur til koncernrevi-

sor. Såfremt der er foretaget allokering af væsentlighedsniveau ud til komponenterne, så vil dette typisk 

også fremgå af instrukserne, ligesom tidsfrister for rapporteringen samt øvrige relevante forhold vil 

være beskrevet. Det er yderligere beskrevet i ISA 600 afsnit A25, hvad instrukser normalt skal omfatte. 

Ligesom i forbindelse med enhver anden revision, skal revisor identificere og vurdere risici for væsent-

lig fejlinformation i regnskabet, der tilskrives besvigelser. Det følger af ISA 600 afsnit A27, at revisor 

skal udforme og implementere hensigtsmæssige reaktioner på de vurderede risici. Koncernrevisor skal 

derfor diskutere besvigelsesrisikoen med koncernopgaveteamet og komponentrevisor, således at der 

bliver delt viden og information om de enkelte komponenter, og det derved er lettere at identificere en 

eventuel besvigelsesrisiko.  

 

4.3 Betydelige og ikke-betydelige komponenter 

Ifølge ISA 600 er det koncernrevisors ansvar at identificere og vurdere, hvilke komponenter der er be-

tydelige, 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 ri-

sici for væsentlige fejl i koncernregnskabet (ISA 600 afsnit A5). Dette indebærer, at hvis komponen-

tens omsætning for eksempel udgør 90% af koncernens samlede omsætning, vil dette alene gøre kom-

ponenten 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 fejlinforma-

tion i koncernregnskabet (ISA 600 afsnit A5). 

 

Det følger endvidere af ISA 600, at for at der kan identificeres betydelige komponenter, så skal der 

vælges et benchmark, som passer til den enkelte komponent, og derefter fastsættes en procentsats, som 

benchmarken ganges med. Benchmarket afhænger af koncernens art og omstændigheder, og kan ek-

sempelvis være omsætningen, aktiver, resultatet før skat eller pengestrømme. Denne vurdering kræver, 

at koncernrevisor har kendskab til hele koncernen samt alle komponenterne, for at finde frem til hvilke 
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benchmark, der er mest passende. Efterfølgende vil en passende procentsats vælges, som vil blive gan-

get med benchmarken. Der følger ikke direkte instruktioner i forhold til benchmarks eller procentsatser 

af ISA 600, hvorfor denne vurdering i høj grad er overladt til den enkelte koncernrevisors ekspertise og 

professionelle dømmekraft. Det er endvidere muligt for koncernrevisoren at anvende flere benchmarks, 

således at en komponent eksempelvis skal udgøre 20% af den samlede omsætning eller resultat før 

skat. Det skal imidlertid pointeres, at det valgte benchmark altid skal være identisk med det benchmark 

som anvendes i forbindelse med fastlæggelse af væsentlighedsniveauet.  

 

Det fremgår endvidere af ISA 600 afsnit A6, at en komponent også skal defineres som værende betyde-

lig, såfremt komponenten medfører risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, hvorved 

der vil være tale om en risikofyldt komponent. Dette vil være tilfældet, såfremt omstændigheder hos 

komponenten gør, at risikoen for fejlinformationer i regnskabet er øget. Afsnit A6 i standarden giver 

eksempler på hvilke tilfælde, som kan medføre risiko for væsentlige fejlinformation 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.”. Afsnit 

A6 foreskriver, at der bør være en vis variation i udvælgelsen af betydelige komponenter, så der skabes 

et element af uforudsigelighed. På grund af vurderingen af hvilke komponenter, der er betydelige i rela-

tion til de omstændigheder, der giver risiko for væsentlige fejlinformationer i regnskabet, så kræver det 

et særligt kendskab til komponenten. Dette vil oftest være en beslutning mellem koncernrevisor og 

komponentrevisor. Det kan altså udledes, at det ved vurdering af hvilke komponenter der er betydelige, 

skal vurderes risikoen for væsentlige fejlinformationer i koncernregnskabet samt komponentens stør-

relse i forhold til koncernen. Derved bør der tages højde for både kvalitative, men også kvantitative 

faktorer.  

 

Såfremt en komponent vurderes betydelig, grundet sin individuelle finansielle betydning for koncernen, 

så skal koncernopgaveteamet, alternativ komponentrevisor, revidere komponentens finansielle informa-

tion ved at benytte komponentvæsentlighed (ISA 600). Omvendt, såfremt en komponent er vurderet 
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betydelig, som følge af, at den omfatter risici for væsentlige fejlinformation i koncernregnskabet grun-

det særlig art eller omstændigheder, så skal koncernopgaveteamet eller komponentrevisor jf. ISA 600 

udføre én eller flere af disse handlinger, som følger af ISA 600, afsnit 27:  

- Revision af komponentens finansielle information ved anvendelse af komponentvæsentlighed.  

- Revision af én eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger, der relate-

rer sig til de sandsynlige betydelige risici for væsentlige fejlinformation i koncernregnskabet. 

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

væsentlige fejlinformation i koncernregnskabet  

For de komponenter, som er vurderet ubetydelig, skal koncernrevisor og vedkommendes team, jf. ISA 

600, udføre analytiske handlinger på koncernniveau. Såfremt teamet og koncernrevisor når den konklu-

sion, at der ikke kan opnås tilstrækkeligt og egent revisionsbevis, som kan give fundament for en kon-

cernrevisionskonklusion, skal koncernopgaveteamet udvælge komponenter, som er ikke-betydelige 

komponenter, og udføre eller anmode komponentrevisor om, at udføre en eller flere af de handlinger, 

som er nævnt i afsnit 29 i ISA 600. Disse følger heraf:  

- Revision af komponentens finansielle information ved anvendelse af komponentvæsentlighed. 

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

- Review af komponentens finansielle information ved anvendelse af komponentvæsentligheden.  

- Nærmere angivne revisionshandlinger.  

 

4.4 Fastlæggelse af væsentlighedsniveau 

Når komponenternes væsentlighedsniveauer skal fastlægges, er det første der skal tages højde for væ-

sentlighedsniveauet for den samlede koncern. For at gøre dette vil der blive anvendt et benchmark, 

hvilket eksempelvis kan være omsætningen, resultat før skat, aktiver, etc. Hvilket benchmark der an-

vendes afhænger af hvilken type koncern der er tale om. Efter benchmarket er valgt vil koncernrevisor 

identificere en passende procentsats, hvilken ganges på benchmarket, dette resultat vil være væsentlig-

hedsniveauet, og fejl herunder er dermed uvæsentlige i forhold til koncernregnskabet. Det er essentielt 

at påpege, at dette skal gøres i overensstemmelse med de generelle regler for fastlæggelse af væsentlig-
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hedsniveau. Det udfordrende i forbindelse med fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet er især at fast-

lægge et passende benchmark, samt en passende procentsats, idet der i standarderne ikke findes en spe-

cifik regel, hvorved meget er overladt til revisors professionelle dømmekraft. Når koncernrevisor har 

identificeret koncernregnskabets væsentlighedsniveau, så skal der udarbejdes et væsentlighedsniveau 

for de enkelte komponenter, hvilket kan gøres ved 1) allokering af væsentlighedsniveau til de enkelte 

komponenter, alternativt 2) ved et lokalt væsentlighedsniveau.  

 

1) Allokering af væsentlighedsniveau til de enkelte komponenter: 

Allokering af væsentlighedsniveau kan gøres på flere forskellige metoder, og standarden giver ikke 

specifikke retningslinjer for, hvordan væsentlighedsniveauet skal allokeres til de forskellige komponen-

ter, hvorved ISA’en igen ligger op til vurdering og professionel dømmekraft. Koncernrevisor kan der-

for vælge at allokere væsentlighedsniveauet ud matematisk, hvor hver komponent får en lige stor del af 

koncernvæsentlighedsniveauet. Omvendt kan der ligeledes allokeres ud fra et forholdsmæssigt perspek-

tiv, således, at eksempelvis omsætningen anvendes, og alt efter hvor stor en andel af omsætningen en 

komponent udgør, tilsvarende andel af komponentvæsentlighedsniveauet allokeres til denne kompo-

nent. Ved at benytte disse metoder vil summen af komponentvæsentlighedsniveauerne ikke overstige 

det samlede koncernvæsentlighedsniveau. Det følger imidlertid af ISA 600, at komponenternes sam-

lede væsentlighedsniveau godt må overstige det samlede koncernvæsentlighedsniveau, dog må en enkel 

komponents væsentlighedsniveau ikke overstige koncernens. Dette betyder, at komponentvæsentlig-

hedsniveauet for en enkelt komponent altid sættes lavere end koncernvæsentlighedsniveauet, hvilket 

ligeledes følger af ISA 600 afsnit A43. Når der allokeres væsentlighedsniveau til diverse komponenter, 

så skal der ligeledes tages højde for risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, og denne vurdering hæn-

ger derfor sammen med vurdering af, hvilke komponenter der er betydelig, og hvilke der ikke er. Ofte 

vil vurdering af komponentvæsentlighedsniveauet være påvirket af følgende faktorer (Sudan et. al, 

2017):  

- 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.  
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- Art og omfang af forventede fejl.  

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

Som følge af at ISA 600 ikke indeholder en specifik vejledning i forhold til allokering af væsentlig-

hedsniveau, er der efterfølgende blevet udarbejdet og udviklet konkrete metoder, som anvendes til allo-

kering. Disse varierer meget i den måde hvorpå væsentlighedsniveauet fordeles på de enkelte kompo-

nenter (Glover et. Al, 2008).  

 

2) Lokalt væsentlighedsniveau: 

Koncernrevisor kan alternativt bede komponenten om at revidere efter lokalt væsentlighedsniveau. 

Dette vil udelukkende være udfordrende, når det lokale væsentlighedsniveau er højere end koncernvæ-

sentlighedsniveauet. Såfremt det lokale væsentlighedsniveau benyttes, så rapporteres det til koncernen, 

og det er derfor koncernrevisor, som skal acceptere det lokale væsentlighedsniveau. Såfremt det lokale 

væsentlighedsniveau er større end koncernens, da skal koncernen allokere et væsentlighedsniveau ud til 

komponenten til anvendelse i revisionen, for alternativt vil man ikke leve op til ISA 600. Det forholder 

sig imidlertid ofte således, at det lokale væsentlighedsniveau i praksis vil være lavere end koncernens 

væsentlighedsniveau, hvorfor der ikke vil være behov for efterfølgende allokering. 
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4.5 Arbejde udført på komponenter 

Identificering af hvilke komponenter der er henholdsvis betydelig og ikke-betydelig har indvirkning på 

hvilket arbejde der skal udføres, hvilket i praksis omtales som scoping. Det følger af ISA 600 afsnit 

A48, at betydelige komponenter altid skal revideres, dog kan det i de tilfælde, hvor det er betydelige 

risici, som har medført, at komponenten vurderes som betydelig, være tilstrækkeligt at udføre handlin-

ger på de specifikke identificerede betydelige risici. I standardens afsnit A47 fremgår nedenstående dia-

gram, som viser, hvordan komponentens betydelighed påvirker koncernopgaveteamets fastlæggelse af 

typen af arbejdes, som skal udføres vedrørende komponentens finansielle information. 

 

I nedenstående figur 3 fremgår det, hvordan der ved individuelle finansielt betydelige komponenter 

skal udføres revision, hvorimod der for ikke-betydelige komponenter kan anvendes andre muligheder. I 

forhold til betydelige komponenter kan der alt afhængig af størrelsen af den betydelige risici for væ-

sentlige fejlinformation i koncernregnskabet foretages følgende (ISA 600 afsnit A26-29): 

- Fuld revision af komponenten.  

- Revision af en eller flere balanceposter, grupper af transaktioner eller oplysninger, der relaterer 

sig til de sandsynlige betydelige risici.  

- Specifikke revisionshandlinger, som relaterer sig til de sandsynlige betydelige risici.  
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Figur 3: Komponentens betydelighed. Kilde: ISA 600 A47. 
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Som følge af, at koncernrevisor er ansvarlig for, at der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, 

er det essentielt, at det overvejes, hvilke handlinger der skal udføres på de enkelte komponenter, og 

hvorvidt dette medfører egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Når det skal vurderes hvilke arbejds-

handlinger, der skal udføres på komponenterne, er det essentielt, at der foretages en grundig risikovur-

dering af de enkelte komponenter, dette kræver at koncernrevisor har et indgående og grundigt kend-

skab til koncernen, branchen og de forbundne risici. Det følger af afsnit A47 i ISA 600, hvordan kon-

cernopgaveteamet skal fastlægge typen af arbejde, som udføres vedrørende en komponents finansielle 

information, samt teamets involvering i komponentrevisors arbejde bliver påvirket af disse forhold:  

- Komponentens betydelighed.  

- De identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet.  

- Koncernopgaveteamets vurdering af udformningen af koncernkontroller og fastlæggelse af 

hvorvidt der er blevet implementeret, og 

- Koncernopgaveteamets forståelse af komponentrevisor.  

 

Dette betyder, at der er flere faktorer, som har indvirkning på vurderingen af hvilket arbejde, som skal 

udføres på komponenterne, og i sidste ende, at koncernrevisor formår at opnå egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis. Omvendt for de komponenter, som er vurderes ubetydelige, vil der ofte blive benyttet 

en af følgende handlinger (Sudan et. al, 2017): 

- Revision, her foretages revision med udgangspunkt i et væsentlighedsniveau.  

- Review, her foretages review med udgangspunkt i et væsentlighedsniveau. 

- Aftalte arbejdshandlinger, specifikke arbejdshandlinger som baseres på instrukser fra koncern-

revision. Aftalte arbejdshandlinger betyder endvidere, at der ikke laves nogen konklusion.  

- Analytiske handlinger, hvor koncernrevisor udfører relevante analytiske handlinger baseret på 

risikovurdering.  
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I forbindelse med vurderingen af hvilken type arbejde, der skal udføres på ikke-betydelige komponen-

ter, er der forskellige faktorer, der har indvirkning, disse faktorer kan være (Sudan et. al, 2017): 

- Omfanget af revisionsbevis, der forventes opnået for den finansielle information for betydelige 

komponenter.  

- Om komponenten er skiftet 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, som er identificeret ved analytiske 

handlinger udført på koncernniveau.  

- Den individuelle økonomiske betydning eller den risiko komponenten udfør i forhold til andre 

komponenter inden for den pågældende komponents kategori.  

- Om komponenten som følge af lov, øvrige regulering eller af anden årsag er underlagt revision.  

 

Såfremt koncernrevisor ud fra de ovenfor beskrevne faktorer, foretager et review af de ikke-betydelige 

komponenter, så vil det medføre, at reviewet vil blive udført i henhold til ISRE 2400 eller ISRE 2410, 

og dette vil blive udført med udgangspunkt i væsentlighedsniveauet (Sudan et. al, 2017). Hvis koncern-

revisor derimod foretager aftalte arbejdshandlinger, vil disse blive baseret på en risikovurdering af 

komponenten, og der vil blive udarbejdet aftalte arbejdshandlinger, som vedrører specifikke regnskabs-

poster (Sudan et. al, 2017). Bliver der derimod lavet analytiske handlinger på komponenten, så vil det 

medføre, at der eksempelvis kan laves analyse, hvor tallene fra tidligere år sammenlignes med dette års 

tal. Herigennem sættes et mål for, hvor stor en ændring, der kan accepteres, før der skal foretages yder-

ligere handlinger. En anden analytisk handling kan være at gennemgår relevante nøgletal og sammen-

holde disse med lignende virksomheder (Sudan et. al, 2017). 

Af ISA 600 fremgår der ikke noget direkte kriterie for, hvor stor en del af koncernens omsætning, re-

sultat før skat, aktiver, etc., der skal revideres, derfor er det en koncernrevisors opgave at vurdere, hvor 

stor en del af koncernen der skal revideres. I praksis skal man som regel revidere 70-90% af den valgte 
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benchmark, førend der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (Sudan et. al, 2017). Dette varie-

rer imidlertid, da et godt kontrolmiljø i koncernen kan medvirke til, at det accepteres, at der udeluk-

kende bliver revideret 60%. I Danmark ses der en tendens til, at der ofte anvendes et lokalt væsentlig-

hedsniveau i revisionen af de enkelte komponenter, hvilket betyder, at der udarbejdes en lokal vurde-

ring af, hvilke arbejdshandlinger som skal udføres i forbindelse med revisionen.  

 

4.6 Udførelse  

Det første aspekt som er relevant i forbindelse med en koncernrevision er, at sikre at koncernregnskabet 

aflægges efter de samme regnskabsregler i hele koncernen. Derfor er det koncernrevisors opgave at 

sikre, at moderselskabet og de enkelte komponenter aflægger regnskab efter ensartede standarder og 

begrebsrammer. Yderligere er det koncernrevisor opgave at sikre, at rapporteringspakken indeholder de 

relevante oplysnings- og præsentationskrav. Dette foretages inden koncerninstrukserne sendes til kom-

ponenterne. Årsagen til at koncerninstrukserne udsendes er for at sikre en ensartethed og sammenligne-

lighed i de finansielle informationer hos komponenterne, hvilket følger af ISA 600 afsnit A 24. I dette 

afsnit er det beskrevet, hvordan instrukserne er medvirkende til, at specificere kravene til komponen-

tens finansielle information, og instrukserne indeholder som regel en manual for procedurer ved regn-

skabsrapporteringen og en rapporteringspakke. Rapporteringspakken vil ofte indeholde templates, 

hvori den finansielle information udarbejdes med henblik på indførelse i koncernregnskabet. Standar-

dens afsnit A25 beskriver yderligere hvad koncerninstrukserne sædvanligvis indeholder, hvilket er:  

- Den anvendte regnskabspraksis der benyttes 

- Lovmæssige- og andre oplysningskrav, som er relevante for koncernregnskabet, herunder 

o Identifikation og rapportering af segmenter.  

o Forbindelser til og transaktioner med nærtstående parter.  

o Koncerninterne transaktioner og ikke realiserede fortjenester.  

o Koncerninterne balanceposter.  

- En tidsplan for rapporteringen.  
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4.7 Konsolidering  

Det følger af afsnit 33 i ISA 600, at koncernopgaveteamet skal udføre yderligere revisionshandlinger 

som reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. Det følger af stan-

dardens afsnit 33, at det er koncernopgaveteamet, der skal udforme og udføre revisionshandlinger, som 

reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, som er identificeret i 

forbindelse med konsolideringsprocessen. Her skal det vurderes hvorvidt samtlige komponenter er 

medtaget i koncernregnskabet, samt hvorvidt konsolideringsbeløbet er korrekt. I praksis er den første 

revisionshandling med hensyn til konsolideringen ofte at afstemme de modtagne rapporteringspakker. I 

den forbindelse vil det være at afstemme den finansielle information fra komponentrevisor til den fi-

nansielle information, som er indarbejdet i koncernregnskabet. Derved fastslår koncernopgaveteamet 

om den finansielle information, som komponentrevisor har identificeret, er den samme finansielle in-

formation, som er indarbejdet i koncernregnskabet, hvorved koncernrevisor lever op til afsnit 36 i stan-

darden. Såfremt der opstår forskelle mellem rapporteringspakken, og de tal som er anført i koncern-

regnskabet, vil de som regel tilskrives reguleringer, som kan forekomme i komponentregnskabet. Re-

guleringerne kan tilskrives flere ting, men en af årsagerne kan være efterposteringer, hvor revisor har 

fundet frem til en postering, som er bogført forkert, og derfor har der været behov for en efterpostering. 

En anden årsag kan i praksis være som følge af valutaomregning, da rapporteringspakkerne ofte er i 

forskellige valuta. I ISA 600 afsnit A56 er de konsolideringsmæssige reguleringer og reklassifikationer 

beskrevet således: 

"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 kontrol-

ler, som anden finansiel information er underlagt. Koncernopgaveteamets vurdering af reguleringer-

nes hensigtsmæssighed, fuldstændighed og nøjagtighed kan omfatte: 

- vurdering af, om væsentlige reguleringer på passende vis afspejler de underliggende begiven-

heder 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 dokumen-

teret, og  
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- kontrol af afstemning og eliminering af koncerninterne transaktioner og realiserede fortjenester 

samt koncerninterne balanceposter.  

Efter at koncernrevisor har været opmærksom på reguleringer og afstemt rapporteringspakkerne, fore-

tages der en gennemgang af de modtagende revisionserklæringer fra komponentrevisorerne. I denne 

proces skal koncernrevisor være opmærksom på, hvilket væsentlighedsniveau der er blevet anvendt. 

Såfremt komponentrevisor har benyttet et lokalt væsentlighedsniveau, kan et forbehold eller en frem-

hævelse af forhold være uvæsentlig for koncernregnskabet, da det lokale væsentlighedsniveau ofte er 

lavere end væsentlighedsniveauet på koncernregnskabet, og derved vil revisionen af komponenten no-

tere flere forhold, som muligvis ikke er relevante for koncernregnskabet. Det skal dog påpeges, at dette 

er en vurderingssag for koncernrevisor, og at vedkommende desuden skal være opmærksom på sam-

menlægningsrisikoen. Dette er koncernrevisor blandt andet ved, at vedkommende udarbejder en over-

sigt, som indeholder revisionsdifferencerne på koncernniveau ved de fejlinformationer, som ikke er 

blevet korrigeret, hvilket udspecificeres i ISA 600 afsnit 45. Koncernrevisor skal vurdere den samlede 

indflydelse af eventuel fejlinformation og derigennem hvorvidt koncernregnskabet som en helhed har 

væsentlige fejl.  

 

4.7 Rapportering  

I forhold til rapportering er der identiske krav i en koncernrevision som ved en almindelig revision, der 

er imidlertid visse forhold, som udelukkende er gældende ved en koncernrevision. Det følger af § 30 i 

Revisorloven, at revisor har tavshedspligt, dog er der en undtagelse i Revisorloven § 30 stk. 2, hvor det 

fremgår, at komponentrevisor har ret til at videregive fortrolige oplysninger til koncernrevisor. Dette er 

imidlertid ikke gældende den anden vej, idet koncernrevisor ikke må videregive fortrolige oplysninger 

om koncernen til den enkelte komponentrevisor. Det er ligeledes koncernrevisors opgave at kommuni-

kere identificerede mangler i interne kontroller til den daglige ledelse, hvilket gøres i et management 

letter. Kommunikationen med den daglige ledelse i henhold til en koncernrevision er beskrevet i stan-

dardens afsnit 46, hvoraf følgende fremgår:  
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"Koncernopgaveteamet skal fastsætte hvilke af de konstaterede mangler i intern kontrol, der i overens-

stemmelse med ISA 265 skal kommunikeres til den øverste ledelse. Ved fastsættelsen overvejer koncern-

opgaveteamet: 

- Mangler i koncerninterne kontroller som koncernopgaveteamet har konstateret.  

- Mangler i interne kontroller, som koncernopgaveteamet har konstateret i komponentens interne 

kontroller.  

- Mangler i interne kontroller som komponentrevisor har gjort koncernopgaveteamet opmærk-

som på". 

Desuden skal koncernrevisor altid rapportere såfremt vedkommende opdager besvigelser, hvilket er be-

skrevet i ISA 600 afsnit 47. Heraf følger det, at såfremt koncernopgaveteamet identificerer besvigelser, 

eller bliver gjort opmærksom på besvigelser af en komponentrevisor, så skal koncernopgaveteamet ret-

tidigt kommunikere dette til det passende ledelsesniveau i koncernen. Derudover de generelle regler 

vedrørende besvigelser fortsat gældende, hvilke fremgår af ISA 240.  

I lighed med øvrige revisioner skal der for PIE virksomheder afgives et revisionsprotokollat til den 

øverste ledelse, hvor revisionen af koncernregnskabet skal benævnes. Det bliver uddybet i afsnit 49 i 

ISA 600, at ud over de generelle forhold som kræves jf. ISA 260 og øvrige standarder, så skal koncern-

opgaveteamet kommunikere følgende til den øverste ledelse i koncernen:  

- en oversigt over arten af arbejde, der skal udføres vedrørende komponenternes finansielle in-

formation  

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

udføres af komponentrevisorerne vedrørende de betydelige komponenters finansielle informa-

tion  

- tilfælde, hvor koncernopgaveteamets vurdering af en komponentrevisors arbejde har givet an-

ledning til betænkeligheder om kvaliteten af denne revisors arbejde, og  

- eventuelle begrænsninger i koncernrevisionen, hvor koncernopgaveteamets adgang til informa-

tion kan være blevet begrænset  
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- besvigelser eller mistanke om besvigelser, der involverer den daglige koncernledelse, kompo-

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

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

Alt afhængig af hvilken kommunikation der skal videreformidles til den øverste koncernledelse skal 

dette ske på forskellige tidspunkter igennem revisionen. Eksempelvis skal besvigelser kommunikeres 

med det samme, mens andre forhold kan kommunikeres i revisionsprotokollen. Afslutningsvis skal der 

udarbejdes en revisionspåtegning i årsrapporten. Revisionspåtegningen skal være udarbejdet i henhold 

til Revisorloven § 19, og påtegningen omfatter både koncernregnskabet og moderselskabet, hvilket be-

tyder, at erklæringen henviser til begge regnskaber (Sudan et. al, 2017). 

 

4.8 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at en koncern defineres i ISA 600, som værende, alle 

de komponenter, hvis finansielle information, som medtages i et koncernregnskab. Et koncernregnskab 

vil derfor altid bestå af mere end én komponent. Koncernrevision er grundlæggende omfattet af de sæd-

vanlige regler og love vedrørende revision, som fastsættes i ISA’erne. Der er i ISA 600 lavet retnings-

linjer, som finder anvendelse i de situationer hvor der foreligger en koncern. Dette indebærer retnings-

linjer omkring særlige overvejelser, som skal tages i forbindelse med revision af koncerner, og ved an-

vendelsen af anden revisors arbejde. Herunder henvises der til ISA 600 afsnit 5A, som beskriver hvor-

dan koncernrevisor har ansvaret for at identificere betydelige og ikke-betydelige komponenter, samt 

fastsætte mængden af revisionshandlinger, der skal udføres på disse. Det kan ligeledes konkluderes, at 

væsentlighedsniveauet skal fastsættes, således at dette tager højde for væsentlighedsniveauet for den 

samlede koncern. Det er ligeledes koncernrevisors ansvar, at fastlægge hvilket arbejde der skal udføres 

på komponenterne, selve udførelsen af revisionen samt konsolideringsprocessen og rapporteringen. Det 

kan, på baggrund af ovenstående udledes, at forarbejdet ved en koncernrevisionen er essentielt, da 

kendskabet til koncernen og dens omgivelser har stor betydning for identificeringen af betydelige og 

ikke-betydelige komponenter, og dermed selve arbejdet, der skal udføres på de enkelte komponenter.  

Overordnet giver ISA 600 retningslinjer til hvilke overordnede overvejelser, der skal tages i forbindelse 

med en koncernrevision, men lader det derudover være op til den enkelte revisors professionelle døm-

mekraft at tage de mere konkrete beslutninger i forbindelse med revisionen.  
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Kapitel 5 - Forholdet til komponentrevisor 

Et centralt aspekt i relation til koncernrevision og ISA 600 er forholdet mellem koncernrevisor og kom-

ponentrevisor. I indeværende kapitel er formålet, at fokusere og uddybe de teoretiske perspektiver i re-

lation til dette forhold.  

 

5.1 Forståelse, planlægning og anvendelse af komponentrevisors arbejde 

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

koncernrevisor nødsaget til at opnå forståelse for komponenten og komponentrevisor. Denne forståelse 

bevirker, at komponentrevisoren er i overensstemmelse med kravene i ISA 600 afsnit 19, hvoraf det 

følger: "Når koncernopgaveteamet planlægger at anmode en komponentrevisor om at udføre arbejde 

vedrørende en komponents finansielle information, skal koncernopgaveteamet opnå en forståelse af føl-

gende:  

a) .. om komponentrevisor forstår og vil overholde de etiske regler der er relevante for koncernre-

visionen, og i særdeleshed er uafhængig.  

b) .. komponentrevisors faglige kompetence.  

c) .. om koncernopgaveteamet vil have mulighed for at involvere sig i komponentrevisors arbejde i 

tilstrækkeligt omfang, til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

d) .. om en komponentrevisor arbejder inden for en reguleringsmæssig ramme, hvor der aktivt fø-

res tilsyn med revisorer" 

Det er således koncernrevisors og koncernopgaveteamets opgave og pligt at sikre, at overstående krav 

er overholdt, førend revisionen kan påbegyndes. Er kravene i ISA 600 afsnit 19 ikke opfyldt, er det fo-

reskrevet i ISA 600 afsnit 20, at det er koncernrevisor der selv, uden at anmode komponentrevisor, skal 

udføre arbejdet, således, at der indhentes tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for komponenten.  

At opnå forståelse for komponentrevisor er typisk en kombination af skriftlige erklæringer vedrørende 

uafhængighed og etik samt tilladelse til involvering i komponentrevisors arbejde. Endvidere vil kon-

cernrevisor tage udgangspunkt i sine egne faglige vurderinger baseret på tidligere erfaringer, både ge-
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nerelt og med den pågældende komponentrevisor. Dette indebærer en vurdering af dennes CV, bekræf-

telse af autorisation, undersøgelser af hvorvidt komponentrevisor er underlagt kvalitetskontrol samt 

vurdering af resultatet af denne, hvilket er uddybet i ISA 600 afsnit A32-A41. 

 

Her spiller det også en rolle om koncernrevisor og komponentrevisor er en del af samme internationale 

netværk, og derved er underlagt fælles politikker og procedurer til udførsel af arbejdet, for kvalitetssty-

ring og overvågning. Omfanget af arbejdet med forståelsen kan derfor reduceres i de tilfælde, hvor 

koncernrevisor og komponentrevisor kommer fra samme revisionsvirksomhed, og i de tilfælde hvor 

begge revisorer kommer fra et større anerkendt revisionsselskab, såsom et af Big4 husene. Desuden på-

virkes koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbejde, af hvorvidt komponenten er betyde-

lige eller ikke-betydelige komponenter, som det er beskrevet i kapitel 4.  

Der fremgår følgende i ISA 600 afsnit 30: "Hvis en komponentrevisor reviderer en betydelig kompo-

nents finansielle information, skal koncernopgaveteamet involveres i komponentrevisors risikovurde-

ring, 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: 

a) .. en drøftelse med komponentrevisor eller komponentens daglige ledelse af de af komponentens 

forretningsaktiviteter der er betydelige for koncernen.  

b) .. en drøftelse med komponentrevisor af komponentens udsathed for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet som følge af besvigelser eller fejl, og  

c) .. 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". 

 

Det er således altid koncernrevisors ansvar at opnå tiltrækkeligt og egnet revisionsbevis for hele kon-

cernen, og dette forudsætter at kommunikationen mellem koncernrevisor og komponentrevisor øges 

afhængigt af om komponenten er identificeret som betydelig eller ikke-betydelig.  
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Det fremgår desuden af ISA 600 afsnit 40, at der er en række krav til kommunikationen mellem kon-

cernrevisor og komponentrevisor. Det er koncernopgaveteamets opgave at kommunikere sine krav ret-

tidigt til den enkelte komponentrevisor, hvor det skal beskrives, hvilket arbejde der skal udføres, hvad 

arbejdet vil blive brugt til samt formen og indholdet af komponentrevisors kommunikation med kon-

cernopgaveteamet. Derudover skal kommunikationen ligeledes indeholde (ISA 600 afsnit 40):  

- En anmodning om, at komponentrevisor på grundlag af sit kendskab til den sammenhæng kon-

cernopgaveteamet 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 uafhængig-

hed.  

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

sen for hvornår fejlinformation ikke kan betragtes som klart ubetydelig for koncernregnskabet.  

- Identificerede, betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, som skyldes 

besvigelser eller fejl, som er relevante for komponentrevisors arbejde. Koncernopgaveteamet 

skal anmode komponentrevisor om rettidigt at kommunikere eventuelle andre identificerede be-

tydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 alle nærtstående parter, der ikke tidligere 

er identificeret af den daglige koncernledelse eller af koncernopgaveteamet. Koncernopgave-

teamet skal fastslå om andre komponentrevisorer skal oplyse om sådanne yderligere nærtstå-

ende parter.  
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Normalt vil praksis være, at disse krav kommunikeres ved, at koncernrevisor som appendiks til instruk-

serne fremsender en række templates, som komponentrevisor skal udfylde og returnere. Det følger af 

afsnit 41, hvilke oplysninger som koncernopgaveteamet skal anmode komponentrevisor om at kommu-

nikere. Disse oplysninger vil være relevante for koncernopgaveteamets konklusion på koncernrevisio-

nen. Oplysningerne skal jf. ISA 600 afsnit 41 omfatte følgende:  

- Om komponentrevisoren har overholdt de etiske regler, som er relevante for koncernrevisionen, 

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 kommu-

nikere 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 resulte-

ret i en væsentlig fejlinformation i komponentens finansielle information. 

- Ethvert andet forhold, som måtte være relevant for koncernrevisionen, eller som komponentre-

visor 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 og konklusioner eller revisions-konklusion.  

Det ses imidlertid i praksis at skabelonerne til hvorledes kravene er udspecificeret variere, ligesom 

yderligere krav, som ikke er beskrevet i ISA 600 kan implementeres. Dette er i sidste ende koncernrevi-

sors vurdering. 
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I forbindelse med beslutningen om hvor meget arbejde der skal udføres på de enkelte komponenter be-

nyttes væsentlighedsniveau, som er beskrevet i kapitel 4. Det følger af ISA 600 afsnit A54: "Faktorer 

der kan påvirke koncernopgaveteamets involvering i komponentrevisors arbejde omfatter:  

a) komponentens betydelighed. 

b) de identificerede betydelige risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. 

c) 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 pla-

cering og omfanget af koncernopgaveteamets involvering i komponentrevisors arbejde variere af-

hængigt 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 kompo-

nentrevisors risikovurdering, fordi teamet har betænkeligheder ved komponentrevisors faglige kompe-

tence, eller fordi komponentrevisor ikke driver virksomhed i et miljø hvor der aktivt føres tilsyn med 

revisorer ".  

 

Koncernrevisors forståelse af komponenten, samt identificeringen og scoping af betydelige og ikke-

betydelige komponenter, er altså helt essentiel i udvælgelsen af arbejde udført på de enkelte komponen-

ter. Såfremt komponentrevisor ikke opfylder uafhængighedskravet eller koncernrevisor har alvorlige 

betænkeligheder vedrørende de forhold som er beskrevet ovenfor, skal koncernrevisor, som beskrevet, 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis uden involvering af den pågældende komponentrevisor.  

 

5.2 Kommunikation med komponentrevisor  

Selve kommunikationen og samarbejdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor er helt essentielt 

i opnåelsen af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den samlede koncern. Som beskrevet i ISA 600 

afsnit A33, er der stor forskel på, om komponentrevisor kommer fra et netværk og miljø med samme 

politikker og procedurer som koncernrevisoren. Der kan opstå udfordringer i situationer hvor der er 

store kulturelle forskelle mellem koncernrevisor og komponentrevisor. Derfor er kommunikationen 
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mellem koncernrevisor og komponentrevisor helt væsentlig. ISA afsnit A 57 beskriver følgende: "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 komponentre-

visor"  

 

Endvidere står der foreskrevet i ISA 600 afsnit A58, at: " Komponentrevisors kommunikation med kon-

cernopgaveteamet 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 skrift-

lig. For eksempel kan koncernopgaveteamet besøge komponentrevisor for at drøfte identificerede, bety-

delige risici eller gennemgå relevante dele af komponentrevisors revisionsdokumentation. Ikke desto 

mindre gælder dokumentationskravene i denne og andre ISA'er". 

Kravene til kommunikationen mellem koncernrevisor og komponentrevisor er, at der skal gives klar 

besked om, hvilket arbejde der skal udføres. Denne drøftelse kan foregå både skriftligt og mundligt, det 

vigtigste er dog, at der gives en klar og tydelig kommunikation således, at der sikres at der kan opnås 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Derfor bør kommunikationen mellem koncernrevisor og kompo-

nentrevisor foregå kontinuerligt i løbet af revisionen, fra planlægningen påbegyndes til revisionen af-

sluttes.  
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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 kon-

cernopgaveteamets mål om at kommunikere klart med komponentrevisor ofte opnås på andre måder 

end ved skriftlig kommunikation, for eksempel: 

a) Kan komponentrevisors adgang til den overordnede revisionsstrategi og revisionsplan være til-

strækkelig til at kommunikere koncernopgaveteamets krav som angivet i afsnit 40. 

b) Kan koncernopgaveteamets gennemgang af komponentrevisors revisionsdokumentation være 

tilstrækkeligt til at kommunikere forhold der er relevante for koncernopgaveteamets konklusion 

som angivet i afsnit 41".  

Ud af dette kan det tolkes, at i de tilfælde hvor et medlem af koncernopgaveteamet også er komponent-

revisor, der vil det ofte være nemmere at opnå tydelig og klar kommunikation. Dette tilskrives, at kon-

cernrevisor har adgang til den overordnede revisionsstrategi og er involveret i problematikkerne på 

koncernniveau, og det vil derfor oftest være nemmere for komponentrevisor at opnå overblikket i revi-

sionsarbejdet, og vigtigheden i arbejdet udført på komponentniveau. 

 

5.3 Delkonklusion 

Der er forskellige forhold som bevirker, at forholdet mellem komponent og koncernrevisor bliver så 

nemt og gnidningsfrit som muligt. Først og fremmest afhænger deres forhold af, om revisorerne kom-

mer fra samme netværksselskab eller ej. Kommer revisorerne fra et miljø med samme procedurer og 

politikker, bliver processen med forståelse af komponentrevisor naturligt lettere. Desuden afhænger 

koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbejde af, hvorvidt komponenten er betydelig, om 

der er identificeret væsentlige risici, og af koncernrevisors forståelse af komponentrevisor. Hertil skal 

det tilføjes, at kommunikationen mellem koncernrevisor og komponentrevisor skal være klar og enty-

dig således, at komponentrevisor ikke er i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres på kompo-

nenten, og hvis der er særlige risici forbundet med komponenten, som vedkommende skal være op-

mærksom på.   
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Kapitel 6 – Introduktion til analyse samt  

anvendelse af empirisk data 

6.1 Indledning til analyse 

Den gennerelle teori omkring revision samt koncernrevision er i de forrige kapitler blevet præsenteret, 

ligesom de teoretiske aspekter fra diverse ISA’er samt litteratur er blevet forelagt. For at opnå en kvali-

ficeret forståelse af hvilke udfordringer koncernrevisor står overfor i relation til en koncernrevision, og 

hvorvidt der er behov for yderligere regulering, så foretages der en analyse, som er bygget således op:  

- Kapitel 7: International analyse 

- Kapitel 8: Analyse af teori i forhold til praksis 

- Kapitel 9: Forståelse af komponentrevisor 

- Kapitel 10: Små koncerner i forhold til store koncerner 

- Kapitel 11: Shared Service Centre 

- Kapitel 12: Professionel dømmekraft 

- Kapitel 13: Sammenfatning af analysen 

 

Den stigende globale udvikling betyder, at det vil være relevant at se på koncernrevision samt ISA 600 

i et internationalt perspektiv. Derfor indledes analysen med at undersøge koncernrevision i et internati-

onalt perspektiv, hvilket udføres for at skabe et mere nuanceret billede af koncernrevision. Dette analy-

seres ved at sammenholde relevante ISA’er med øvrige regulerende organer i et internationalt perspek-

tiv. Den overordnede tilgang har været at analysere ligheder og forskelligheder, samt styrker og svag-

heder i ISA 600. Efterfølgende er der i kapitel 8 udarbejdet en analyse som sammenholder den teoreti-

ske koncernrevision som fremgår af ISA 600 med den praktiske forståelse. Ligesom der er analyseret, 

hvilke udfordringer praktiserende revisorer oplever i forbindelse med koncernrevision og brugen af 

ISA 600. I den forbindelse har tilgangen været, at gennemgå hele revisionsprocessen, hvortil denne 

sammenholdes og analyseres i forhold til de oplevelser og den forståelse, som er opnået igennem inter-

views, hvorved teori og praksis sammenlignes. Formålet med kapitel 8 er, at udfordre ISA 600, for at 
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analysere om der er nogle forhold, som IAASB, Erhvervsstyrelsen eller eventuelt øvrige organer bør 

være opmærksom på. Dette vil lede til en bruttoliste af punkter, som er relevant at diskutere yderligere. 

Heraf vil specifikke områder udvælges, og analyseres samt diskuteres nærmere. Overordnet kan det 

konkluderes, at analysens formål er at udlede, hvilke udfordringer ISA 600 står overfor, ligesom en 

række af disse udfordringer vil blive nærmere analyseret. Dette vil efterfølgende blive sat i perspektiv 

af en diskussion såvel internationalt som nationalt af, hvordan fremtidens koncernrevision ser ud, samt 

hvordan udfordringerne skal håndteres.  
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Kapitel 7 – Koncernrevision i et  

internationalt perspektiv  

Der er i nedenstående kapitel foretaget en analyse af hvordan koncernrevision udføres i andre dele af 

verden herunder; USA, Kina, Australien, Canada, Singapore og Europa. Formålet med dette kapitel er 

at analysere hvilke ligheder, samt forskelligheder der er, i et internationalt perspektiv. Dette vil ligele-

des være medvirkende til en diskussion af hvordan koncernrevision og revisionsstandarderne vil ud-

vikle sig fremadrettet. Den internationale analyse er udarbejdet på baggrund af faglitteratur samt sup-

pleret af interviews, som afspejler den praktiske tilgang, samt hvilke holdninger danske revisorer har. 

 

7.1 Koncernrevision i USA 

Overordnet er der to typer af revisionsstandarder i USA; American Institute of Certified Public Accou-

ntamts (AICPA) og Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), hvor AICPA kan henfø-

res til private virksomheder, mens PCAOB kan relateres til børsnoterede selskaber (Edspira, 2019). 

PCAOB blev igangsat i 2003 efterfølgende flere skandaler som blandt andet Enron, hvilket betød, at 

PCAOB indledningsvis adopterede samtlige af AICPAs regelsæt, dog har PCAOB efterfølgende udar-

bejdet nye standarder, derfor er PCAOB standarderne fortsat i mange henseender identiske med 

AICPAs regler. Samtidig bliver standarderne som følger AICPA ligeledes løbende opdateret. Risikoen 

ved, at der er to standardsættere i USA er, at der kan skabes diversitet mellem, hvordan en privat virk-

somhed og en børsnoteret virksomhed bliver revideret. AICPA har forsøgt at lade deres standarder, 

ASB, imødegå ISA, hvilket vurderes, at tilskrive, at man ikke ønsker at have fuldstændig divergerende 

standarder. Dette er imidlertid et internationalt fokuspunkt, som de tre standardsættere, AICPA, 

PCAOB samt IAASB sammen med øvrige interessenter skal holde fokus på fremadrettet, således at 

kløften mellem de tre regelsæt ikke bliver mere markant, og skaber en større forvirring og inkonsistens.  

For at udvide kendskabet og forståelsen af både AICPA og PCAOB er standarderne gennemgået og 

analyseret, og herudaf kan det overordnet konkluderes, at de amerikanske standarder, er mere omfat-

tende og detailreguleret end tilfældet er hos IAASB og ISA-standarderne. Dette underbygges endvidere 

af respondent K, som siger følgende: ”Og det er klart, at der har jeg nogle, der bor på den anden side 
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af Atlanterhavet, som jo lever i en verden, hvor de er meget detailreguleret i deres tilgang til tingene” 

(bilag 11). Det udledes endvidere, at amerikanske standarder, og især PCAOB gerne udpensler mere 

eller mindre samme pointe flere gange, ligesom der er mere guidance i forhold til forskellige scenarier i 

amerikansk regi, hvilet er til forskel i forhold til IAASB, hvor der ses en mere principorienteret tilgang.  

 

Som det er beskrevet ovenfor, så vedrører PCAOB børsnoterede virksomheder. På samme måde, som 

under IAASB, er der en overordnet standard for koncernrevision under PCAOB. Denne er AS 1205, 

dog er det således, at AS 1205 også referer til øvrige standarder, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt at 

forstå AS 1205 for at kunne udføre en koncernrevision i PCAOB-regi. I nedenstående tabel sammenlig-

nes PCAOB AS 1205 med AICPA’s AU-C600 og IAASB’s ISA 600. Når man ser på titlerne, jf. ne-

denstående tabel, så ses det samtidig, at ISA 600 og AU-C 600 indeholder præcis samme formulering, 

mens AS 1205 tager udgangspunkt i, hvordan revisor skal agere i henhold til PCAOB, når en del af re-

visionen er udført af andre uafhængige revisorer, hvilket må betegnes som værende komponentrevisor. 

Det bemærkes endvidere, at der for AU-C 600 og AS 1205, som i ISA 600, er gennemgående referen-

cer til øvrige standarder, hvilket betyder, at øvrige standarder ligeledes er relevante i forhold til kon-

cernrevision.  

 

Der ses endvidere en sammenhæng, da det fremgår af ISA 600 med relation til ISQC 1 og ISA 220, at 

revisor i forbindelse med kunde/opgave-accept skal overbevise sig selv om, at personerne, herunder 

koncern- og komponentrevisor, har de passende kompetencer. Dette aspekt kan der ligeledes trækkes 

paralleller til, da der i AS 1010 afsnit 05, beskrives, at det er et krav, at revisoren igennem træning og 

erfaring er blevet kvalificeret inden for regnskab og revision. Derved har vedkommende erhvervet ev-

nen til at udøve en uafhængig dom i forhold til de oplysninger, som vedkommende revidere (AS 1010), 

dette er imidlertid ikke beskrevet specifikt i AS 1205. I AS 1205 fremgår det derimod, hvordan ”princi-

pal auditor” skal forholde sig, såfremt dele af arbejdet er udført af en anden revisor, dette kan sammen-

lignes med den forståelse, som koncernrevisor skal opnå for komponentrevisor jf. ISA 600 afsnit 19 og 

20. På denne måde kan der udledes, at der gennem PCAOB er mange ligheder med ISA 600, og at spe-

cielt AS 1205 kan sammenlignes med ISA 600.  
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  Figur 4: Sammenligning af PCAOB, AICPA og IAASB. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Derfor kan der overordnet drages en parallel mellem PCAOB, AICPA og IAASB, nemlig at de alle re-

ferer til øvrige standarder, hvilket ligeledes giver god mening, da det vil være irrelevant og øge kom-

pleksiteten i standarderne, såfremt man beskrev andre forhold, som allerede er beskrevet i andre stan-

darder. Når man ydermere kigger imod AICPA, og sammenholder AU-C 600 med ISA 600, så ses der i 

det store hele mange identiske krav. Den divergerende faktor er, at ansvaret for komponenter kan pla-

ceres hos komponentrevisor, selvom der rapporteres om den samlede koncern, dette bliver imidlertid 

beskrevet mere uddybende senere i dette afsnit, og dette forhold er i øvrigt identisk i relation til 

PCAOB og AS 1205. Desuden er der i forbindelse med vedtagelsen af AU-C 600 blevet indført termi-

nologi, som konvergere yderligere imod ISA 600, og dette har afstedkommet, at nogle af udtrykkende 

fra den tidligere AU 543, som er forgængeren til AU-C 600, er blevet erstattet. Dette vedrører begreber, 

som eksempelvis (Thomas & Wedemeyer, 2013):  

- Betydelig komponent (significant component). 

- Komponent (component). 

- Komponentrevisor (component auditor). 

- Koncern (group). 

- Koncernregnskaber (group financial statements). 

- Koncernrevisionsoverbevisning (group audit opinion). 

Som beskrevet ovenfor er der en række identiske træk mellem PCAOB og IAASB, dog er der ligeledes 

en række forskelligheder mellem PCAOB og IAASB. Det pointeres af IAASB (2017), at der eksempel-

vis er forskel på håndteringen af key audit matters/critical audit matters. (IAASB, 2017). En anden for-

skel mellem PCAOB og IAASB er i forhold til, hvor lang tid dokumentationen skal beholdes. Ifølge 
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PCAOB skal dokumentationen gemmes i 7 år, hvorimod IAASB kræver at dokumentationen skal gem-

mes i 5 år (Linberg & Seifert, 2011). Samtidig har de to standardsættere ligeledes forskellig opfattelse 

af going concern. PCAOB definerer going conern perioden som værende et år fra datoen for regnska-

bet, hvorimod det i ISA-regi er defineret, som værende mindst ét år, men ikke begrænset til et år. En 

tredje difference er i forhold til interne kontroller; i PCAOB er det et krav, at virksomhedsledelsen har 

interne kontroller, som skal sikre, at den finansielle information, som rapporteres, er korrekt. Dette er 

ikke et krav i hverken IAASB eller AICPA (Linberg & Seifert, 2011). Der ses endvidere en forskel 

mellem AICPA, PCAOB og IAASB i forbindelse med risikovurdering. Det følger af IAASB, at revisor 

skal opnå en forståelse for virksomhedens forretningsmæssige risici, herunder driftsmæssige og strate-

giske risici (Linberg & Seifert, 2011). Det er endvidere et krav ifølge ISA, at revisorer skal vurdere, 

hvordan virksomhederne reagerer på de forskellige risici. Omvendt er det i AICPA-regi revisors op-

gave at vurdere væsentlig fejlinformation baseret på virksomheder og det driftsmiljø, som virksomhe-

den agerer i (Linberg & Seifert, 2011). 

 

En yderligere forskellighed, som er specifikt nævnt i ISA 600, er vedrørende anvendelse af andre revi-

sorer. For ISA 600 er det således, at koncernrevisoren tager det fulde ansvar i forbindelse med påteg-

ningen af erklæringen, selvom koncernrevisor har baseret sig på en komponentrevisors arbejde. I mod-

sætning hertil følger det af såvel AICPA og PACOB, at det er en valgmulighed i forhold til hvorvidt 

koncernrevisor ønsker at nævne klart ansvarsfordelingen eller ikke at nævne, at der er anvendt anden 

revisor (Linberg & Seifert, 2011). Årsagen hertil er, at man i USA længe har haft denne praksis, og 

samtidig mener amerikanerne, at denne tilgang er særlig nyttig, når der foretages revision af statslige 

enheder, hvor det ofte ikke er tilladt at tilbagekalde en erklæring, samt i de situationer, hvor koncernre-

visor ikke har adgang til den nødvendige information i alle komponenter (Thomas & Wedemeyer, 

2013). Sidst nævnte kan modargumenteres af ISA 600, hvoraf det følger, at såfremt koncernrevisor 

ikke har adgang til den nødvendige information for den relevante komponent, da må vedkommende 

tage forbehold for komponenten, og hvis det er væsentligt og afgørende for regnskabet som helhed, så 

må koncernrevisor i yderste konsekvens fratræde. Omvendt kan det udeledes, at AU-C 600 muliggør, 

at koncernrevisor kan omgå dette ved at allokere ansvaret til komponentrevisoren. Et af de punkter, 
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hvor især AICPA er blevet udfordret er i forhold til effektiviteten i relation til, at en erklæring kan hen-

vise til underliggende revisors arbejde. Det er imidlertid AICPAs holdning, at revisionen ikke bliver 

mindre effektiv af den årsag (AICPA, 2014). Det kan altså udledes, at såfremt en koncernrevision udfø-

res ud fra standarderne i AICPA- eller PCAOB-regi, hvor der henvises til revision udført af kompo-

nentrevisor, vil erklæringen ikke leve op til ISA’ernes krav. Det kan endvidere udledes, at såfremt en 

revision skal leve op til både AICPA, PCAOB samt IAASB, da vil det være en nødvendighed, at kon-

cernrevisor påtager sig ansvaret for samtlige komponentrevisorers arbejde.  

 

PCAOB kræver adgang til information om personer og tredjeparter. Her er det essentielt, at de danske 

revisionsfirmaer er opmærksom på, at de skal overholde reglerne om tavshedspligt. Der er i udgangs-

punktet ikke dansk lovhjemmel, som giver udenlandske myndigheder fri adgang, hvilket endvidere un-

derstøttes af EU (FSR, 2009). Dette løses imidlertid af revisorloven fra 2008, da udenlandske myndig-

heder kan få adgang, såfremt Erhvervsstyrelsen samtidig får adgang. I den henseende er det interessant 

at kigge på, hvorvidt der er forskel i kvalitetskontrollen mellem PCAOB og de danske myndigheder. 

Tilbage i 2017 udarbejdede PCAOB i samarbejde med Erhvervsstyrelsen en gennemgang af Big4, hvil-

ket førte til, at PwC, Deloitte og EY alle fik anmærkninger (Økonomisk Ugebrev, 2017). Dette indike-

rer, at PCAOB er hårdere og mere omfattende i deres kontrol, hvilket endvidere underbygges af, at 

PCAOB ligeledes i Holland har givet bøder i modsætning til den hollandske pendant til det danske re-

visortilsyn under Erhvervsstyrelsen (Cahn, 2016). Der ses herudaf en tydelig indikation på, at kvalitets-

kontrollen er hårdere i PCAOB-regi end i IAASB-regi.  

 

Det lader til, at PCAOB har en dominerende rolle i forhold til hvordan ISA’erne generelt udvikler sig, 

især i den vestlige del af verden. Det tilskrives, at det ifølge Garner (et. Al, 2007) forholder sig således, 

at PCAOB giver input direkte i forbindelse med IAASB-møder, men PCAOB ikke har stemmeret. På 

samme måde har IAASB ikke stemmerret hos PCAOB, men forskellen er, at IAASB ikke giver direkte 

input i forbindelse med møderne. Dette indikerer, den generelle tendens, som også ses i samfundet, 

hvor der synes at være en tendens til, at den europæiske og danske verden bliver mere amerikaniseret. 

Derigennem kan det ligeledes påpeges, at IAASBs revisionsstandarder, ligeledes vil konvergere mere 

imod PCAOB. Der lader dog ikke til at være et ønske om, at der bliver detailreguleret i samme omfang 
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i ISA’erne, som det ses i PCAOB, hvilket understøttes af følgende citat fra respondent D, som udtaler: 

”Så jeg tror ikke, at der er behov for mere guidance, fordi det resulterer bare i, at lovgivningen bliver 

mere detailreguleret, ligesom man har i USA” (bilag 5). 

 

For at opsummerer dette afsnit omkring sammenligning mellem koncernrevision i USA og koncernre-

vision i henhold til IAASB. Overordnet kan det konkluderes, at AICPA og PCAOB er mere detailregu-

leret og har flere guidelines, hvilket gør at mange scenarier og situationer bliver udspecificeret flere 

gange. I modsætning hertil er IAASB, som er mere principorienteret, og overlader mere til den enkelte 

revisors professionelle dømmekraft. Dette understøttes af følgende citat fra respondent E: ”Sådan som 

jeg ser PCAOB, så kan man næsten parkere hovedet ved siden af, og følge nogle tjeklister - det synes 

jeg selv er ret kedeligt” (bilag 6). Overordnet kan det endvidere udledes, at der ses en lignende opbyg-

ning i såvel AICPA, PCAOB som IAASB, hvor der henvises til øvrige standarder. I relation til oven-

stående figur 4, kan det endvidere udledes, at der ses paralleller mellem AICPA, AU-C 600, PCAOB, 

AS 1205, og IAASB, ISA 600, da de alle vedrører koncernrevision. Det kan afslutningsvis konklude-

res, at der imidlertid er en væsentlig forskel, som vedrører, hvordan koncernrevisor i de amerikanske 

standarder, AICPA samt PCAOB, kan drage komponentrevisoren til ansvar, hvilket ikke er muligt i 

IAASB. Afslutningsvis skal det endvidere nævnes, at der er en række gennemgående forskelle, som 

vedrører behandlingen af key audit matters, dokumentationskrav, going concern definitionen, interne 

kontroller samt riskovurdering, hvilke alle implicit har indflydelse på en koncernrevision.  

 

7.2 Koncernrevision andre steder i verden 

Ifølge IFAC (2019) er både American Institute of Certified Public Accountants og Institute of Manage-

ment Accountants medlem af IFAC, men jf. afsnittet ovenfor om koncernrevision i USA, så er dette 

ikke ensbetydende med, at der revideres efter IAASBs ISA-standarder. Derfor er det vurderet nødven-

digt at undersøge samt analysere, hvorvidt der er yderligere divergerende holdninger i forhold til kon-

cernrevision. Derfor er øvrige nationer ligeledes blevet analyseret, hvilket bliver beskrevet og uddybet 

nedenfor.  
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7.2.1 Kina 

Det fremgår af IFAC (2019), at Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) er medlem 

af organisationen, og i Kina udarbejdes revisionsstandarderne af Chinese Auditing Standards Board, 

hvilket forkortes CASB, som er et underudvalg til CICPA. De kinesiske revisionsstandarder hedder 

Chinese Standards of Audit, hvilket forkortes CSA. Det følger endvidere, at der er opnået konvergens 

mellem de fleste CSA og ISA-standarder, hvilket betyder, at det udelukkende er de aspekter af ISA’en, 

som CASB ikke mener bør implementeres i CSA (IFAC, 2010). Denne tilgang er identisk med den 

danske, hvor man i Danmark har mulighed for at lave modifikationer i relation til dansk særregulering. 

Overordnet når CSA’erne sammenholdes med ISA’erne, så ses der en sammenhæng mellem de fleste 

af de respektive standarder, og ligeledes ses der en generel sammenhæng mellem ISA 600 og den kine-

siske pendant (Lin & Chan, 2000). Det kan udledes, at der ses en høj grad af kongruens mellem de ki-

nesiske revisionsstandarder, CSA, og ISA’erne.  

 

7.2.2 Australien 

I lighed med Kina har man i Australien ligeledes valgt at udarbejde sine egne ISA lignende standarder. 

Disse hedder Australian Auditing Standards (ASA), og er udarbejdet af Auditing and Assurancce Stan-

dards Board (AUASB) (Australian Government, 2019). Diverse ASA’er er blevet analyseret og sam-

menholdt med de relevante ISA’er, og i langt de fleste tilfælde ses det, at der er en overvejende over-

ensstemmelse med ISA’erne, herunder kan eksempelvis nævnes ISQC 1, ISA 200, ISA 220, ISA 300 

og ISA 500. Det bemærkes dog, at der i enkelte tilfælde er mindre variationer, hvilket er grundet at 

man i Australien har valgt at implementere med mindre afvigelser, hvilket også ses i de ovenfor be-

skrevne kinesiske standarder, og dette ses endvidere også i de danske implementeringer af diverse ISA-

standarder. De væsentligste aspekter, som er anderledes i ASA 600 i forhold til ISA 600, er naturlige 

forhold, som eksempelvis implementeringsdatoen samt en mindre justering, som betyder, at der er sam-

menhæng mellem de øvrige australske standarder, hvilket er beskrevet i forbindelse med Afsnit 12 i 

ASA 600. Det kan i lighed med det kinesiske afsnit udledes, at der ses en høj grad af kongruens mellem 

de australske revisionsstandarder, ASA, og ISA’erne.  
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7.2.3 Den øvrige del af verden 

Overordnet ses det, jf. IFAC (2019), at de fleste af verdens nationer er medlemmer af IFAC, dog er der 

en del nationer i Afrika, som ikke er medlem, ligesom Ecuador og Cuba samt nationer som Afghanistan 

og Iran. Jf. de ovenstående afsnit vedrørende Kina og Ausralien, så ses den samme tendens andre steder 

i verdenen. Eksempelvis anvender man i Singapore revisionsstandarderne SSA, hvilket står for Singa-

pore Standards on Auditing (ISCA, 2019), ligesom man i Canada anvender CAS, som betyder Cana-

dian Auditing Standards (AASB, 2019). Analysen af disse standarder tegner det samme billede, som er 

beskrevet ovenfor i forbindelse med Kina og Australien, og af den årsag kan det udledes, at henholds-

vis Singapore og Canada implementerer de relevante dele af ISA’erne i deres nationale revisions regler.  

Når man ser imod Europa, så følger det af IFAC (2019), at Hviderusland er den eneste nation i Europa, 

som ikke er medlem af IFAC. Tages der udgangspunkt i Storbritannien, så fremgår det, at man i UK 

anvender deres version af ISA-standerne. Når der ses nærmere på den britiske version af ISA 600, så 

forholder det sig således, at der er implementeret nogle yderligere guidance. Det skal endvidere påpe-

ges, at analysen af de europæiske nationer viser, at ISA’erne er udbredt i Europa, eksempelvis justerer 

IDW ISA’erne i Tyskland (IDW, 2019), hvorfor der ikke ses markante forskelle mellem standarderne i 

Europa, dog er der mindre variationer, som eksempelvis i UK, hvor FRC (Financial Reporting Council) 

udarbejder guidance til eksempelvis ISA 600, hvilket principielt også kunne ske i Danmark, hvis Er-

hvervsstyrelsen ønsker dette og havde ressourcerne.  

 

7.3 Delkonklusion 

Det kan i den forbindelse afslutningsvis konkluderes, at når man ser på revisionsstandarder i den glo-

bale verden, så er ISA meget udbredt. Som det er beskrevet ovenfor, har man i USA valgt at anvende 

AICPA og PCAOB, mens man omvendt har, i eksempelvis Australien, Canada, Kina og Singapore 

valgt at implementerer deres egne standarder, som er kraftigt inspireret af ISA. I Europa ses der imid-

lertid en tendens til, at de fleste nationer er medlem af IFAC, samt implementerer ISA’erne. Det skal 

dog bemærkes, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem de forskellige nationers ISA’er, da 

eksempelvis UK-versionen indeholder mere guidance end den danske version.  
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Kapitel 8 – Koncernrevision i praksis 

Koncernrevision ses som et tidligere fokusområde og er blandet andet højt på agendaen hos Erhvervs-

styrelsen. Det er opfattelsen, at på trods af, at man udtrykker, at man ikke finder mange findings i rela-

tion til fejl i kommunikation mellem koncern- og komponentrevisor, at koncernrevision generelt set 

fortsat er et fokusområde, blandt andet grundet dokumentation af disse overvejelser ikke altid er til-

strækkelig. 

 

8.1 Koncernrevision som fokusområde  

IFIAR (2018) (International Forum of Independent Audit Regulators) udtrykker ligeledes i deres fin-

dings report, som udgives hvert år, at koncernrevision fortsat på globalt plan er et område som man fin-

der fejl i. IFIAR er en organisation af uafhængige revisortilsyn i forskellige lande, som individuelt er 

ansvarlige for kontrol af revisionshuse og deres respektive jurisdiktioner. Rapporten fra 2017 indehol-

der resultater, som reflekterer svar på tværs af 42 ud af IFIARs 52 medlemmer (IFIAR, 2018). 

Rapporten fremhæver flere fokusområder, hvor de hyppigst finder fejl. Disse vedrører accounting esti-

mates, including fair value measurement, internal contorl testing, audit sampling, group audits and rev-

enue recognition (IFIAR, 2018). Alle områder på nær koncernrevision har vist en udvikling fra 2014 – 

2017, hvor procentdelen af fejl identificeret bliver mindre. Dette understreger, at koncernrevision fort-

sat er et område, som giver anledning til udfordringer, og dermed fejl identificeret i kvalitetskontrol. 

IFIAR (2018) gør det dog, i deres rapport, klart at ansvaret for at forbedre disse fejl ligger hos revisi-

onshusene. Organet fremhæver:  

“Although the frequency of findings identified through inspections of listed PIE audits is trending 

downward on an overall basis, progress is not experienced in all jurisdictions at the same rate and no 

definitive trends have been noted for findings arising from inspections of firm-wide systems of quality 

control. These mixed results affirm IFIAR’s views that the global networks must continue in their ef-

forts to strengthen their systems of quality control and drive consistent execution of high quality audits 

throughout the world.” (IFIAR, 2018). Resultaterne af undersøgelserne viser, at ved inspektion af revi-

sioner for PIE virksomheder, er der noteret fejl i 13% omhandlende koncernrevision (IFIAR, 2018). 

Det er dermed ikke ved koncernrevision, at der oftest forekommer procentvis flest fejl, men omvendt 
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viser det, at der er fejl på koncernrevisioner, og at det er et område med relativt mange fejl. Den gene-

relle årsager til, at koncernrevision er et fokusområde, er altså den forhøjede risiko ved, at der er mange 

komplicerede forhold som ofte gør sig gældende. Igennem interviews er der blevet undersøgt, hvordan 

en koncernrevision gennemføres i praksis. Der er i den forbindelse undersøgt hele revisionsprocessen, 

ligesom det er analyseret, hvilke aspekter der giver anledning til udfordringer.  

 

8.2 Indledende overvejelser og kunde-/opgaveaccept 

Det følger af kapitel 4 som vedrører de indledende overvejelser omkring ISA 600, at revisor, som en 

del af de indledende overvejelser skal forstå virksomheden og dens omgivelser, og i den forbindelse 

vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation. Dette underbygges af respondent B, som udtaler føl-

gende i forhold til, hvordan en koncernrevision igangsættes: 

 ”Men når jeg så, hvad kan man sige, skal planlægge min kunde-/opgave accept, så er det vigtigt, at jeg 

har en eller anden viden/forståelse om, hvordan koncernen er sammensat, og hvor jeg kan forvente, at 

det er virksomhed A, der er revisor, og hvis ikke det er virksomhed A, så et andet Big4. Det skal jeg 

have en eller anden fornemmelse af i forbindelse med min kunde-/opgave accept” (bilag 3).  

Forståelsen vedrørende hvordan koncernen er sammensat bliver mere kompleks jo større og mere kom-

pliceret koncernen er. Derfor er det essentielt at man som koncernrevisor benytter de ressourcer, som er 

nødvendige for at forstå kunden indledningsvis. Den forståelse, som der skaber grundlaget for kunde-

/opgave accept er imidlertid ligeledes i praksis medvirkende til den scoping, som foretages, hvilket un-

derbygges af respondent F, som forklarer følgende:  

” Det er stadigvæk at argumentere for, hvorfor vi har valgt de risici vi har, og have tilstrækkelig med 

fakta til at understøtte vores risikovurdering og forståelse af virksomheden og koncernen, således at vi 

laver den rette scoping” (bilag 7). Dette tilskrives, at man indledningsvis i processen får et indgående 

kendskab til brancherne og markederne, som koncernen agerer på, og derigennem er det essentielt, at 

dette bliver dokumenteret og videreformidlet korrekt, således det kan anvendes senere i revisionspro-

cessen. Dermed kan det udledes, at den allerede opnåede information og viden, som kommer fra de 

indledende overvejelser danner rammerne for det videre arbejde i forbindelse med koncernrevisionen. 
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Det er endvidere afgørende at påpege, at forståelsen er vanskeligere at opnå jo større og mere kompli-

ceret kunden er. I nogle tilfælde er det relevant at inddrage komponentrevisor, hvilket kan lede til ud-

fordringer, som bliver beskrevet senere i analysen. 

 

8.3 Planlægning 

Når der er foretaget opgave-/kundeaccept, så vil det næste skridt være at foretage planlægning af kon-

cernrevisionen. Som det er beskrevet i kapitel 4 vedrørende teorien omkring planlægning af koncernre-

vision, så er det her den overordnede koncernrevisionsstrategi fastlægges. I praksis ses det, at det i for-

bindelse med nogle koncernrevisioner kan være alle forhold der planlægges, hvilket understøttes af føl-

gende citat fra respondent E: ”Det ene yderpunkt er jo, at vi planlægger det hele ned til mindste detalje. 

Og der er faktisk nogle koncerner hvor det kan lade sig gøre” (bilag 6). I det tilfælde hvor det er muligt 

for koncernrevisor at revidere alt selv, må det ud fra en effektivitetsbetragtning forudsættes, at der er en 

del aspekter, som eksempelvis ERP-system, interne kontroller, etc., som er identisk for alle komponen-

ter, da det alternativt vil være for tidskrævende og kompliceret for koncernrevisor at opnå forståelse 

samt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for mange forskellige af disse aspekter. Det er naturligt, at i 

de små koncerner, som indeholder et fåtal af selskaber, da vil det være oplagt, at koncernrevisor selv 

opnår forståelse for hele revisionen, da der som regel i disse koncerner er tale om samme interne pro-

cessor.  

 

Når der tages udgangspunkt i mindre koncerner, vil der, jf. ovenfor, ofte være tale om, at koncernrevi-

sor selv reviderer hele koncernen. Når man læser ISA 600, så fremgår der ikke nogle steder, hvor me-

get eller hvor lidt planlægning der skal foretages i forhold til de mindre koncerner. Isoleret set vil der i 

det tilfælde, hvor koncernrevisor selv reviderer komponenterne, være tale om et scenarie, hvor kon-

cernrevisor agerer som både komponentrevisor og koncernrevisor, og her følger der ikke noget af stan-

darden i forhold til hvor meget eller hvor lidt der skal planlægges. Dette underbygges af respondent L, 

som siger følgende: 

” Dér lider ISA 600 rigtig meget, for den tager egentlig ikke stilling til, hvor meget koncernrevisions-

planlægning skal der være, når vi sidder med det hele alle sammen. Så derfor er man nød til at gøre en 

masse koncernrevisionsplanlægning, selvom det foregår på den måde ude i praksis, at først reviderer 
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man datterselskabsvirksomhederne, og så reviderer man modervirksomheden, og til sidst konsolidere 

vi. Det vil sige som led i konsolidering, der har man jo revideret, de der underliggende dattervirksom-

heder” (bilag 12).  

Dette eksempel illustrerer én af de udfordringer, som fremkommer af analysen mellem praksis og teori 

for koncernrevision. Især i Danmark og i Skandinavien findes der mange små koncerner, og disse skal i 

princippet revideres ud fra ISA 600 og samme regler, som når der er tale om store komplicerede kon-

cerner. Det vurderes imidlertid, at i praksis vil det ikke være effektivt og relevant at forholde sig til 

samtlige regler i standarden, når de mindre koncerner revideres. Denne udfordring, vil derfor blive 

yderligere behandlet i kapitel 10 vedrørende små og store koncerner.  

 

8.4 Scoping af betydelige og ikke-betydelige komponenter 

Efterfølgende skal det vurderes, hvilke selskaber som er i scope og, hvilke der ikke er. I den forbindelse 

følger det jf. kapitel 4 om betydelige og ikke-betydelige komponenter, at det er koncernrevisors opgave 

at finde frem til, hvilke komponenter der er individuelt betydelig, hvilket gøres ud fra benchmark, som 

i standarden nævnes som eksempelvis 15%. Den tidligere viden er især essentiel, såfremt der er tale om 

en koncern, som agerer indenfor forskellige segmenter, markeder og/eller brancher, hvorved det er nød-

vendigt, at koncernrevisor har den korrekte forståelse og overblik. Det følger af analysen af interview-

sene, at der i forbindelse med scopingen anvendes kvantitative benchmark til at afgøre, hvilke kompo-

nenter som er i scope, og hvilke der ikke er, hvorved de komponenter, der benævnes som værende i 

scope er betydelige. Efterfølgende bliver der kigget mod de komponenter, som er særdeles risikofyldte, 

og af den årsag skal indgå i scopingen. Dog skal det påpeges, at den risikobetonede tilgang vinder mere 

og mere ind ifølge interviews, da det flere gange er fremhævet at husenes interne guides er mere re-

striktive end standarden. Koncernrevisor opnår sin scoping ud fra et kvantitativt og kvalitativt syns-

punkt, hvilket dermed er i overensstemmelse med teorien og ISA 600. 

Det fremgår endvidere af interviews, at der i praksis hvert år bliver taget stilling til, hvilke komponen-

ter der er betydelige og dermed væsentlige, hvorved de skal i scope. Dette underbygges af respondent 

B, som siger følgende: ”Jeg vil hvert år, uagtet om det er en betydelig eller ikke betydelig, tage dialo-

gen med komponenterne” (bilag 3). Udfordringen som fremkommer i forbindelse med analysen i for-
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hold til scoping består i høj grad af, hvordan man fastsætter benchmarket. Dette er ifølge de interview-

ede respondenter ikke beskrevet tilstrækkeligt i ISA 600, hvorfor det kan være en mulighed med yderli-

gere guidelines i forhold til dette – om ikke andet, så i ydrepunkterne. I forbindelse med analysen er det 

endvidere noteret, at især Big4, men også de mindre huse, har egne interne guidelines, som er væsent-

ligt medvirkende til, vurderingen af, hvilke komponenter, som anses som værende betydelige, og af den 

årsag medvirker husenes interne vejledninger til scopingen. Analysen viser, at de udførende revisorer, 

ikke ønsker yderligere guidelines, men at det især er de revisorer, som er placeret i de respektive fag-

lige afdelinger, der ønsker yderligere guidance. Dette indikerer, at de udførende revisorer støtter deres 

vurdering på interne guidance, men at de faglige afdelinger, som udarbejder disse interne vejledninger, 

har behov for yderligere guidance i forhold til vurderingen af betydelige komponenter, samt hvornår 

der er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Desuden ses der en udfordring i forhold til, når det er vur-

deret hvilke komponenter der er i scope, grundet de enten er finansielt betydelige eller betydelig på 

grund af risiko, men koncernrevisor fortsat ikke har et tilstrækkeligt antal komponenter i scope.  

 

I forlængelse af analysen ovenfor vedrørende store og små koncerner, er der her divergerende holdnin-

ger i praksis. Dette påpeges blandt andet af respondent B, som nævner følgende:  

”Altså hvis du er revisor for en relativ beskeden koncern, hvor der er et holdingselskab, et driftsselskab 

og ejendomsselskab, jamen så er der nogle der siger, at du er inde i ISA 600, og du skal skrive noget 

om scoping, hvor man ligesom er nødt til at sige; ro på. Jeg reviderer det hele, så jeg synes også nogle 

gange, at den kan blive taget til indtægt for noget, som jeg er ret sikker på, ikke var intentionen, men 

egentlig mere fordi der er noget mangel på, hvor man ellers skulle se retningslinjer henne” (bilag 3). 

Dette illustrerer ligeledes, at dokumentationen og holdningen hertil varierer og opfattes divergerende i 

henhold til ISA 600. Dette vil ligeledes blive uddybet senere i kapitel 10, som omhandler små og store 

koncerner i ISA-regi.  

I de senere år er der set en markant udvikling i anvendelsen af Shared Service Center, hvilket ligeledes 

er til debat i revisionsbranchen. Igennem interviews og faglig litteratur fremkommer der en underen og 

diskussion omkring, hvordan dette skal revideres. En af de udfordringer, som der ses i praksis er; hvem 

der skal revidere Shared Service Centeret, og dermed hvem har ansvaret? Bør et Shared Service Center 
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betragtes som en selvstændig komponent, eller er det en del af revisionen for moderselskabet. Dette er 

ligeledes aspekter, som vil blive belyst senere i analysen. 

I forhold til scoping kan det afslutningsvis konkluderes, at hvilke komponenter der er betydelige, og 

ikke-betydelige hvilke der ikke er, i høj grad er et skøn, som skal foretages af koncernrevisor via ved-

kommendes professionelle dømmekraft. Gennemgående er den professionelle dømmekraft et stort 

emne i forhold til revision og dermed også i koncernrevision. Professionel dømmekraft vil blive yderli-

gere analyseret og diskuteret senere i afhandlingen. 

 

8.5 Væsentlighedsniveau 

Et aspekt som hænger sammen med vurderingen af betydelige og ikke-betydelige komponenter, er dis-

kussionen omkring fastsættelse af væsentlighedsniveau. Som det er beskrevet i kapitel 4, så fastlægges 

væsentlighedsniveauet på baggrund af hele koncernen, hvorefter der foretages en allokering af væsent-

lighedsniveauet til de enkelte komponenter. Som det ligeledes blev fremhævet i forbindelse med vurde-

ring af hvilke komponenter, som er betydelige og ikke-betydelige, indgår der både kvantitative og kva-

litative aspekter i forhold til fastlæggelsen samt allokeringen af væsentlighedsniveauet for koncernen. 

Det følger af ISA 600 afsnit 21, at komponentvæsentlighedsniveauet skal være lavere end væsentlig-

hedsniveauet for koncernregnskabet. Det er i den forbindelse relevant at være opmærksom på sammen-

lægningsrisikoen, således at koncernrevisor ikke risikerer, at summen af ikke-korrigerede og uopda-

gende fejlinformation overstiger det samlede væsentlighedsniveau, hvilket er den bagvedliggende årsag 

til afsnit 21 i ISA 600. Allokeringen er imidlertid overladt til professionel dømmekraft, da det ikke føl-

ger af standarden, hvordan allokeringen af væsentlighedsniveau skal foretages, men derimod er det 

koncernrevisor selv, der foretager dette skøn. Denne pointe underbygges af respondent C, som mener 

følgende: ”Den siger jo bare allokering af komponentvæsentlighedsniveau skal være mindre end væ-

sentlighedsniveauet som helhed, jamen det er jo fra 1 million til 0 et eller andet sted der i mellem (gri-

ner og slår ud med armene)” (bilag 4). Senere i interviewet gentager respondent C, at væsentlighedsni-

veau og allokeringen af væsentlighedsniveauet er områder, hvor der er behov for yderligere vejledning 

(bilag 4). Dette er en af de udfordringer, som ses i forbindelse med koncernrevision, idet dette i dag i 

høj grad er overladt til revisors professionelle dømmekraft.  
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En tendens som flere af de interviewede beskriver er, at såfremt det er muligt, vil man forsøge at an-

vende det lokale væsentlighedsniveau for komponenten i forhold til koncernrevisionen. Dette eksempli-

ficeres af respondent D, som forklarer følgende:  

”… typisk vil du sige, ”I fastsætter det ud fra de lokale betingelser, men det må max være 200, men I 

skal rapportere alle revisionsdifferencer til os over 10”. Så på den måde forsøger man ligesom at 

kapsle det ind, fordi det gør det effektivt lokalt og de kan måske bruge deres revision til det lokale for-

mål også, samtidig er det formentlig dem, der kender den lokale forretning bedst, så de kan bedst vur-

dere væsentlighedsniveauet” (bilag 5).  

Dette betyder, at der i forbindelse med koncernrevision er en begyndende indikation af, at man forsøger 

at anvende komponentrevisors kendskab til komponenten i forhold til allokeringen af væsentlighedsni-

veauet. Det skal endvidere påpeges, at man fortsat i revisionsbranchen benytter sig af de øvrige kvanti-

tative benchmarks og de kvalitative forhold, som er relevant for den enkelte koncern, derfor er det ikke 

udelukkende lokale væsentlighedsniveau, som anvendes.  

Overordnet viser analysen, at det sjældent i praksis er fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet, som ska-

ber udfordringer, det er derimod oftere i forbindelse med allokeringen af væsentlighedsniveau udfor-

dringerne opstår. Dette tilskrives, at det i høj grad er overladt til revisors professionelle dømmekraft, 

ligesom i forbindelse med vurdering af hvilke komponenter der er betydelige, og hvilke der ikke er. 

Som beskrevet ovenfor er det fastsat i ISA 600, at det enkelte komponentvæsentlighedsniveau skal 

være lavere end det samlede koncernvæsentlighedsniveau. Ud over dette er der imidlertid ikke nogen 

guidance, hvorfor allokeringen af væsentlighedsniveauet overlades til koncernrevisors professionelle 

dømmekraft. Dette betyder, at der er varierende metoder til at foretage allokeringen på, både mellem de 

enkelte revisionshuse, men også mellem de enkelte revisorer, hvilket underbygges af respondent L, da 

vedkommende spørges ind til, hvordan vedkommende ser allokeringen af væsentlighedsniveau: ”Det, 

tror jeg, bliver gjort på rigtig mange forskellige måder, og måske i nogle situationer meget lidt for-

melt” (bilag 12).  

På den ene side kan dette indikere en udfordring for ISA 600, nemlig såfremt forskellige revisor i et 

hypotetisk scenarie skal allokere væsentlighedsniveauet for den samme koncern, da vil det blive gjort 

på flere forskellige måder. Omvendt understreges det, at dette ligger op til revisors professionelle døm-

mekraft, som er essentiel i de principorienterede standarder. Det er opfattelsen, at Erhvervsstyrelsen i 
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Danmark er glad for dette, da tilgangen giver anledning til en øget argumentation for, hvorfor væsent-

lighedsniveauet allokeres på netop en bestemt måde, hvor det essentielle er, at der skabes en rød tråd 

igennem revisionen (bilag 15). Det kan altså udledes af analysen om scoping og allokering af væsent-

lighedsniveau, at meget på nuværende tidspunkt er overladt til revisors professionelle dømmekraft, 

hvilket vil blive yderligere analyseret og diskuteret senere i afhandlingen. 

 

8.6 Forholdet til komponentrevisor 

Et yderligere aspekt, som er relevant i forhold til koncernrevision er, hvorledes en anden revisors ar-

bejde anvendes, dette er især relevant i større koncerner, samt ofte i internationale koncerner, hvor kon-

cernrevisor mener, at det er mere effektivt at benytte en komponentrevisor. I den forbindelse følger det 

af ISA 600, at det er koncernrevisors opgave at kommunikere og opnå forståelse for komponentrevisor 

og vedkommendes arbejde. Det er desuden et naturligt krav, at komponentrevisor er uafhængig (ISA 

600, afsnit 19). I praksis ses det, at der er flere forskellige måder at opnå forståelse til komponentrevi-

sor, hvilket kan være ved fysisk besøg, et Skype-møde, undersøgelse ved eksempelvis at anvende kon-

cernrevisors internationale netværk eller internettet. Derfor forsøger man i flere af Big4 samt øvrige 

større revisionshuse, at så mange som muligt af komponentrevisorerne er fra samme internationale net-

værk, og dette understøttes af respondent B, som siger følgende: 

”Jeg er også revisor nogle steder, hvor der er nogle lokale revisorer, men det er ikke noget der er væ-

sentligt for det. Altså i virksomhed A har vi en regel om, at vi skal have 70% af omsætningen, som skal 

revideres af virksomhed A, og det vil jeg have styr på. Jeg kan godt få tilladelse, hvis det for eksempel 

er 60% og de øvrige 15% var revideret af virksomhed C, det er ikke sådan, at vi ikke kunne acceptere 

kunden. Det kunne vi godt, men er det sådan, at det var et eller andet lokalt kinesisk firma, så kunne vi 

nok ikke få lov” (bilag 3).  

Der kan dog ske udfordringer, hvilket eksempel kan ses, hvis der er komponenter i Iran, hvor Big4 in-

den sanktionerne over for nationen blev mindre i 2016, ikke har været repræsenteret (Townsend, 2016), 

hvorved Big4 ikke kan anvende deres internationale netværk.  
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I internationale koncerner kan man opleve, at komponentrevisors kulturelle og uddannelsesmæssige 

baggrund er divergerende i forhold til koncernrevisors. Dette er en udfordring, som kan være vanskelig 

at håndtere, da komponentrevisor i udgangspunktet udelukkende vil rapportere de forhold, som ved-

kommende finder relevante. Et eksempel her på ses i forbindelse med interview med respondent N, 

som udtaler følgende: ”altså det er jo bare et eksempel, fordi jeg aner ikke om det er ok i Thailand at 

have 500.000 liggende i et pengeskab, men hvis det nu er ok, så vil man jo ikke rapportere det” (bilag 

14). Det er dog essentielt at påpege, at det er op til koncernrevisor at sikre, at såvel vedkommende selv, 

men også at komponentrevisor er opmærksom på de etiske regler, der er relevante for koncernrevisio-

nen, hvilket følger af ISA 600, afsnit 19 (a). Det indikerer dog imidlertid en af de udfordringer, som der 

er i forbindelse med forståelse af komponentrevisor, nemlig den kulturelle forskel. Blandt andet på 

grund af ovenstående, men også ud fra et kommercielt synspunkt forsøger revisionsvirksomhederne, at 

inddrage sit eget netværk i så mange koncernrevisioner som muligt. En anden årsag vil ligeledes være, 

at de forskellige internationale netværk gennemgår sammen kvalitetskontrol, og derved er der implicit 

en forståelse af en række vigtige forhold vedrørende komponentrevisor. Dette illustrerer nogle af de ud-

fordringer, som der forekommer i forbindelse med forståelse af anden revisors arbejde, hvilket vil blive 

uddybet i kapitel 9, som omhandler netop udfordringer ved forståelsen af komponentrevisors arbejde.  

 

8.7 Udførsel 

I forhold til den reelle udførsel af revisionen er der to mulige scenarier: 

1) koncernrevisor anvender komponentrevisorer og 

2) koncernrevisor agerer selv komponentrevisor. 

I henhold til scenarie 1, så henvises der i høj grad til ovenstående afsnit vedrørende forståelse af kom-

ponentrevisor samt den nedenstående uddybende analyse og diskussion af området i kapitel 9. Det skal 

endvidere påpeges, at når rapporteringen fra komponentrevisor modtages, så skal koncernrevisor være 

opmærksom på sammenlægningsrisikoen, jf. afsnit 8.5. I rapporteringen vil koncernrevisor sædvanlig-

vis få oplyst alle fejl, som er over niveau for fejlinformationer, der er klart ubetydelige. I relation til 

scenarie 2, så viser analysen at udfordringen er i forhold til hvor meget der skal dokumenteres. De situ-

ationer som relaterer sig til scenarie 2, er typisk, der hvor der er tale om mindre koncerner, hvor kon-

cernrevisor kan holde overblikket og effektivt revidere hele koncernen. Analysen antyder imidlertid, at 
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der er en udfordring i relation til, hvor meget man skal dokumentere, hvilket underbygges af respon-

dent B, som udtaler følgende: ”… hvor vi skal dokumentere et eller andet, men det er helt fjollet fordi 

koncernen består måske af 4 selskaber, og jeg reviderer selv alle 4 selskaber, så er det sådan lidt… Er 

det nødvendigt?” (bilag 3). Omvendt så giver samtalen med respondent O fra Erhvervsstyrelsen en for-

ståelse af, at vedkommende ikke mener, at dette er en udfordring, men vedkommende ønsker blot at der 

er en god dokumentation, som viser hvilke overvejelser, som revisor gør i forbindelse med koncernre-

visionen (bilag 15). Dette vil, i lighed med de ovenstående analyser af små koncerner, blive analyseret 

og diskuteret yderligere i nedenstående kapitel 10 omkring små koncerner i forhold til store.  

 

8.8 Konsolidering og rapportering 

Som det følger af kapitel 4, hvor koncernrevision efter ISA 600 er beskrevet, så er det koncernrevisi-

onsteamets opgave at udføre konsolideringen. En af forudsætningerne for at teamet kan udføre konsoli-

deringen er, at komponentrevisorerne har rapporteret. Det er opfattelsen, ud fra interview med respon-

dent fra Erhvervsstyrelsen, at et af de steder, hvor der opleves udfordringer er i relation til konsolide-

ringsprocessen, hvor der ikke ses tilstrækkelig dokumentation (bilag 15). Analysen af interviews indi-

kerer, at den bagvedliggende årsag ofte er, at tiden skrider, og såfremt man ikke følger tidsplanen, så 

får man, som komponentrevisor, ikke rapporteret i tide, hvorved det ikke er muligt for koncernrevisor 

at udføre konsolideringen og dokumentationen herfor tilstrækkeligt.  

Ovenstående illustrerer imidlertid en af de udfordringer, som revisionsbranchen generelt står overfor, 

hvilket ligeledes underbygges af respondent A, som mener følgende:  

”Tidsplanerne er presset, fordi vores kunder skal levere på et eller andet givet tidspunkt, og vi har så X 

antal dage til at få revideret tingene så det er typisk der vi og vores kollegaer rundt omkring i verden 

bliver presset. Det er tidsplanen, og samtidig at vi ikke må gå på kompromis med kvaliteten” (bilag 2).  

Derfor kan det diskuteres, hvorvidt det er muligt at skabe bedre tidsrammer for revisor. Dette er imid-

lertid et område, som relaterer sig til revision generelt, da virksomhederne skal offentliggøre regnska-

berne til en bestemt frist, og de skal ligeledes have udarbejdet materialet, hvilket giver revisor et tidsin-

terval til at revidere regnskabet.  
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Afslutningsvis skal revisor rapportere til omverdenen. Som det er beskrevet i teori afsnittet vedrørende 

rapportering, så gøres dette på samme måde som ved en almindelig revision. Som beskrevet i den inter-

nationale analyse, så forholder det sig således, at revisor i henhold til ISA-standarderne tager det fulde 

ansvar for hele koncernen i modsætning til amerikanske standarder, hvor revisor kan fraskrive en del af 

ansvaret til komponentrevisor. Analysen viser, at det sjældent er i forbindelse med konsolidering og 

rapportering, hvor de store udfordringer forekommer, da det er vurderingen, at dette er relativt simpelt, 

og samtidig en del af den afsluttende revisionsproces. Af den årsag skulle eventuelle udfordringer 

gerne være afklaret og diskuteret tidligere i revisionsprocessen. 

 

8.9 Yderligere udfordringer i forhold til koncernrevision 

Igennem analysen er der beskrevet andre forhold, som skaber udfordringer i forbindelse med en kon-

cernrevision, og disse vil i det følgende blive yderligere analyseret.  

8.9.1 Letterbox companies 

Financial Reporting Council (Jones, 2013) definerer Letterbox Companies således: ”Letterbox compa-

nies’ are companies or groups of companies where the general and financial management and the 

company’s operations are located in a different jurisdiction to that of the company’s legal registration 

(where the auditor who signs the audit report is usually based)”. Dette betyder, at der er en situation, 

hvor koncernrevisor skal forestå en revision, hvor holdingselskabet ligger i samme nation, som revisor 

er hjemmehørende, men den hovedsagelige drift af selskabet foregår i et andet land. Hvilket betyder, at 

det er vanskeligere for koncernrevisor at opnå en god forståelse for koncernen og komponentrevisor. 

Det ses ofte i forbindelse med disse typer selskaber, at det er begrænset adgang til holdingselskabet (Jo-

nes, 2013), da det eksempelvis kan være en adresse på et kontorhotel. Dette er et forhold, som IAASB i 

2014 ønskede at give mere opmærksomhed, hvorfor de valgte at nedsætte en arbejdsgruppe. Heraf blev 

det udledt, at ISA 600 var gældende i forhold til letterbox companies (Zietsman, 2014). Det er endvi-

dere arbejdsgruppens konklusion, at området har behov for yderligere guidance, ligesom der skal tages 

højde for issuet i forbindelse med en opdatering af ISA 600 (Zietsman, 2014).  

Analysen af ISA 600, teori vedrørende letterbox companies, samt praksis for koncernrevision viser, at 

der fortsat ikke er yderligere guidance på området. Når ISA 600 læses, så er det klart, at ansvaret for en 
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revision af et letterbox selskab er hos koncernrevisor. Der skabes dog en udfordring, da komponentre-

visoren vil revidere indholdet i koncernen, mens koncernrevisor ofte vil risikere udelukkende at revi-

dere et selskab med kapitalandele. Det er imidlertid således ifølge ISA 600, at koncernrevisor skal have 

den overordnede forståelse for hele koncernen, hvorfor det ofte giver mening, at komponentrevisor 

hjælper vedkommende med at opnå denne. I den henseende er det relevant at kigge imod AICPA og 

PCAOB, hvor der er mulighed for, at koncernrevisor kan fraskrive sig en del af ansvaret for komponen-

terne i påtegningen. Kunne dette være en mulighed i forhold til letterbox companies i IAASB-regi? 

Dette kræver imidlertid en skarp opdeling mellem, hvad letterbox companies er og hvad de ikke er, 

hvilket betyder, at IAASB vil være nødsaget til at gå på kompromis med den principorienterede til-

gang. Det kan udledes, at dette er en udfordring for IAASB, og det er ligeledes forståelsen, at området 

vedrørende letterbox companies vil være et fokuspunkt i projektet vedrørende opdatering af ISA 600 

(IAASB, 2017b). Det skal påpeges, at området vedrørende letterbox companies er omfattende, og at der 

kan udfærdiges en hel afhandling udelukkende omkring dette, hvorfor der i dette tilfælde ikke foretages 

yderligere i relation til denne problemstilling.  
 

 

8.10 Delkonklusion  

Som det er beskrevet i indledningen til analysen, som fremgår af kapitel 6, så er formålet med denne 

del af analysen at udfordre ISA 600, og derigennem lede til en liste med potentielle udfordringer for 

standarden. Det ses indledningsvis i de indledende overvejelser samt kunde-/opgave accepten, at det i 

nogle scenarier kan være vanskeligt at opnå forståelse for koncernen. Det er imidlertid essentielt at 

opnå forståelse for koncernen, da dette er fundamentet, som der bygges ovenpå i den videre revisions-

proces. I forhold til planlægningen, ses der to scenarier, hvilket afhænger af størrelsen på koncernen. I 

de koncerner som er så små, at koncernrevisor selv kan revidere alt, da vil dette være det ideelle. Dette 

stiller imidlertid en udfordring i forhold til dokumentationen, og hvor meget man i princippet som kon-

cernrevisor skal kommunikere med sig selv. Derfor illustreres der allerede her, én af udfordringerne i 

ISA 600, nemlig forholdet mellem store og små koncerner. 

Herefter følger analysen af scoping, hvoraf det fremgår, at betydelige komponenter udvælges på bag-

grund af et kvantitativt benchmark samt en risikovurdering. Fastsættelsen af benchmark samt graden af 

risiko ligger i høj grad op til professionel dømmekraft, hvilket er subjektivt for den enkelte revisor. 

Derfor illustrerer dette en anden udfordring i forhold til ISA 600, nemlig hvornår den professionelle 
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dømmekraft er tilfredsstillende. Det underbygges endvidere af, at der hvert år skal vurderes, hvilke 

komponenter som er i scope, hvorved der i den forbindelse skal anvendes professionel dømmekraft. 

Samtidig er det i forbindelse med afsnittet om scoping beskrevet, at Shared Service Centre vinder mere 

frem, hvorfor dette ligeledes er en udfordring for standarden, da der i dag ikke tages højde for det i ISA 

600. Et andet aspekt som kræver professionel dømmekraft, er i forhold til allokering af væsentligheds-

niveau. ISA 600 beskriver ikke dette uddybende, hvorfor det i høj grad overlades til koncernrevisors 

professionelle dømmekraft. I relation til at en del overlades til den professionelle dømmekraft, viser 

analysen, at revisorer efterspørger yderligere guidelines. Yderligere kan det nævnes, at hele forholdet 

omkring forståelse af komponentrevisor samt vedkommendes arbejde kan være udfordrende, ligesom 

det generelle tidspres samt manglende rapportering fra komponentrevisor. Afslutningsvis skal det næv-

nes, at der i forbindelse med analysen ligeledes ses udfordringer med letterbox companies samt indreg-

ningen og revisionen af kapitalandele i datterselskaber. Dette betyder, at analysen af udfordringer mel-

lem teori og praksis i forhold til ISA 600, kan konkluderes i følgende bruttoliste:  

 

  

Udfordringer i ISA 600 Profesionel dømmekraft

Shared service center

Små koncerner i forhold til store koncerner

Forståelse af komponentrevisor

Allokering af væsentlighedsniveau

Scoping

Letterbox companies

Revision af kapitalandele i datterselskaber

Kommunikation

Kulturelle forskelle

Tidspres

Manglende rapportering fra komponentrevisor
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Kapitel 9 – Forholdet til komponentrevisor  

Som det blev beskrevet i forrige kapitel, så er forholdet til komponentrevisor identificeret som værende 

en udfordring, når koncernrevisor skal opnå forståelse og samarbejde med komponentrevisor. Indevæ-

rende kapitel har til formål at analysere og diskutere udfordringen yderligere, samt at forsøge at identi-

ficere praktiske løsninger på dette. 

9.1 Udfordringer i forståelsen af komponentrevisor 

Som det blev beskrevet tidligere i denne afhandling, så bygger ISA 600 videre på principperne i ISA 

220 om, at det er den underskrivende revisor, der har ansvaret for revisionen og for den afgivne revisi-

onspåtegning. Dette gælder såvel en almindelig revision. Derfor er det essentielt, at koncernrevisor sik-

rer, at revisionsdokumentationen, som indhentes fra eventuelle komponentrevisorer, er tilstrækkelig. 

Det er derved koncernrevisors ansvar, at revisionen foretaget af komponentrevisor er fyldestgørende.  

Denne forbindelse mellem koncernrevisor og komponentrevisor er i praksis vanskelig at balancere, og 

kan give anledning til udfordringer. Dette er især i forhold til at bedømme, om der er indhentet egent og 

tilstrækkeligt revisionsbevis, hvilket for koncernrevisor kan afhænge af, om komponentrevisor kommer 

fra bestemte lande, og hvorvidt komponentrevisor kommer fra samme internationale revisionsnetværk 

eller et mindre ukendt revisionsfirma. Dette leder til problematikken omkring hvorvidt der skal udføres 

yderligere arbejde fra koncernrevisors side, afhængigt af om komponentrevisor kommer fra samme net-

værk, eller fra et mindre, ukendt revisionshus. Denne vurdering beror sig på revisors professionelle 

dømmekraft, og afhænger i høj grad af koncernrevisors forståelse og tiltro til komponentrevisor. 

 

For det første, så spiller det en stor rolle, om komponenten er identificeret som en betydelig eller ikke-

betydelig komponent, jf. kapitel 8 om koncernrevisionsprocessen. Respondenterne giver udtryk for, at 

det ville være en mindre relevant problemstilling, såfremt komponenten ikke er vurderet som en væ-

sentlig komponent, mens det, hvis det er en væsentlig komponent, vil have en klar påvirkning på plan-

lægningen af revisionen, hvem der optræder som komponentrevisor. Som det er udledt i forbindelse 
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med analysen af koncernrevisionsprocessen samt beskrevet i det indledende teori-afsnit, så er det kon-

cernrevisions ansvar at tilrettelægge revisionsstrategien. Det er altså op til koncernrevisor at vurdere 

hvornår vedkommende har tiltro nok til den fungerende komponentrevisor.  

Gennem empiri er der opnået en forståelse af, at respondenterne foretrækker, at komponentrevisorer er 

fra samme internationale netværk. Dette tilskrives, at firmaerne opererer med samme revisionsmetode 

og politikker for intern kvalitetskontrol, hvilket naturligt letter processen, hvorved koncernrevisor ikke 

nødvendigvis skal opnå forståelse for disse processer. Analysen af empirien giver udtryk for, at respon-

denterne vurderer, hvilken type revisor, der anvendes som komponentrevisor af denne årsag. De vil æn-

dre i planlægningen, afhængigt af om komponentrevisor er fra en mindre revisionshus eller et net-

værksfirma. De gør sig ligeledes tanker i forhold til planlægning, såfremt komponentrevisor kommer 

fra et bestemt land og kulturelle forskelle dermed gør sig gældende. Dette er en opfattelse som under-

bygges af Respondent G, som udtrykker følgende: 

”Nu spørger I selv hvornår komponentrevisor har de fornødne kompetencer; er det en fra samme 

firma, samme netværk, Big4. Det er klart, at jo længere ud du kommer, jo mere øges risikoen. Eksem-

pelvis, uden at jeg skal udtale mig for meget, hvis det er et eller andet tremandsfirma nede i Italien, 

hvor de har svært ved at tale engelsk, og man er tvivl om, om de deltager på de kurser de skal og får 

deres efteruddannelse, så er det klart at risikoen øges, og du skal være involveret meget mere og måske 

have tolk på, osv.” (bilag 8). 

 

9.2 Forståelse og involvering i komponentrevisors arbejde 

Samarbejdet med komponentrevisor kan være udfordrende, hvis komponentrevisor ikke kommer fra 

ens internationale netværk, og samtidig er fra en revisionsvirksomhed uden for nærområdet, da det er 

vurderet, at det alt andet lige, giver større kulturelle forskelle. Analysen viser omvendt, at andre respon-

denter mener, at det er irrelevant, hvor komponentrevisor kommer fra, hvis blot vedkommende er fra et 

velkendt internationalt netværk. Samtidig indikerer analysen, at nogle respondenter ligeledes ligger 

vægt på, at dette er en udfordring som kan løses i praksis, idet udviklingen i interne guidelines gør, at 

man naturligt tager stilling til risikofyldte faktorer, mens andre ønsker at IAASB tager bedre stilling til, 

hvilke krav der er til komponentrevisor. Det udledes af analysen, at for samtlige respondenter er dog 
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gældende, at usikkerheden omkring hvorvidt komponentrevisor har den nødvendige faglige kompe-

tence forhøjes, jo mindre kendskab koncernrevisor har til komponentrevisor.  

I den forbindelse udføres specifikke handlinger for at opnå forståelse for komponentrevisor, samt sikre 

at det udførte arbejde er tilstrækkeligt. Det kan udledes af analysen, at respondenterne i høj grad er 

enige om, at det, som minimum, er nødvendigt enten at besøge eller afholde møde med komponentrevi-

sor, for at danne et indtryk af, hvorvidt komponentrevisor har de fornødne kompetencer. Som eksempel 

på hvilke handlinger koncernrevisor kan udføre for at sikre, at komponentrevisors arbejde er tilstrække-

ligt, nævner respondent D: 

 ”… typisk på de større koncernrevisioner, mødes man jo med dem som er komponentrevisorer, så kal-

der man alle sammen, hvis man er her i København, så kalder man dem alle sammen her, hvis det var 

første år, og så mødes man 3 dage, og så taler man om hvordan de der instrukser, og hvad er der af 

væsentlige kunder osv.” (bilag 5). 

 

Den helt store udfordring i praksis er, at ressourcerne i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelige, i forhold til 

samtidigt at skulle sikre tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis så effektivt som muligt. Udfordringerne i 

vurderingen kan også opstå, som følge af forskellige krav til uafhængighed og etik der kan bevirke, at 

koncernrevisor vurderer komponentrevisor for nærtstående til selve komponenten. Konsekvensen heraf 

er dermed, at koncernrevisor ikke kan finde komponentrevisors arbejde pålideligt. Dette kan dog i 

praksis være vanskelligt at vurdere grundet divergerende opfattelser. Som beskrevet kan der også opstå 

sproglige og kulturelle udfordringer, som bevirker, at komponentrevisors arbejde ikke kan inddrages 

som dokumentation i et dansk koncernregnskab. Et eksempel på dette kunne være, at en dansk koncern 

har et udenlandsk datterselskab, der ikke leverer regnskabsmateriale på et forståeligt sprog. Dette, som 

er blevet påpeget flere gange gennem empirien, er en reel risiko for, at koncernrevisor ikke forstår det 

materiale, som vedkommende modtager, og derpå ikke kan udfordre dette tilstrækkeligt. Respondent J 

kommer med et praktisk eksempel på, hvad der nogle gange kan give udfordringer som koncernrevisor: 

”Jeg har før været udsat for, at det var en [komponentrevisor red.] uden for netværket, hvor det var i et 

afrikansk land, og det var ikke et kendt firmanavn. […] Jeg kunne ikke finde firmanavnet på google el-

ler nogle steder, og e-mailen var sådan en gmail, og så prøvede jeg at komme i kontakt med dem, og 
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skrive og ringe uden at kunne komme igennem til dem. Så der måtte jeg jo sige til min kunde, at de sim-

pelthen blev nød til at få fat i dem dernede som har lavet det arbejde for dem, og finde ud af hvem det 

er, og så fik de så fat i en virksomhed C-revisor i stedet for, som jeg så kunne snakke med.” (bilag 10)  

 

Respondentens eksempel viser, at forståelsen af komponentrevisor er en særdeles essentiel proces i 

koncernrevisionen. Der ses dog en tendens, i empirien, som viser, at det er sjældent, at det er et mindre 

kendt revisionshus, som reviderer en betydelig komponent. Dette vil man så vidt muligt forsøge at 

holde inden for netværket, blandt andet grundet en kommerciel forpligtelse. Respondenternes svar 

stemmer altså overens med ISA 600s krav og vigtigheden af, at forstå komponentrevisors kompetencer, 

og hvordan der ved en eventuel konstatering af manglende kompetencer hos komponentrevisor, må fo-

retages yderligere handlinger fra koncernrevisors side. Der er også bred enighed, blandt responden-

terne, om, at dette i praksis kan give anledning til udfordringer, især i tilfælde hvor komponentrevisor 

er fra et mindre ukendt revisionshus, og i tilfælde hvor der kan opstå kulturelle forskelle. Responden-

terne giver udtryk for, at den nuværende standard ikke tager stilling til disse udfordringer, og at de der-

med ikke kan søge hjælp til at løse disse udfordringer i den nuværende standard, men snarere henter 

hjælp i deres interne guidelines. Standarden tager ligeledes ikke direkte stilling til, om det er afsenders 

eller modtagers pligt, at forstå budskabet i kommunikationen, blot at det i sidste ende er koncernrevi-

sors ansvar, såfremt budskabet i kommunikationen ikke er forstået korrekt, idet det er vedkommende, 

som skriver under på påtegningen. Typisk vil man sige, at det er afsender som skal målrette kommuni-

kationen til modtageren, hvilket også antages at gælde for kommunikationen mellem revisionsparterne. 

Respondent H underbyger dette på følgende måde:  

”… jamen det er klart, at så længe tingene sidder i skabet, og den skriftlige kommunikation man får er 

ok, så er der en faldgruppe for at det bliver envejs kommunikation, også fordi der ikke er meget tid til 

at lave tovejs kommunikation. Omvendt kan man sige, at nye måder at kommunikere på, hvor man rent 

faktisk kan se hinanden, det gør at det i hvert fald er nemmere nu, end det tidligere har været.”(bilag 9) 

 

Det er ligeledes opfattelsen, at Erhvervsstyrelsen har den holdning, at så længe revisor har været godt 

nok involveret, så har vedkommende været tilstrækkeligt involveret (bilag 15). Dette betyder, at en 

kontrollant fra Erhvervsstyrelsen eller en erfaren revisor skal kunne danne de samme konklusioner på 
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baggrund af den dokumentation, som er udarbejdet. Dette underbygges af respondent P, som beskriver 

følgende:  

”… (det) er rimelig nok og fair nok, at man som dansk koncernrevisor har en iboende tillid til at kolle-

gaen der sidder i X land er skarpe nok og overholder politikker og procedurer, så med det for øje, så 

synes jeg egentlig det virker passende. Altså man laver en koncerninstruks, man udsender, og man får 

tilbage af forskellige appendiks, der er signet at man er uafhængige, og at man skal indrapportere hvis 

man påtager sig ekstraopgaver osv., og de standarder jeg kender til og har set, synes jeg, er rigeligt 

dækkende for den del der.” (bilag 16). 

 

9.3 Stigende Fokus fra IAASB 

Som det blev påpeget ovenfor, og som er den generelle holdning gennem empirien, så bliver kravene til 

forståelsen af komponentrevisor, og den mængde arbejde, som skal udføres i denne proces større og 

større internt i de største revisionshuse. Samtidig bliver det mere og mere kompliceret med større data-

mængder, anvendelse af Shared Service Centre, etc. Dette giver ligeledes virksomhederne et behov for 

at sikre compliance, da der ses en tendens til at koncerner bliver mere komplekse. Respondent G påpe-

ger dette som en generel udvikling som følger branchen: 

”Vi bevæger os mere og mere i retning af det her, og der kommer mere og mere guidance internt på 

dette. Kravene på dette, ligesom inden for alle mulige andre ting inden for revision, bliver større og 

større. Det er ligeså meget firmaernes egne politikker. Der kommer mere og mere guidance der siger, 

hvad er det du skal gøre, sådan helt konkret.” (bilag 8). 

Det vil derfor være vurderet som naturligt, at de ovenstående aspekter, samarbejde og kommunikation 

med komponentrevisor, vil blive inkludere i den forstående opdatering af ISA 600. IFIAR (2018) frem-

hæver, at IAASB, har flere projekter, som relaterer sig til de områder, hvor niveauet af identificerede 

fejl er høje. Disse projekter vedrører, bland andre: The audit of accounting estimates (ISA 540), audit 

firms’ systems of quality control including EQCR (ISQC 1 and ISA 220), risk assessment and internal 

control (ISA 315), and group audit (ISA 600). I den forbindelse er det relevant at undersøge dette pro-

jektforslag i forhold til at kunne identificere, hvorvidt IAASB mener, der er udfordringer i kommunika-

tionen med komponentrevisor og i forholdet til komponentrevisor generelt.  
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IAASB (IFAC, 2015) beskriver i deres projektforslag, at der er udtrykt bekymring over følgende:  

- “The extent of the group auditor’s involvement in the work of the component auditor (the 

amount and scope of work needed by the group auditor in relation to the component including 

the audit evidence needed, access to the workpapers of the component auditor, and clarification 

of various aspects relating to “significant components”); 

- Communication between the group auditor and the component auditor; 

- Application of the concept of component materiality; 

- Identifying a component in complex situations; and 

- Work effort of the component auditor.” 

 

Der er altså udtrykt bekymring for, at kommunikationskravene i ISA 600, herunder punkt 40 og 41 ikke 

er specifikke nok til at resultere i tilstrækkelig og hensigtsmæssig kommunikation mellem komponent-

revisorer og koncernrevisor. Det fremhæves især i projektforslag (IFAC, 2015), at der er mangelfuld 

kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisorer under revisionen, specielt når det ved-

rører kommunikation relateret til resultaterne fra komponentrevisoren. Det udledes ydermere, at det er 

nødvendigt med mere interaktiv kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisor, således 

at det er lettere for koncernrevisor at følge planlægningen og vurdere det arbejde, der udføres af kom-

ponentrevisor. Det skal endvidere påpeges, at koncerninstrukser fra koncernrevisor til komponentrevi-

sorer ofte er standardiseret til alle komponenter. Dermed er de ikke skræddersyet til hver komponentre-

visor baseret på de relevante fakta og omstændigheder, som gør sig gældende i den situation, og som 

således bør være afspejlet i det arbejde som komponentrevisor udfører. Denne udfordring er især rele-

vant for mindre revisionshuse, der angiver, at når de fungerer som komponentrevisorer for komponen-

ter, der ikke er betydelige, modtager de standardiserede instrukser fra koncernrevisor, der er designet til 

betydelige komponenter og dermed ikke skræddersyet til det arbejde, de bliver bedt om at udføre på de 

ikke-væsentlige komponenter (IFAC, 2015).  
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Ovenstående gennemgang af identificerede udfordringer af IAASB er identiske med de udfordringer 

som er noteret gennem empriri, og præsenteret tidligere i dette afsnit. Dette viser, at IAASB er bevidst 

om, at der er steder i ISA 600, hvor revisor, er overladt til sin professionelle dømmekraft. Det er vurde-

ret på baggrund af ovenstående analyse, at en kommende opdatering skal indeholde et større fokus på 

behovet for tilstrækkelig og rettidig tovejskommunikation under revisionen og en fremhævelse af be-

tydningen af dialogen undervejs i revisionen, hvilket ligeledes underbygges af Downey & Bedard 

(2016). Dette er uanset om det er tale om personlig kommunikation, telefonisk eller via en digital form, 

som er hensigtsmæssigt, som supplement til mere formelle skriftlige instruktioner og anden kommuni-

kation. Yderligere bør der i højere grad blive lagt vægt på at hjælpe koncernrevisor til bedre at forstå 

omfanget og arten af den nødvendige og hensigtsmæssige kommunikation med komponentrevisoren. 

IAASB udtrykker, at man forestiller sig løsningsmodeller til de udfordringer, som er beskrevet ovenfor. 

IAASB demonstrerer at man ønsker en styrkelse af kravene og en forbedring af materiale til brug for 

kommunikation mellem koncernrevisor og komponentrevisorer. IAASB kommer yderligere ind på, at 

der er en mulighed for, at man kan udvikle en separat standard som indeholder de specifikke krav som 

er rettet mod komponentrevisor, for bedre at kunne imødekomme den udfordring som ligger i, at det 

ikke er klart nok, at komponentrevisorer har ansvar for at bringe relevante spørgsmål og findings ved-

rørende deres arbejde på en komponent frem til koncernrevisor (IFAC, 2015).  

 

Det er ydermere identificeret gennem empirien, at ISA 600 kræver rettidig kommunikation mellem 

gruppens koncernrevisor og komponentrevisorer, men forklarer ikke, hvad der menes med rettidig. En 

forbedret version af ISA 600 kan, som IAASB fremhæver, indeholde eksempler på forskellige former 

for kommunikation, der kan være hensigtsmæssig under forskellige omstændigheder. Dette vil i høj 

grad imødekomme den del af empirien som efterspørger større guidance på dette område.  

IAASB understreger dog, at man imidlertid, på grund af vidt forskellige koncernstrukturer og variatio-

ner i komponentrevisorer, herunder deres kompetencer, ikke kan gøre ISA 600 for specifik, og det kan 

dermed ikke forventes, at ISA 600 skal adresse alle tilgange, der kan være passende i en given situa-

tion. IAASB fremhæver følgende: 

” It is important that the principles-based nature of the ISAs be preserved so that they continue to be 
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“fit for purpose” as structures continue to evolve. In this way, the group engagement partner can con-

tinue to manage and organize the audit to respond to specific practical challenges related to the struc-

ture of the entity and related circumstances.” (IFAC, 2015).  

Den principorienterede-tilgang i ISA’erne vil blive diskuteret yderligere senere i afhandlingen. Over-

ordnet vurderes det, at forbedringer til kommunikationskravene i ISA 600 vil være med til, at forbedre 

koncernrevisors involvering i komponentrevisors arbejde, herunder forståelse af komponentrevisor. 

Dette vil give bedre grundlag for at vurdere tilstrækkeligheden og egnetheden af revisionsbevis for hele 

koncernen.  

 

9.3 Delkonklusion  

Afslutningsvis kan det konkluderes, at respondenterne i høj grad følger ISA 600s anbefalinger med 

hensyn til overvejelser omkring forståelse af komponentrevisor. ISA 600 foreskriver, at det er koncern-

revisors professionelle dømmekraft, som skal anvendes til at fastsætte arten og omfanget af de procedu-

rer, der er nødvendige for at opnå forståelse for komponentrevisor. Denne vurdering giver i praksis an-

ledning til udfordringer, men grundlæggende beror vurderingen på: Erfaring med komponentrevisor fra 

tidligere, kendskab til komponentrevisor via ens netværksfirma, kendskab til det regulerende miljø, 

hvori komponentrevisor opererer, etc. Standarden anbefaler, at der foretages en løbende dialog med 

komponentrevisor, sådan som flere respondenterne også beskriver. Flere udtrykker, at der foretrækkes 

fysiske møder, Skype-møder, etc., idet man bedre kan få et personligt indtryk af komponentrevisor. Ud 

over dette kan koncernrevisor samtidig observere og undersøge, hvilke overvågende organer der er i 

det pågældende miljø, som komponentrevisor opererer i.  

Med udgangspunkt i diskussioner i løbet af de foretagne interviews, har respondenternes overordnede 

holdning til den nuværende standard været, at det er muligt at udarbejde en passende revisionsstrategi, 

som tager højde for de øgede risici og forhold, der er påvirket af anvendelsen af komponentrevisorer. 

Dermed mener de involverede, at den nuværende standard i sin helhed er dækkende, og respondenterne 

mener, at de yderligere får en vis guidance til at gøre sig relevante overvejelser fra interne revisionsma-

nualer og revisionsværktøjer. På trods af dette bemærker respondenterne, at forståelsen af komponenten 

er en af de faktorer som i praksis kan skabe de største udfordringer og størst usikkerhed, idet det beror 

på professionel dømmekraft.  
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Kapitel 10 – Små og store koncerner  

Som det blev udledt af kapitel 8 omkring koncernrevisionsprocessen, så er omfanget af ISA 600 identi-

ficeret som værende en udfordring. Dette er blandt andet, når små koncerner skal revideres efter ISA 

600, især i situationer hvor koncernrevisor også agerer som komponentrevisor. Indeværende kapitel har 

til formål at analysere og diskutere denne situation yderligere, samt undersøge hvorvidt der er potenti-

elle løsninger til dette. 

 

10.1 Definition af små virksomheder  

Der findes ikke i ISA-standarderne én endegyldig definition af en mindre virksomhed. ISA-standar-

derne dækker revision af alle virksomhedsstørrelser, uagtet om der er tale om et børsnoteret selskab el-

ler en mindre virksomhed, så er revisionen og de grundlæggende krav identiske. IAASB har dog til en 

vis grad været opmærksomme på, at der findes forskellige virksomhedstyper. ISA 200, afsnit A66 om-

taler begrebet ”mindre virksomhed”, og den præsenteres som en virksomhed, der ikke er børsnoterede 

og hvis ejerskab og ledelse er koncentreret på en lille kreds af personer. ISA 200 afsnit A66 angiver en 

række typiske karakteristika for mindre virksomheder: 

- Simple eller ukomplicerede transaktioner, 

- Simpel bogføring, 

- Få forretningsområder og få produkter inden for forretningsområderne, 

- Få interne kontroller, 

- Få ledelsesniveauer med ansvar for en bred vifte af kontroller, eller 

- Få ansatte, hvoraf mange har en lang række opgaver. 

På trods af at ISA 200 medtager denne definition af mindre virksomheder, så er det ikke en formulering 

som er indarbejdet direkte i ISA 600. Dette gør altså, at alle koncerner, i praksis på trods af størrelse, 

skal revideres efter ISA 600. I denne argumentation ses der bort fra reglerne om fravalg af revision, 

som naturligt også har en betydning for størrelsen af de virksomheder, som revideres.  
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10.2 Omfanget af ISA 600 i praksis 

Selvom ISA 600 foreskriver, at den især er relevant, hvor der anvendes komponentrevisorer, så er det 

ikke klart defineret, hvad man foretager sig i situationer, hvor man har en koncern, men ikke har andre 

komponentrevisorer. Denne situation giver anledning til udfordringer i praksis, som det blev påpeget i 

kapitel 8. Respondent P uddyber følgende: ”Men det man kan sige, der hvor jeg egentlig ser nogle af de 

store udfordringer ved ISA 600, det er i de situationer, hvor du har en koncernrevisionsopgave, hvor 

koncernrevisor også er datterselskabsrevisor” (bilag 16), hvilket yderligere bliver underbygget af re-

spondent B som udtaler følgende:  

“…vi har mange kunder hvor vi er revisor for en kunde der har fem selskaber; et Holding og nogle 

driftsselskaber, som vi alle sammen selv reviderer. Det er dybest set også en koncernrevision, som skal 

følge ISA 600, men vi har selv revideret alle selskaberne, og hvor meget skal man så egentlig dokumen-

tere i sådan en (situation red.)?” (bilag 6).  

Det kan dermed udledes, at der fremstår en udfordring i relation til ISA 600 og involvering, når der er 

tale om små koncerner.  

 

Som det blev beskrevet i kapitel 4, så skal koncernrevisor kommunikere med komponentrevisorer, ud-

sende instrukser, samt opnå forståelse for komponenten, således at der kan opnås tilstrækkeligt og eg-

net revisionsbevis. Selvom det, i sig selv, skaber udfordringer jf. forrige kapitel 9, så giver det også ud-

fordringer, når koncernrevisor reviderer alle komponenter selv. Det fremgår af ISA 600, at denne hen-

viser til ISA 220, hvor koncernrevisor skal overbevises om, at personerne, herunder komponentreviso-

rerne, der udfører koncernrevisionen, tilsammen har passende kompetencer og færdigheder. Det er altså 

koncernrevisors opgave at kommunikere klart med komponentrevisorer om omfanget og den tidsmæs-

sige placering af deres arbejde (ISA 600), hvilket blev fremhævet i kapitel 9. Respondent B udtrykker 

følgende som beskriver hvori udfordringen med de mindre koncerner opstår, når man ikke anvender 

andre revisorer til at udføre arbejde på komponenter i koncernen:  

”Min udfordring med det er, at, jeg tror, den (ISA 600 (red.)) bliver brugt i sådan en skandinavisk/ 

dansk kontekst til mere end hvad den var tiltænkt til. […]. Når der kommer nogle fra revisortilsynet, så 

siger de, jamen hvor er din koncerninstruks? Jamen den har jeg ikke lavet. Jeg har ikke sat mig ned og 

skrevet 30 sider til mig selv om hvad jeg skal lave. […] det kan de ikke helt kan forstå, fordi vi er inde i 
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en koncernrevision, og ISA 600 siger, at man skal lave en koncerninstruks. Den er ikke tiltænkt til der 

hvor det er den samme underskrivende revisor, eller der hvor det er det samme team.” (bilag 3).  

Ifølge datagrundlaget for denne afhandling, er der i de situationer, hvor der er sammenfald imellem 

koncern- og komponentrevisor, divergerende tilgange, hvilket understøttes af de nedenstående citater.  

”Jamen, jeg tror hvis du har den simple koncern, og dem har jeg jo så rigtig mange af, så reviderer jeg 

jo selv dem alle sammen, og så er det jo ikke sådan at jeg skal bruge ISA 600 der. […] Ja, men der gør 

jeg ingen overvejelser, fordi jeg laver selv det hele ikke. Der er ikke nogen at rapportere med og til, 

kan man sige.” (bilag 14). Dette underbygger respondent J:  

”… i praksis er det jo ikke sådan at man udarbejder en lang instruks til sig selv eller begynder at allo-

kere væsentlighedsniveau nødvendigvis, fordi jeg ved, at jeg altid reviderer med lavere væsentligheds-

niveau end det koncernen har, så bare det at jeg giver fuld revision på alle komponenter som bliver 

indregnet i koncernregnskabet, så er jeg selv opmærksom på hvor der er afvigelser og tager selv stil-

ling til der, om det er noget, som jeg mener er væsentligt for koncernregnskabet. Så er spørgsmålet om 

man har brug for ISA 600 i sådanne situationer.” (bilag 10) 

 

Disse udtalelser indikerer, at ISA 600 ikke anvendes i forbindelse med revision af mindre koncerner. 

Dette er imidlertid ikke et fuldstændigt billede, jf. empirien. Andre respondenter beskriver, at de ikke 

udsender en koncerninstruks til sig selv, men derimod imødegår udfordringen i praksis ved at doku-

mentere og argumentere for koncernrevisors tanker og overvejelser. Dette understøttes endvidere af ne-

denstående udtalelse fra respondent M: 

”Hvis jeg selv er moderrevisor og komponentrevisor, så er det lidt pseudo at lave en revisionsinstruks, 

fordi så reviderer jeg jo begge selskaber […] den måde man løser det på i dag, det er, at man laver et 

notat, hvor man noterer sig alle sine overvejelser omkring planlægningen og udførelsen af koncernre-

visionen… ” (bilag 13) 

Det kan ud fra ovenstående udledes, at der er divergerende holdninger og tilgange til revision af små 

koncerner og dokumentation heraf i praksis, og at størrelsen af den koncern som revideres, har betyd-

ning. Respondenter, som ikke er fra Big4, udtrykker, at de ikke anvender ISA 600 i den type situation, 
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hvor man har en mindre koncern (bilag 14). Respondent J (bilag 11), som i modsætning er fra Big4 ud-

trykker, at vedkommende ikke i praksis sidder og udsender instrukser til dig selv, hvorfor vedkom-

mende ligeledes udtrykker underen omkring ISA 600s betydning i de situationer. Dette modargumente-

res dog af respondent F, som mener ISA 600 skal anvendes i de mindste koncerner, hvilket fremgår 

heraf:  

”Jeg kender da mange af de mindre huse, som også har mange koncerner. Det er så godt nok mange af 

dem, som jeg kalder ”en mand og hans hund”, hvor det er et holdingselskab, et ejendomsselskab, og et 

driftsselskab. De har jo stadigvæk en koncern i et eller andet omfang.” (bilag 7) 

 

Udfordringen består i, at man ikke altid ved, om den koncern der skal revideres, ligger inden for om-

fanget af ISA 600, og at revisor ikke altid får tilstrækkeligt dokumenteret, at revisor har gjort sig de 

overvejelser som fremgår af ISA 600. Det vil sige, at overvejelserne ofte er indeholdt i ens egen forstå-

else af sig selv som revisor og den pågældende koncern, at man ikke altid for dokumenteret ens tanker 

tilstrækkeligt. Respondent L er enig og understøtter derved denne udledning:  

” Det er i de situationer, hvor det ligger så implicit i min egen viden om koncernen, og det er også de 

fejl og mangler man ser generelt, det er når min egen viden bliver så stor, at den bliver åbenlys for 

mig, men ikke for mine omgivelser eller en anden erfaren revisor, som skal kunne forstå dokumentatio-

nen.” (bilag 12) 

Det er ligeledes opfattelsen, at respondenter fra Erhvervsstyrelsen er af den holdning, at det ikke er for-

ventet, at koncernrevisor sender instrukser til sig selv, og kommunikere med sig selv, men udfordrin-

gen ligger i at få dokumenteret, hvilke overvejelser vedkommende har gjort, og hvordan vedkommende 

sikrer sig at koncernregnskabet er retvisende (bilag 15).  

 

10.3 Stigende Fokus fra IAASB 

IAASB udtrykker selv i deres projektforslag til opdatering af ISA 600, at standarderne skal kunne an-

vendes til revisioner af alle typer af virksomheder globalt. De noterer, at de er blevet opfordret til bedre 

at støtte mindre revisionshuse til at anvende deres standarder til revision af mindre komplekse selska-

ber, især revisionshuse der ikke reviderer børsnoterede selskaber. Derfor har de i starten af 2019, jf. 

projektforslag, udsendt arbejdsplan samt diskussionspapir for udfordringer og problemer i forbindelse 
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med revisioner af mindre komplekse virksomheder (IFAC, 2015). Dette projekt er således ikke direkte 

en del af opdateringen af ISA 600, det kan dog imidlertid udledes, at en forsimpling af standarder og 

krav til små og mellemstore virksomheder vil være afspejlet i en opdatering af ISA 600.  

 

Gennem empiriindsamling er der forsøgt at opnå indsigt i, hvorvidt der er efterspørgsel efter en opde-

ling af standarden mellem de store og de små koncerner. På trods af, de ovenfor gennemgåede udfor-

dringer, så er der bred enighed om, at dette vil være vanskelligt i praksis. Som det blev fremhævet i ka-

pitel 9, så påpeger IAASB også, at det er vanskelligt at gøre standarden mere konkret, idet den skal 

være principbaseret, og skal kunne danne grundlag for forskellige scenarier. Revisors mål er ens uanset 

størrelse og kompleksitet af koncernen. Dette betyder dog ikke, at enhver revision vil blive planlagt og 

udført på nøjagtig samme måde. IAASB erkender, at de specifikke revisionsprocedurer, der skal gen-

nemføres for, at nå revisors mål og opfylde kravene i ISA'erne, kan variere betydeligt afhængigt af om 

koncernen, der revideres, er stor eller lille, og om den er kompleks eller forholdsvis simpel. ISA'ernes 

krav er derfor koncentreret om forhold, som revisor altid skal behandle i en revision og normalt ikke 

detaljeret om de specifikke procedurer, som revisor skal udføre (IFAC, 2015). 

 

I relation hertil forklarer ISA'erne også, at den relevante revisionsmetode til udformning og udførelse af 

revisionsprocedurer afhænger af revisors risikovurdering, og dermed er klientspecifik. Eksempelvis kan 

revisor på grundlag af vedkommendes forståelse af virksomheden og dens miljø, herunder dens interne 

kontrolmiljø og de vurderede risici for væsentlig fejlinformation, fastslå, at en kombineret tilgang ved 

hjælp af både en kontrolbaseret og en substansbaseret revision er en effektiv tilgang under de givne 

omstændighederne. I andre tilfælde kan revisor, for eksempel i forbindelse med revision af mindre 

virksomheder, hvor der ikke er mange kontroller at basere revisionen på, beslutte, at det er mere effek-

tivt at udføre yderligere revisionshandlinger, der primært er substansbaserede. Respondent G udtrykker 

følgende, som ligeledes udtrykker den holdning som IAASB fremhæver:  

” (Jeg tror) at standarden er udarbejdet på den måde, fordi den skal kunne rumme en dansk koncern 

hvor der er to datterselskaber, hvor alt bliver lavet af den samme revisor eller måske bare en revisor i 

Jylland fra samme firma [...] Men den skal også kunne rumme de helt store, som for eksempel Mærsk 
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og Ørsted, osv. Det er derfor, at jeg tror, at det er svært at gøre noget, for det ikke skal blive for firkan-

tet og for at det kan rumme det hele.” (bilag 8) 

 

IAASB har udarbejdet guides (IFAC, 2018), som relaterer sig til revision af små og mellemstore virk-

somheder, herunder ligeledes i relation til ISA 600 og koncernrevision. Når guiden for koncernrevision 

analyseres, så ses det, at denne indeholder udvalgte dele af ISA 600, og der er samtidig ikke beskrevet 

yderligere, hvordan koncernrevisor eller eventuel komponentrevisor skal agere. Derved kan det udle-

des, at guidens udvalgte dele af standarden er identiske med ISA 600, hvorved dette ikke giver de im-

plicerede revisorer en bedre forståelse. Samtidig følger det af IAASB (2019), at organet har igangsat en 

undersøgelse af, hvordan man bør guide i forhold til små og mellemstore virksomheder og koncerner. 

Derved kan det udledes, at IAASB er opmærksom på, at der skal være bedre vejledning og guidance i 

forhold til revision af små og mellemstore koncerner.  

 

10.4 Delkonklusion 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at skildringen mellem små og store koncerner, og hvorvidt de små 

koncerner er omfattet af ISA 600, på lige vilkår med de store internationale koncerner, giver anledning 

til udfordringer. Udfordringerne er især i, at man ikke tilstrækkelig grad får dokumenteret, hvilke over-

vejelser man gør, når man både er koncernrevisor og komponentrevisor. IAASB fremhæver, at det er et 

område som man har fokus på, og er opmærksomme på, at det er behov for yderligere guidance i. Det 

bliver dog også pointeret, som det ligeledes blev i forrige kapitel omkring forståelsen af komponentre-

visor, at man ikke ønsker for meget detailregulering, idet den skal bevares så principbaseret så muligt. 

Til trods for dette, har FSR sammen med øvrige nordiske revisorforeninger gennem flere år forsøgt at 

skabe international bevågenhed og opbakning til en ”byggeklodsmodel” (FSR, 2019a). Dette gøres, 

idet man ønsker at give større fleksibilitet, når der er tale om revision af små og mindre virksomheder. 

Dette perspektiv vil blive yderligere inddraget senere i afhandlingen i form af diskussionen.  
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Kapitel 11 – Shared Service Centre 

Som det er beskrevet i kapitel 8, så ses der en tendens til, at Shared Service Centre vinder mere og mere 

indpas i den globale verden. Af den årsag vil dette kapitel omhandle en analyse af hvilke udfordringer, 

som dette medfører for ISA 600 og koncernrevision. Kapitlet vil blive indledt med at opsummere og 

begrebsfastsætte, hvad denne afhandling definerer som et Shared Service Center, hvorefter det vil blive 

analyseret i forhold til ISA 600. Herefter vil praksis i forhold til sammenhængen mellem koncernrevi-

sion og Shared Service Centre blive analyseret, hvilket vil afstedkomme, hvilke udfordringer udførende 

revisorer oplever i praksis, når en koncern indeholder et Shared Service Center. 

 

11.1 Rammerne for Shared Service Centre 

Når der ses på Shared Service Centre i et historisk perspektiv, så kan det ses, at disse har været imple-

menteret siden midten af 1980’erne, men der er de senere år set en stigning i antallet (Deloitte, 2011). 

Ifølge IGI Global, som udgiver akademisk litteratur, så kan Shared Service Centre defineres som væ-

rende: ”Uafhængige organisatoriske enheder, som leverer tværgående tjenester eller ydelser til flere 

interne kunder, hvilket fører til netværksservice. Gentagne supportprocesser med højt standardise-

ringspotentiale bliver samlet i en uafhængig organisation” (IGI Global, 2019). Dette betyder, at den 

bagvedliggende årsag for et Shared Service Center er, at man vil forsøge at fortage omkostningsbespa-

relser ved at samle specialiserede operationelle ydelser et sted. Ved at etablere et Shared Service Center 

ønsker man ligeledes at opnå specialisering og kvalitetsforbedringer af eksempelvis bogføringsopgaver, 

lønudbetalinger, opstilling af regnskaber, etc. Dermed kan det udledes, at det er en støttende funktion, 

som optimere proces- og supportaktiviteterne i virksomhedens værdikæde. Det skal endvidere nævnes, 

at der kan være tale om outsourcing og insourcing, ligesom det er essentielt at pointere, at der kan være 

grænsetilfælde, hvorfor det altid vil være relevant, at revisor anvender sin professionelle dømmekraft, 

når det skal vurderes, om der er tale om et Shared Service Center eller ej. Det er ligeledes vigtigt at po-

intere, at denne afhandling fokuserer på scenarier, hvor koncernen har etableret en central administrativ 

funktion, som har til opgave at servicere den øvrige koncern, som nedenstående figur illustrerer.  
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            Figur 5: Overblik over koncern med Shared Service Center. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da der jf. ovenstående beskrivelse og figur er tale om, en administrativ afdeling, som optimerer, speci-

aliserer og afhjælper forskellige processor, som går på tværs af organisationen vil dette især være en 

mulighed for koncerner at udnytte. Samtidig er der, jf. den ovenstående analyse af koncernrevisions-

processen, udfordringer i forhold til, hvordan Shared Service Center skal håndteres i praksis. Det skal i 

forlængelse af dette nævnes, at som følge af, at Shared Service Centre er involveret i håndtering af ofte 

finansielle transaktioner på tværs af koncernen, så kan det også være medvirkende til, at der bliver 

skabt en uoverskuelighed i organisationen.  

 

Overordnet er der i ISA 600 ikke beskrevet noget vedrørende Shared Service Center, hvorfor denne del 

af analysen vil baseres på en tolkning af standarden. Når man indledningsvis ser på Shared Service 

Center, så kan der være en udfordring i forhold til lovmæssige reguleringer. Da Shared Service Center 

ofte placeres i andre nationer end der, hvor koncernen er hjemmehørende, er det essentielt at koncernen 

er opmærksom på, hvilke reguleringer som vedrører såvel enheden som de relevante medarbejdere. 

Dette falder imidlertid uden for afhandlingens problemfelt, hvorfor dette ikke vil blive yderligere be-

handlet.  
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Som det er beskrevet tidligere i afhandlingen, er det essentielt at koncernrevisoren får en forståelse og 

viden omkring koncernen, og i den forbindelse vil det ligeledes være essentielt at vedkommende opnår 

en forståelse for Shared Service Centeret, hvis dette indgår i koncernen. Såfremt koncernrevisor vurde-

rer, at det er nødvendigt at foretage samtaler på flere niveauer i organisation, eksempelvis både ledelse 

og controllere, må dette gøres, da det, jf. tidligere, i en organisation med Shared Service Center kan 

være vanskeligere at få det fuldstændige overblik. Det kan dermed udledes, at når der anvendes Shared 

Service Centre, så kræver det i forbindelse med de indledende revisionsovervejelser et større behov for 

udveksling af materiale fra virksomheden for, at koncernrevisor får den korrekte forståelse. Dette kend-

skab til koncernen er essentielt at tage med i planlægningen, hvor det ligeledes vil være relevant, at 

koncernrevisor opnår en forståelse af, hvordan Shared Service Centeret bidrager til koncernen, og hvor-

vidt det må forventes at der sker justeringer til Shared Service Centerets funktioner og opgaver.  

 

I relation til planlægningen, så ses det, at der er en enhed yderligere i koncerndiagrammet, hvilket na-

turligt gør revisionsopgaven mere kompleks. Dette betyder endvidere, at der i forbindelse med planlæg-

ningen skal træffes beslutning om, hvordan Shared Service Centeret skal revideres – og hvem der skal 

forestå revisionen. I den henseende er der to overordnede muligheder, hvor af den ene er, at koncernre-

visor selv fra toppen reviderer det eller de relevante Shared Service Centre, alternativt at man anvender 

en komponentrevisor til dette. Såfremt den sidstnævnte løsning anvendes, da vil det naturligvis være et 

kriterie, at komponentrevisor i øvrigt lever op til kriterierne i ISA 600, som blev præsenteret i kapitel 5. 

I forlængelse af at anvende en komponentrevisor, så kan det både være en som allerede er en del af 

koncernrevisionen, eller en komponentrevisor, som udelukkende reviderer det respektive Shared Ser-

vice Center, og dermed bliver såkaldt Shared Service Center revisor. Det er naturligt, at når der er et 

Shared Service Center involveret, så kræver det yderligere handlinger og reaktioner i forhold til fast-

sættelse af væsentlighedsniveau, risikovurderingshandlinger samt den overordnede revisionsstrategi. 

Selve udførelsen af revisionen af et Shared Service Center er klientspecifikt, og kan foretages ved test 

af kontroller, vurdering af design af de interne kontroller, substansrevision, etc., ligesom rapporteringen 

ikke afviger markant fra en almindelig revision. Det kan dermed udledes, at det interessante og udfor-

drende i forbindelse med revision af en koncern, som anvender et Shared Service Center, vil være i for-

hold til, hvordan revisionen af denne planlægges og udføres. 
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11.2 Shared Service Center i praksis 

Som det er beskrevet ovenfor og i forbindelse med analysen af koncernrevisionsprocessen, så kan et 

Shared Service Center være medvirkende til at koncernen opfattes mere kompleks. Erfaringen har vist, 

at der ikke er megen faglig litteratur på området, ligesom det er oplevelsen, at der i praksis er en unde-

ren omkring hvordan Shared Service Center skal revideres, således man lever op til kravene hos 

IAASB og øvrige organer. Dette tilskrives formentlig, at selvom den første udvikling i forhold til Sha-

red Service Centre startede i 80’erne, så er der sket en mere markant udvikling siden ISA 600 blev op-

dateret senest (Deloitte, 2011). Desuden forklarer respondent O, som er ansat i Erhvervsstyrelsen føl-

gende: ”Så kan vi have nogle andre udfordringer, eksempelvis noget med nogle Shared Service Centre 

og sådan noget rundt omkring, så det er lidt nogle andre udfordringer” (bilag 15). Dermed er der en 

indikation på, at myndighederne ser Shared Service Centre som en udfordring, hvorfor det yderligere 

vurderes som værende et relevant område. Det er ligeledes i forbindelse med gennemgang af andre af-

handlinger, øvrig litteratur samt interviews, set at der er en klar tendens til, at ISA 600, som den bedste 

parallel til at regulere revisionen af et Shared Service Center. Det efterlader dog et tomrum, idet stan-

darden ikke er konkret i forhold til dette, hvilket underbygges af respondent F, som siger følgende: 

”Der er heller ikke taget højde for den IT-anvendelse der er på kryds og tværs i Shared Service Center. 

Hvordan håndteres det? Det er jo den eneste standard, vi har, som kan håndtere det, men rammer den 

særlig godt på det?” (bilag 7). Dette understøttes endvidere af, hvem der skal forestå revisionen af et 

Shared Service Center, hvilket underbygges af respondent G, som udtaler følgende ”En Shared Service 

Center-revisor er nogle gange koncernrevisor, andre gange er det en anden revisor” (bilag 8).  

 

Det er gennemgående for den indsamlede empiri, at der ses en tendens til at den oplagte standard til at 

støtte ret på i relation til revision af Shared Service Center er ISA 600. Derved bliver udfordringen, 

hvordan dette bør håndteres i praksis, og som det er beskrevet ovenfor, så kan dette gøres fra toppen 

som koncernrevisor alternativt ved at anvende en komponentrevisor. Dette understøttes af respondent 

A, som siger følgende:  

”Men i dag ser vi jo at tingene bliver samlet i nogle Shared Service Centre, og så giver det jo ikke me-

ning, at man flyver 20 mand til Ukraine for at revidere de forskellige ting for 20 enheder. Så gør man 

det samlet fra toppen, og hvis der er behov for at komponentrevisor skal gøre noget i forhold til kon-

cernregnskabet, så gør man selvfølgelig det” (bilag 2).  
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Derved kan det udledes, at der ses en tendens til, at et Shared Service Center bliver behandlet som en 

separat komponent, hvilket yderligere bliver støttet af respondent D: ”Typisk behandler man det jo bare 

som en komponent” (bilag 5). Der er imidlertid et interessant perspektiv i forhold til, at man, jf. de to 

citater, skal anse et Shared Service Center som en komponent. Som det er beskrevet indledningsvis i 

dette kapitel, så er der tale om processer som går på tværs af koncernen, og derigennem vedrører arbej-

det ofte flere forskellige enheder og dermed flere divergerende komponenter. I forlængelse af ovenstå-

ende kan man stille spørgsmålstegn ved, om man blot kan behandle et Shared Service Center som en 

komponent, når der er tale om processer og opgaver som går på tværs af flere komponenter. Dette for-

hold er ligeledes forelagt respondent O fra Erhvervsstyrelsen, hvortil vedkommende har følgende kom-

mentar:  

”Hvis vi siger, at Shared Service Center er væsentligt for koncernen, og det vil det jo mange gange 

være fordi man driver mange af de finansielle processer igennem Shared Service Center’et, så vil jeg 

jo tænke, at det er helt oplagt, af hensyn til koncernregnskabet, at den komponent bliver revideret af 

koncernrevisor selv, også selv om at det ligger et helt andet sted i verden” (bilag 15).  

Da der er tale om en enkelt medarbejder i Erhvervsstyrelsen, er det væsentligt at påpege, at dette ikke 

er en officiel holdning fra Erhvervsstyrelsen, men udelukkende medarbejderen og vedkommendes op-

fattelse. Dette indikerer, at Erhvervsstyrelsen, om ikke andet så medarbejderen, mener, at Shared Ser-

vice Centre bør revideres efter ISA 600.  

 

Hverken IAASB eller Erhvervsstyrelsen har officielt meldt deres standpunkt i forhold til revision af 

Shared Service Centre. Det er dog i den seneste udgave af ”ISA 600 Project Update” af september 2017 

(IAASB, 2017b), beskrevet, at IAASB ønsker at arbejde videre med forståelsen af Shared Service Cen-

tre, hvorved det er på IAASB’s agenda. Imidlertid kan det af empirien udledes, at der i blandt de prakti-

serende revisorer er et ønske om yderligere guidance eller vejledning, hvilket underbygges af respon-

dent G, som siger følgende: ”Det ville give meget god mening at lave et appendix til komponentrevisor, 

og under det også have noget omkring Shared Service Center, fordi der også altid er forskellige grader 

af Shared Service Center” (bilag 8). På denne måde vil IAASB ligeledes sikre, at der bliver en begrebs-

fastsættelse af hvad der opfattes som et Shared Service Center, og hvad der ikke gør. På den måde vil 

den før omtalte ”grå-zone” forhåbentlig kunne udjævnes, om ikke andet så mindsket. En anden mulig-
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hed kan være, at der i ISA 600 blev indarbejdet eksempler på, hvordan revisor bør forholde sig til Sha-

red Service Center. Dette støttes af blandt andet respondent J, som siger følgende: ”Tag det som et ek-

sempel, og sig, i de tilfælde hvor der er et Shared Service Center, så skal man være opmærksom på så-

dan og sådan” (bilag 10) og støttes ligeledes af respondent F: ”Jeg syntes det mest optimale ville være, 

at man fik nogle appendix, som siger hvad man skal gøre i de konkrete situationer, og så ville jeg gerne 

at standarden afspejler globalisering, grænseoverskridende aktivitet, Shared Service Center, og associ-

erede virksomheder” (bilag 7). Det er dog relevant at påpege, at man fra standardsættes side skal være 

påpasselig med hvor konkret eksemplerne gøres, da man gerne vil fasteholde den principorienterede 

tilgange. Dette vil blive yderligere analyseret og diskuteret senere i kapitel 12 om professionel dømme-

kraft.  

 

En yderligere holdning, som er kommet frem i forhold til analysen af forholdet mellem koncernrevision 

og Shared Service Centre er, hvorvidt der kan laves en særskilt standard omkring Shared Service Cen-

tre, som enkelte af respondenterne nævner. Dette vurderes dog som værende urealistisk for nuværende, 

da, jf. tidligere, IAASB har diskuteret Shared Service Centre i relation til opdatering af ISA 600, lige-

som det fortsat er på organets agenda. Dette underbygges endvidere af respondent G, som i relation til 

diskussion om Shared Service Center understøtter IAASBs holdning: ”Der skulle ikke være en separat 

standard” (bilag 8). Det kan dermed udledes, at det for nuværende er utopi, at der bliver udarbejdet en 

separat standard for revision af Shared Service Centre. Det tilskrives, som det følger af empirien, at re-

visionshusene har interne guidelines, som vejleder i relation til revision af Shared Service Centre. Af 

den årsag har revisorerne på nuværende tidspunkt viden og kompetencer, til at løfte denne opgave, 

hvorfor vejledningerne i standarden formentlig vil afspejle hvad best practise er i henhold til revision af 

et Shared Service Center. Dette indikerer, at der ikke er et behov for en helt ny standard herfor. Det vil 

dog fortsat være relevant, at ISA 600 opdateres, således denne indeholder forhold i relation til Shared 

Service Center revision, som vurderes som værende udfordrende. Dette tilskrives kompleksiteten, som 

er beskrevet ovenfor, ligesom det vil medvirke til en ensretning i forhold til, hvorvidt Shared Service 

Center skal revideres som en komponent, som en del af moderselskabet eller noget helt tredje. På denne 

måde vil de områder, hvor der ses udfordringer, blive indarbejdet i ISA 600.  
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11.3 Delkonklusion 

Det kan indledningsvis konkluderes, at et Shared Service Center er en tværgående support funktion, der 

har til formål at hjælpe en koncern med de opgaver, som kan samles et sted. I relation til koncernrevisi-

onsprocessen, så ses de største udfordringer ved brugen af et Shared Service Center i forbindelse med 

forståelsen af koncernen samt planlægningen af revisionsprocessen. Dette tilskrives i høj grad, at et 

Shared Service Center kan gøre koncerndiagrammet mere komplekst og uoverskueligt for koncernrevi-

sor. Det må endvidere udledes, dels af analysen, samt den generelle forståelse for området, at reviso-

rerne er blevet bedre og dygtigere til at gennemskue og forstå koncerner og strukturer, hvor der er inde-

holdt et eller flere Shared Service Centre.  

 

I forhold til praksis og analysen heraf, så kan det konkluderes, at der ses en udfordring i forhold til 

hvordan Shared Service Center skal håndteres og revideres. I praksis er den overvejende tendens, at et 

Shared Service Center betragtes som en komponent, og denne bliver revideret af koncernrevisor eller 

komponentrevisor, alt afhængig af hvor essentielle Shared Service Centerets opgaver vurderes at være. 

Det kan endvidere udledes, at IAASB har Shared Service Center på deres agenda i relation til opdate-

ring af ISA 600, hvorfor det vurderes mest sandsynligt, at området bliver indeholdt i standarden. Derfor 

virker det på nuværende tidspunkt usandsynligt, at området bliver implementeret i en anden standard 

eller, at der alternativt udarbejdes en specifik standard for revision af et Shared Service Center. En mu-

lighed for at implementerer yderligere klarhed, vil være at man implementerer revision af Shared Ser-

vice Center direkte i ISA 600, eller at der udarbejdes yderligere guidance. Den tredje mulighed vil være 

at udarbejde eksempler, som kan vedlægges som appendix til ISA 600. Det er imidlertid essentielt at 

påpege, at IAASB ønsker, at være loyale og trofaste over for deres principorienteret tilgang, hvilket vil 

blive yderligere analyseret og diskuteret i kapitel 12.   
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Kapitel 12 – Professionel dømmekraft og faglig 

vurdering 

Som det er fremhævet adskillelig gange i de forgangne kapitler 3-12, så beror store dele af de overve-

jelser og vurderinger som laves igennem en koncernrevision på professionel dømmekraft. Revisor skal, 

som det fremgår af ISA 200, planlægge og udføre revisionen med professionel skepsis, idet der kan fo-

rekomme omstændigheder, som medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation (ISA 

200). Dette gælder i ligeså høj grad, når der er tale om en koncernrevision, da der, er mange scenarier, 

hvor koncernrevisioner kan blive mere komplekse og udfordrende end almindelig revision. Det føl-

gende kapitel vil således forsøge at præsentere de udfordringer som opstår, som følge af dette, samt 

vurdere hvordan dette kan løses i praksis. 

 

12.1 Rammerne for professionel dømmekraft 

Professionel dømmekraft blev defineret i kapitel 3, hvor det ligeledes blev fastslået, at det er revisors 

ansvar at planlægge og udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne med hen-

blik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Tilstrækkelighed er målestokken for mængden, 

og egnethed er målestokken for kvaliteten af revisionsbeviset (Sudan et. al, 2017).  

Mængden af nødvendigt revisionsbevis påvirkes af revisors vurdering af risikoen for fejlinformation. 

Jo større risiko, jo mere revisionsbevis er der formentlig behov for, jf. kapitel 3. Det er naturligvis es-

sentielt også at understrege, at mængden også afhænger at revisionsbevisets kvalitet. Jo bedre kvalitet, 

jo mindre revisionsbevis er der formentlig behov for. Revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis, når revisionsrisikoen, er reduceret til et acceptabelt lavt niveau, jf. revisionsrisikomodellen. 

Hvorvidt risikoen er reduceret til et acceptabelt lavt niveau, er en faglig vurdering, hvorfor det er van-

skelligt at opstille konkrete retningslinjer herfor. Revisor kan altid udføre ekstra revisionshandlinger og 

dermed opnå mere revisionsbevis, men det er revisors faglige vurdering, der afgør, hvornår det opnåede 

revisionsbevis har den nødvendige mængde og kvalitet, henholdsvis tilstrækkelighed og egnethed. (Su-

dan et. al, 2017) 
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Revision er på flere områder et holdningsbaseret fag, hvor professionel dømmekraft kan variere i for-

hold til konkrete forhold, omstændigheder, anciennitet og erfaring samt fra revisor til revisor. Professi-

onel skepsis er ligeledes et krav som revisor skal overholde, jf. kapitel 3 og ISA 200. Det er altså et ge-

nerelt begreb, som bliver anvendt gennem alle standarder.  

 

12.2 Professionel dømmekraft i praksis  

Når respondenterne bliver forholdt, hvordan de sikrer revisionsbevis af koncernrevision, kommer der 

ikke noget entydigt svar. Til gengæld er respondenterne enige om, at det handler om professionel døm-

mekraft, og at dette indimellem kan kollidere med det faktum at revisionen skal udføres så effektivt så 

muligt jf. RL § 16. Dette underbygges af respondent A, som udtrykker følgende: ” Jeg tror der er en 

tendens til, at der bliver revideret for meget, og det mærker jeg også selv som komponentrevisor. Det er 

bare nemmest, for så har du sikkerhed med sikkerhed på.” (bilag 2). Selvom professionel dømmekraft 

som begreb er et grundelement i revision, så er der ingen tvivl, om koncernrevision i praksis er et af de 

områder, som giver anledning til mange faglige vurderinger, som det er fremhævet i de forgange kapit-

ler 7-12. Ligeledes tilskrives det, at revisor ofte skal forholde sig til mange forskellige omstændigheder 

og forhold som koncernrevisor. Respondent F understøtter dette synspunkt via følgende citat: ” Det er 

en standard hvor man er overladt meget til sig selv, til at fortolke selv.” (bilag 7). I de foregående ka-

pitler er de udfordringer, som er vurderet som de største og mest betydningsfulde i den praktiske plan-

lægning og udførelse af en koncernrevision fremlagt. Det er ligeledes fremhævet hvordan disse i prak-

sis overkommes, dog fremhæver samtlige respondenter i datagrundlaget, at det i sidste ende omhandler 

professionel dømmekraft og faglig vurdering. Dette giver imidlertid et tomrum, da der ikke er nogen 

guidance i forhold til, hvornår en professionel vurdering er dokumenteret og argumenteret tilstrække-

ligt. Dette fremhæver Respondent E i det følgende: ”Men jeg synes, der sådan er flere steder, hvor det 

er virkelig overladt til – de siger jo professionel vurdering sikkert rimelig mange gange, men hvis man 

skal underbygge en professionel vurdering, så kunne det være rart at have en referenceramme på en 

eller anden måde” (bilag 6). 

Dette citat relaterer til den diskussion, som flere gange er fremhævet gennem de forrige kapitler: Skal 

der mere guidance og vejledning på området for koncernrevision for at forbygge samt hjælpe disse ud-

fordringer på vej? Skal der foretages yderligere for at støtte revisors professionelle dømmekraft, eller er 
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revisor grundet sin uddannelse og erfaring udrustet til at håndtere, de faglige vurderinger der skal fore-

tages i en koncernrevision? Dilemaet er imidlertid, som tidligere beskrevet, vejledning i forhold til at 

fastholde den principorienteret tilgang. Dette illustreres af Respondent E ved følgende citat:  

”Hvornår nok er nok, er jo hele livet som revisor […] Der nogle revisorer som er mere risikoavers end 

andre, som tager en komponent med for en sikkerhedsskyld, fordi de ikke vil risikere noget, mens en 

anden revisor i den samme situation ville holde den uden for, og stole på sin mavefornemmelse. Hvis 

der var guidance, så ville man trække de to mere mod hinanden, men jeg tror aldrig man vil komme 

helt udover denne, fordi så skal man over i en mere PCAOB, hvor det er ren tjekliste.” (bilag 6)  

Respondent F understøtter Respondent E, og siger følgende:  

” Jeg tror den største udfordring vi har, det er at få dokumenteret de overvejelser som ligger til grund, 

især i relation til den professionelle dømmekraft og vurdering. Det har jo noget at gøre med, at man 

kommer på den samme kunde og har kommet der i mange år, så bliver det evident, at man da selv kan 

regne ud hvad der foregår. […] Jeg er egentlig ikke bekymret for, om vi har givet forkerte påtegninger, 

men jeg er bekymret for om vi får understøttet vores påtegninger godt nok, med de ting, som vi får 

skrevet ned, fordi man tager det som en selvfølge.” (bilag 7). 

 

Det skal påpeges, at der er divergerende holdninger hertil, da nogle revisorer går i den anden retning og 

argumenterer for, at revision handler om professionel dømmekraft, og at man med en uddannelse som 

statsautoriseret revisor i Danmark, skal være i stand til at udføre den slags vurderinger. Dette underbyg-

ges af respondent K, som mener følgende: 

” Jeg er meget af den holdning, at revision handler om, at lade kompetente mennesker udføre, det ar-

bejde, som de mener, er nødvendigt, og jeg mener ikke, at revision handler om, at lade nogle menne-

sker udføre det arbejde, som de bliver bedt om.” (bilag 11) samtidig uddyber respondent D  

”Jamen jeg tror ikke, at der er behov for guidance, fordi jeg jo, så kan det være, at man tror på det 

gode i mennesket, man må ikke påtage sige en opgave som revisor, hvis man ikke kan finde ud af den, 

og hvis man ikke kan finde ud af at revidere koncerner uanset om man bor i Danmark eller bor i 

Frankrig, eller hvor fanden man så bor henne, så skal man jo ikke revidere koncerner, så hvis det er, at 

man har behov for meget guidance, så skulle man nok have sagt nej til opgaven i stedet for, så derfor – 

jeg synes, at det er professionel dømmekraft.” (bilag 5) 
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Det kan altså udledes, at der er forskellige holdninger til hvorledes standardsættere skal indarbejde en 

større guidance i ISA 600 således, at den del af revisionen som er overladt til revisors professionelle 

dømmekraft og vurdering bliver mindre, eller om standarden skal forblive som den er, idet det skaber 

større fleksibilitet som revisor, og dermed fastholder den principorienteret tilgang. Respondent M be-

kræfter dette, og udtrykker det således:  

” Ja, jeg synes ikke, at der overhovedet er behov for at putte ekstra regelsæt på os som revisorer. […] 

Det er jo det, vi er uddannet til at foretage den vurdering, og det er det vi bliver betalt for af kunderne 

og omverden, det er for at vi kan lave den vurdering af hvornår er nok nok. Og der taler man jo i dag 

om revisors mavefornemmelse, og det er jo den man kommer til at bruge igen her.” (bilag 13) 

 

12.3 Stigende fokus  

I Danmark har man tiltro til revisor, og man forbinder hvervet med ordentlighed, men i de seneste år 

har sager om besvigelser, hvidvask, etc. fået tilliden til det danske erhvervsliv til at falde. Andersen 

(2019) slår fast, at dette stiller skærpede krav til revisorbranchen, der skal sørge for, at virksomheder 

lever op til gældende lovgivning, men også at revisorernes egen adfærd stemmer overens med, hvad 

offentligheden anser som værende rimeligt og uafhængigt. Som følge af dette målretter man retnings-

linjer og krav, som internt udarbejdes af revisionshusene. Respondent K forklarer yderligere hvordan:  

” Det er klart, at når der kommer regnskabsskandaler, så kommer der en eller anden situation, en op-

rydning efter Finanskrisen hvor man så siger ”Jamen kære revisor, hvorfor fandt I ikke det der”, og så 

siger man, prøv at hør her vi har gjort det der står i vores standard, at vi skal gøre, og så er der selv-

følgelig nogle lovgivere, som altid reaktivt sidder og siger, hvis revisor kan misforstå det her og ikke 

gør det godt nok, så er det jo fordi de ikke har fået præcis nok at vide, hvad de skal gøre, og så detail-

regulerer man mere” (bilag 11). Det følger endvidere af datagrundlaget, at man for at sikre, at man do-

kumenterer og argumenter korrekt, så udarbejder husene slev interne guidance, hvilke bliver formuleret 

og fremstillet af de respektive faglige afdelinger. Dette er blandt andet af den årsag, at man ikke mener, 

at standarderne er udtømmende, og at husene ikke ønsker, at tilsynsmyndighederne ikke er tilfredse 

med den dokumentation og det revisionsbevis, som foreligger. Dette kan imidlertid skabe en udfor-

dring, hvilket blandt andet respondent C beskriver i det følgende:  

”Det her er nogle standarder, som er skrevet til revisorer, som skal bruge det i dagligdagen. Det kan 
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man godt stille spørgsmål til om de gør en gang i mellem. Vi ser jo også internt, at man laver egne ma-

nualer, hvor man prøver at skrive tingene på en mere forståelig måde, således folk i realiteten forstår, 

hvad de skal gøre. For det er der behov for” (bilag 4).  

Der er gennem empiriindsamlingen opnået en forståelse af, at man internt i husene er bedre til at mål-

rette guidelines og regelsæt for tilrettelæggelsen af revisionen, som følge af findings i kvalitetskontrol, 

samt generelle samfundsudviklinger og regnskabsskandaler. Dette er i høj grad fordi, guidelines i de 

store netværk er udarbejdet i USA og UK, hvor de generelle revisionstandarder er mere detailregule-

rende, jf. kapitel 7. Det skal nævnes, at en årsag til at IAASB ikke selv gør det, er at de ønsker at for-

blive principorienteret. Dette opstiller imidlertid et scenarie, hvor man på trods af, at man i Danmark 

anvender principbaserede standarder, har interne guidelines i de danske revisionshuse, som er en del af 

et internationalt netværk, som er mere regulerende og detailorienteret end ISA’erne er det. Respondent 

D udtrykker det på følgende måde: ” Jeg er nok også nød til at sige, at standarden, i og med at vi har 

vores egne, som er mere restriktiv, ikke er så væsentlig, for så følger jeg den mest restriktive.” (bilag 

5).  

Som følge af ovenstående er der altså opnået en forståelse af en varierende holdning til professionel 

dømmekraft, og hvorvidt der skal indarbejdes yderligere guidance i standarden, som mindsker, det rum 

der er for revisors brug af professionel dømmekraft. Ikke desto mindre er professionel dømmekraft ofte 

reguleret i revisionshusenes interne guidelines, og som respondent D udtrykker det ovenfor, så vælger 

man typisk at anvende de mest detailorienterede. Ydermere er professionel dømmekraft og kvalitets-

kontrol en del af IAASBs projektforslag, som også indeholder projektforslaget til opdatering af ISA 

600, som det er blevet fremhævet i kapitel 9 og 10. IAASB understreger dog, at professionel dømme-

kraft fortsat vil være et fundamentalt koncept, hvorved standarderne fastholder den principorienteret 

tilgang. Derfor er målet for IAASB, at gøre det klart, hvordan det forventes at revisorer skal anvende 

professionel dømmekraft på passende vis (IFAC, 2015). Derfor skal ISA’erne indeholde fleksible krav 

og guidelines, som både kan imødekomme anvendelsen af professionel dømmekraft, og på samme tid 

give revisorerne den rette mængde guidance, sådan som det fremgår af projektforslaget. Af projektfor-

slag følger det ligeledes, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved hvordan revisorerne mere tydeligt 

kan demonstrere anvendelsen af professionel skepsis, især hvordan man bedre beskriver grundlaget for 

revisors faglige vurderinger og konklusioner, og hvordan revisors mindset har påvirket valget af arten, 
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omfanget og timingen af de udførte revisionshandlinger. IAASB anerkender i den forbindelse, at der er 

forskelligheder i anvendelsen af professionel dømmekraft i et internationalt perspektiv. Denne opfat-

telse er ligeledes observeret gennem interviews, hvor flere respondenter fremhæver, at uddannelsen til 

statsautoriseret revisor i Danmark er anerledes end i andre lande. Dette betyder, at måden hvorpå man 

som revisor i Danmark bliver i stand til at basere sig på sin professionel dømmekraft stiller højere krav, 

end der er eksempelvis er til gennemførelsen af en CPA i USA. Hvilket understøttes af følgende kom-

mentar fra respondent C: 

” Jeg tror ikke, at der er mange autoriserede i Danmark, eller det kan man faktisk ikke være i Dan-

mark, når man er 22. Men det siger jo, at det er et helt andet forløb – selvom man er autoriseret, så var 

der ingen garanti for at du fik lov at skrive under på noget som helst. Det er jo nogle andre kriterier 

eller krav, som skal gøre sig gældende, typisk internt i de enkelte revisionsvirksomheder.” (bilag 4) 

I ISA’erne skelnes mellem professionel dømmekraft og faglig vurdering, og de to begreber er nært be-

slægtede. Faglig vurdering er defineret i ISA’erne som anvendelse af relevant uddannelse, viden og er-

faring, således at der kan træffes velinformerede beslutninger om passende handlinger i revisionsstrate-

gien (Sudan et. al, 2017). Professionel dømmekraft er derimod en attitude, som anvendes når revisor 

laver faglige vurderinger. Som det blev forklaret ovenfor, så kan der være forskelle i revisorernes rele-

vante uddannelse, viden og erfaring alt efter hvilken nation de kommer fra. Som følge heraf vil profes-

sionel dømmekraft og faglige vurderinger være subjektive alt efter hvilken revisor, som laver disse vur-

deringer, sådan som det også gennem empirien er blevet fremhævet. Dokumentation af faglige vurde-

ringer og handlinger giver bevis for, at professionel dømmekraft er anvendt. ISA'erne kræver, at revisor 

dokumenterer sine væsentlige diskussioner, eksempelvis anliggender med den respektive ledelse, det 

centrale ledelsesorgan, etc., samt med hvem og hvornår de vigtige spørgsmål blev drøftet (Sudan et. al, 

2017). IAASB fremhæver, at de yderligere rapporteringskrav i de nye og reviderede rapporteringsstan-

darder, herunder ISA 701, kan tjene til at forbedre dokumentation af faglige vurderinger foretaget un-

der revisionen og derved bedre bevise at der er anvendt professionel dømmekraft i revisionen (IFAC, 

2015).  

Ovenstående indikerer, at det er en del af IAASBs fokusområde at få opdateret og gjort det tydeligt for 

revisor, i hvilket omfang professionel dømmekraft skal dokumenteres og anvendes. Respondenter fra 

Erhvervsstyrelsen og øvrige organer understreger dette, ved at udtrykke, at professionel dømmekraft er 
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et essentielt aspekt i koncernrevision, og at det kan give anledning til udfordringer. Respondent O fra 

Erhvervsstyrelsen udtrykker følgende:  

” I min verden så er professionel skepsis, en delmængde af den pakke. Det er lige præcis det her med 

den røde tråd, fordi jeg synes faktisk at revisorerne generelt er ret gode til at risikovurdere. De er godt 

klar over når de har en varm kartoffel i hånden. Det der så er problemet, det er det her med om man 

også at få håndteret det tilstrækkeligt når nu man har konstateret at man har det.” (bilag 15). Det er 

dog vurderingen, at så længe ISA-standarderne forbliver principbaserede, så vil det være af stor betyd-

ning, at revisor er i stand til at lave faglige vurderinger baseret på professionel dømmekraft. Det vil så-

ledes også fortsat eksistere rum for de forskelligheder som revision, med anvendelse af professionel 

dømmekraft, kan medføre. Det er dog vurderingen at dette rum bliver mindre hvis detailreguleringen 

bliver større.  

 

12.4 Delkonklusion 

Ovenstående analyse og diskussion af professionel dømmekraft viser tydeligt, at dette på mange måder 

er et “hot topic”. Hvordan revisor anvender og dokumenterer sine faglige vurderinger baseret på pro-

fessionel dømmekraft, er altafgørende og giver i praksis anledning til udfordringer, idet der, som det 

blev konkluderet, er divergerende holdninger til professionel dømmekraft. Koncernrevision giver, som 

empirien udtrykker det, anledning til mange overvejelser som overlades til revisors egen vurdering. Det 

kan udledes at dele af empirien mener, at ISA 600 overlader for mange overvejelser til revisors profes-

sionelle dømmekraft, og efterspørger yderligere guidance, som kan vejlede revisor i brugen af professi-

onal dømmekraft således, at der ikke opstår divergerende opfattelse af den samme situation, således 

som risikoen er i dag. Modargumentet til dette er ligeledes udledt af ovenstående, hvor vurderingen af 

den danske uddannelse til statsautoriseret revisor stiller så høje krav, at det er naturligt at forvente at 

revisor, efter gennemførsel, er i stand til at foretage beslutninger og vurderinger baseret på professionel 

dømmekraft. Det blev konstateret at professionel dømmekraft er et fokusområde hos IAASB. Det kan 

dog konkluderes, at ISA’erne ikke ændres radikalt, og dermed forbliver principbaserede, derfor vil det 

fortsat være af betydning, at revisor er i stand til at foretage vurderinger baseret på vedkommendes pro-

fessionelle dømmekraft. Det blev dog udledt at rummet for professionel dømmekraft bliver mindre, 

hvis detailreguleringen bliver større, sådan som det ses i en PCAOB-tilgang, hvilket vil blive yderligere 

diskuteret i kapitel 14.   
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Kapitel 13 – Sammenfatning af analyse  

I de ovenstående kapitler 6-12 er der foretaget analyse af henholdsvis internationale aspekter, koncern-

revisionsprocessen samt de fire mest relevante og deraf udvalgte punkter i bruttolisten, jf. kapitel 8, 

hvor udgangspunktet har været hvorvidt praksis og teori er i overensstemmelse. Analysen indledes med 

en komparativ tilgang, hvor IAASBs tilgang bliver sammenlignet med AICPA og PCAOBs tilgang, 

hvoraf det fremkommer, at de amerikanske revisionsstandarder er mere detailorienteret i forhold til 

ISA’erne, som er principorienteret. Dette efterfølges af en sammenligning mellem ISA’erne samt revi-

sionsstandarderne i Australien, Canada, Kina og Singapore, hvor der ikke ses betydelige forskelle. Af-

slutningsvis sammenholdes revisionsstandarderne mellem europæiske nationer, hvor det udledes, at UK 

har mere vejledning, på trods af, at de anvender ISA’er. Efterfølgende bliver koncernrevisionsproces-

sen analyseret i kapitel 8, hvilket leder til en bruttoliste, som består af udfordringer mellem praksis og 

teori.  

 

I kapitel 9 analyseres forståelsen af komponentrevisor, og i dette kapitel konkluderes det, at dette er et 

af de vanskeligere i relation til koncernrevision. Endvidere udledes det, at ISA 600, i kombination med 

intern guidance, er dækkende, dog argumenteres der for, at der er et behov for yderligere vejledning i 

relation til komponentrevisor. Efterfølgende i kapitel 10 undersøges ISA 600 i forhold til små og store 

koncerner. Her udledes det at små koncerner i princippet skal revideres på samme måde som store. Det 

skal dog nævnes, at IAASB er opmærksom på denne skævvridning, hvorfor det konkluderes, at der skal 

ske ændringer i relation til ISA 600, som imødegår revisionen af små koncerner. I kapitel 11 analyseres 

Shared Service Center, hvor det konkluderes, at ISA 600 er den mest oplagte standard til at tage højde 

for dette, dog gør standarden ikke dette på nuværende tidspunkt. Derfor vil det være ideelt, hvis den 

kommende opdatering af ISA 600 vil indeholde dette. Afslutningsvis analyseres professionel dømme-

kraft i kapitel 12, hvoraf det konkluderes, at mange overvejelser er overladt til revisors professionelle 

dømmekraft i forbindelse med koncernrevision. Her mener nogle, at der er behov for yderligere vejled-

ning, mens andre mener, at der skal være frihed, da det er hvad revisor uddannes til. Det konkluders 

afslutningsvis, at professionel dømmekraft er et fokusområde for IAASB, men at der formentlig ikke 

vil ske radikale ændringer i forholdet hertil. Analysen ligger dermed grundlag for en diskussion af 

hvordan koncernrevision i fremtiden vil udvikle sig, hvilket vil blive diskuteret i kapitel 13.   
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Kapitel 14 – Diskussion og perspektivering af 

fremtidens koncernrevision 

I indeværende kapitel vil det blive diskuteret hvilken udvikling revision og koncernrevision går imod. 

Det vil ligeledes blive diskuteret hvordan de tidligere omtalte forhold i kapitel 7-12 vil have indflydelse 

på IAASB samt kommende ISA-ændringer, herunder med fokus på ændringer til ISA 600. Indlednings-

vis vil der blive udført en diskussion i relation til et internationalt perspektiv, hvilket vil blive efterfulgt 

af en diskussion med et nationalt perspektiv. Kapitlet vil ligeledes fremlægge potentielle løsningsmo-

deller til de førnævnte udfordringer opstillet af afhandlingens forfatterskab. Kapitlet vil have en tendens 

til at have overordnede eller generelle holdninger til udfordringer og løsningsmodeller inden for revi-

sion, samt hvordan revision vil foregå i fremtiden. Det er vurderet, at dette i særlig grad er relevant ved 

koncernrevisioner, hvilket tilskrives, at der for det første, er mange revisioner, som jf. kapitel 10, er 

koncernrevisioner, og for det andet grundet, at ISA 600 er den næste standard, som skal opdateres. 

 

14.1 Compliance og digitalisering i en international kontekst  

Det følger af Revisor2020 rapporten (Karnov, 2014), at revisionsbranchen i fremtiden vil blive mere og 

mere digitaliseret, hvilket endvidere er blevet underbygget af administrerende direktør i FSR Charlotte 

Jepsen i 2018 (Jepsen, 2018) samt FSRs konsulentrapport ”Digital transformation” (FSR, 2018a). Den 

digitale udvikling har allerede i dag medført, at opgave som revisorer tidligere har varetaget bliver ud-

ført elektronisk eksempelvis bogføring. Det fremhæves dog af FSR (2018a), at dette ikke kun vil være 

disse opgaver, men snarere vil være en gennemgribende digitalisering, hvor hele forretningsprocessor 

påvirkes. Disse teknologiske innovationer består af data analytics, artificial intelligence, RPA og block-

chain. Der vil i den forbindelse også være processor i forbindelse med koncernrevision, som vil blive 

ændret, som følge af den digitale udvikling, idet hele revisionsprocesser vil blive nemmere, eksempel-

vis stikprøveudvælgelse og -test. Det betyder, at en opgave, som eksempelvis stikprøveudvælgelse, 

som tidligere har været overladt til revisors professionelle dømmekraft og faglige vurdering, nu kan ud-

føres effektivt ved brug af eksempelvis robotter. Det vil dermed medvirke til en mere effektiv og intel-
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ligent risikovurderingsproces, idet det bliver nemmere at overskue store mængder af data og informati-

oner, som i dag kan virke uoverskuelige for koncernrevisor. Dette vil i høj grad kunne hjælpe koncern-

revisor, når vedkommende skal danne sig overblik over store og komplekse koncerner. Teknologien 

vurderes at give konkurrencemæssige fordele, idet revisor i højere grad skal levere de traditionelle revi-

sionsydelser mere effektivt og til lavere omkostning. Derudover skal revisor udnytte teknologien til 

skabe værdi for regnskabsbruger ved et mere indgående branchekendskab og specialitetsviden. Det er 

vurderingen, baseret på analysen i kap 6-12, at den teknologiske udvikling ikke på nuværende tidspunkt 

er tilstrækkeligt afspejlet i standarderne herunder ISA 600. 

 

Det er opfattelsen, at udviklingen i dag går så stærkt, at man ikke, fra standardsætters side, kan nå at 

følge med. Dette underbygges af rapporten ”Digital transformation” hvoraf det fremgår, at det kan tage 

3-6 år, at ændre en revisionsstandard (FSR, 2018a), og hvis man sammenholder med, en eventuel opda-

tering af ISA 600 blev igangsat ultimo 2014 (IAASB, 2019b), så ses det at det tager tid at justere stan-

darderne. Samtidig påpeges det også i rapporten (FSR, 2018a), at den digitale udvikling går så stærkt, 

og af den årsag ses der en risiko for, at standarden vil være bagefter i forhold til udviklingen. Dette un-

derbygges endvidere af afhandlingens datagrundlag. 

 

I forhold til dette risikerer man at se en tendens, hvor husene, især Big4, samt de største øvrige revisi-

onshuse, vil forsøge at implementere deres egne guidance, for at følge med udviklingen, hvilket kan 

resultere i, at der skabes en differentiering blandt revisionsydelserne. Det kan samtidig risikeres, at hu-

sene eller nogle huse bevæger sig i en ikke ønskelige retning for IAASB, Erhvervsstyrelsen samt øvrige 

organer. Det er derfor vurderet, at det ideelle scenarie ville være, at man, fra standardsætters side, for-

søger at imødegå en struktur og et system, hvor man arbejder effektivt, hurtigt og med den korrekte ti-

ming for at opdatere standarderne, således at de ikke er forældet i forhold til den digitale udvikling og 

øvrige samfundstendenser. Dette scenarie er dog vurderet som værende urealistisk, idet det naturligvis 

kræver øgede mængder af ressourcer for standardsætterne. Det forholder sig således, at det er utrolig 

vanskeligt, hvis ikke umuligt, at forudse den digitale udvikling, hvilket ligeledes gør, at det er udfor-

drende for standardsætterne at udarbejde standarderne, således at de er implementeret, når der sker æn-
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dringer i branchen. Dette underbygges endvidere af Schilder (2016), som nævner at det er utopi. Samti-

dig ønsker man at standarderne forholder sig til samtlige scenarier og dækker fuldstændigt i en revi-

sion, hvorfor det, som nævnt, er en omfattende og tidskrævende proces. 

 

Yderligere er IAASB opbygget således, at revisorer samt øvrige af branchens interessenter indgår i pro-

cessen med udarbejdelse af nye standarder samt opdateringer til eksisterende standarder (IAASB 

2019b), da det er ønsket, at dette vil medvirke til, at den praktiske udvikling også bliver afspejlet i stan-

darderne. Dette stemmer endvidere overens med den overbevisnings, som fremkommer fra denne af-

handlings empiri, hvoraf det følger, at da ISA 600 blev implementeret, da afspejlede standarden hvad 

best practice var i forhold til koncernrevision.  

 

Det ses, at flere og flere revisionshuse anvender eller har ønske om, at anvende den teknologiske udvik-

lings mange muligheder i form data analytics, artificial intelligence, RPA, blockchain, etc. i forbindelse 

med revisioner (EY, 2018). Som følge af den digitale og teknologiske udvikling, bliver mere kompleks, 

opstår der ligeledes en risiko for digital misbrug, som eksempelvis hacking, databrud, etc., hvilket giver 

et øget behov for sikkerhed i relation til digitale værktøjer. Derfor ses det allerede i dag, at der er stor 

fokus på compliance i revisionsbranchen (Stock, 2019). I en mere kompleks verden kan der argumente-

res for, at der er behov for et mere rigid og detailreguleret system for at imødegå ovennævnte. Dette 

tilskrives, at denne type regelsæt vil gøre det lettere at forholde sig til større og mere komplekse mæng-

der data, som følge af, at der er nogle mere specificerede procedure for, hvilke revisionshandlinger der 

skal udføres. Som det er beskrevet i kapitel 7 omkring forholdet mellem PCAOB og IAASB, så forhol-

der det sig således, at ifølge Garner et. Al (2007), så influerer PCAOB ISA-standardernes udformning. 

Derfor er det nærliggende at diskutere hvorvidt den globale udvikling, kan medvirke til, at IAASB kon-

vergere imod PCAOB. Samtidig har IAASB udarbejdet et udkast til opdateringen af ISA 315, som FSR 

efterfølgende har undersøgt og afgivet et høringssvar på (FSR, 2018b). Heraf følger det, at det er vur-

deringen, at standarden er blevet lang og kompleks, hvorfor det er vurderingen at udkastet vil minimere 

revisors anvendelse af professionel dømmekraft, som blev diskuteret i kapitel 12. Denne udvikling in-

dikerer, at udkastet på ISA 315 konvergerer imod PCAOB-lignende standarder, som er konkret i for-
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hold til hvordan revision i relation til ISA 315 skal udføres, og overlader mindre til revisors professio-

nelle dømmekraft. Det følger endvidere, at FSR ikke ønsker at støtte op om det udkast, som IAASB har 

udarbejdet i 2018 i forhold til ISA 315, da det blandt andet er vurderingen, at denne ikke giver tilstræk-

kelig guidance i situationer med mindre virksomheder, hvilket diskuteres yderligere nedenfor. Denne 

holdning underbygges af Irvine (2018), som beskriver, at ICAEW (Institute of Chartered Accountants 

in England and Wales) har advaret IAASB om, at hvis de gennemfører de foreslåede ændringer til ISA 

315, kan det ende med at de mister status som global standardsætter. Det fremhæves, at forslaget til æn-

dring af standarden er skaleret til store og komplekse revisioner, hvorfor det ligeledes er opfattelsen fra 

den engelske brancheorganisation, at ISA 315 i udkast ikke i tilstrækkelig grad tager højde for mindre 

virksomheder. Derved kan det overordnet udledes, på baggrund af høringssvar på ISA 315, den digitale 

udvikling, PCAOBs indflydelse på IAASB samt den gennerelle udvikling i ISA-standarderne, at der er 

en tendens til at IAASB konvergere imod mere detailregulering.  

 

Den ovenfor beskrevne udvikling imødegår de revisorer, som ønsker mere guidance i forhold til kon-

cernrevision. Empirien viser dog, at de praktiserende revisorer ikke ønsker, standarderne konvergerer 

og bliver lignende PCAOB, da det er vurderingen at mindre overlades til den enkelte revisors professi-

onelle dømmekraft. En anden tendens i forhold til guidance ses, ved at revisionshusene udarbejder egne 

vejledninger, som det blev beskrevet i kapitel 12. Disse udarbejdes oftest internationalt, hvilket under-

bygges af følgende udtalelse fra respondent D: ”Det er vores fagligafdeling. Som jo er USAs faglige 

afdeling og så et eller andet sted i UK tror jeg, det er” (bilag 5). Eftersom interne guidance udarbejdes 

i eksempelvis i USA eller Storbritannien, så ses der yderligere en tendens til, at interne vejledningerne 

kan konvergere imod en amerikansk tilgang. Selvom briterne også anvender ISA-standarder, følger det 

af den internationale analyse, som fremgår af kapitel 7, at UK-versionen af ISA 600 indeholder flere 

eksempler, hvilket er en mulighed, som dele af empirien efterspørger, hvorved det er en potentiel ud-

vikling, som kan ses i Danmark. Derved kan der på den ene side udledes, at ISA-standarderne herunder 

ISA 600 konvergere imod PCAOB om ikke andet, så er det vurderingen at det formentlig bliver en 

mere vejledningsbaseret standard.  
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Som det blev fremhævet i kapitel 12, så følger det, at en række af de praktiserende revisorer ønsker, at 

man fastholder den principorienterede tilgang. Det problematiseres af de ovenstående perspektiver. Det 

følger, af empirien, at respondent O fra Erhvervsstyrelsen mener, at det er essentielt, at den principori-

enterede tilgang fastholdes i standarderne. Det følger endvidere af en undersøgelse udarbejdet af Grant 

Thornton og Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2016), at professionel dømme-

kraft fortsat vil have en afgørende betydning i forhold til fremtidens revision. Schilder (2016) under-

bygger denne holdning med, at det er essentielt at revisor anvender sin professionelle dømmekraft i 

gennem revisionsprocessen, ligesom det især er i henhold til, når virksomhedens ledelse skal udfordres, 

sådan som det blev fremhævet i kapitel 12. Samtidig nævnes det i forbindelse med Schilders (2016) 

vurdering af rapporten fra Grant Thornton og ACCA, at den digitale udvikling kan medvirke til, at 

skabe en mere informeret risikovurdering samt skabe bedre revisionsbevis, når professionel dømme-

kraft anvendes. Dette kan ligeledes ses ved mere kvalificerede regnskabsmæssige skøn, som også inde-

holder stor professionel dømmekraft. Dermed er der indikationer på, at den digitale udvikling vil give 

koncernrevisor bedre mulighed for at anvende sin professionelle dømmekraft til at argumentere for sine 

valg i forbindelse med revision, herunder især koncernrevision, hvor revisor i høj grad baserer sin risi-

kovurdering, sin forståelse og sit samarbejde med komponentrevisor, på sin professionelle dømmekraft. 

Dette vil forhåbningsvis medvirke til, at der skabes en bedre rød tråd igennem revisionsdokumentatio-

nen, hvilket respondent O fra Erhvervsstyrelsen efterspørger (bilag 15). FRC (2018), som er den briti-

ske tilsynsmyndighed, gennemførte i 2018 en undersøgelse af de 8. største revisionshuse i UK, hvor det 

fastslås at revisionsvirksomhederne generelt investerer mange ressourcer i deres virksomhedskultur, 

således at der opnås høj kvalitet. Undersøgelsen understreger altså opfattelsen af, at kvalitet i dag ikke 

alene sikres gennem regler og standarder, men at revisor skal handle i overensstemmelse med offentlig-

hedens forventninger (FRC, 2018), hvorfor standarder skal indeholde et principorienteret element.  

 

Det kan i den forbindelse konkluderes, at IAASB og revisionsstandarderne står over for en udfordring. 

Den principorienterede tilgang er essentiel for IAASB, og de revisorer som benytter sig af disse stan-

darder. Den digitale udvikling samt anvendelsen af ny teknologi i forbindelse med revision betyder, at 

det er en naturligt, at ISA’erne gøres mere rigide og detailreguleret, og samtidig påvirker PCAOB 

IAASB i forhold til udviklingen af standarderne. Dette betyder, at der ses en tendens til at standarderne 
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konvergere imod en PCAOB-tilgang. Som det følger ovenfor, betyder potentiel anvendelse af data ana-

lytics, artificial intelligence, RPA, blockchain, etc., at revisionen bliver mere effektiv, hvorfor det er 

muligt for revisor, at leve op til en mere rigid og detailreguleret tilgang til hvordan en koncernrevision 

udføres.  

 

På den anden side så er det opfattelsen, at den principorienterede tilgang er så essentiel for IAASB, at 

man ikke vil gå på kompromis med dette. Samtidig påpeger IAASB, at det er vigtigt at den professio-

nelle dømmekraft bevares i revisionen, men man ønsker fortsat at anvende de nye digitale muligheder. 

Dette leder til, at vurderingen er at fremtidige opdateringer af ISA’erne og derigennem også ISA 600, 

vil blive mere komplekse, uddybende og detailregulerende, men fortsat vil have et gennemgående 

aspekt, som er principorienteret. Dermed vil en del af vurderingen fortsat være overladt til revisors pro-

fessionelle dømmekraft samtidig med, at de nye digitale værktøjer giver en bedre mulighed for at doku-

mentere i forhold til professionel dømmekraft. Det er forfatterskabets opfattelse, at såfremt revisor for-

mår at følge den digitale udvikling, og udarbejder løsninger som vil skabe værdi for regnskabsbruger i 

form af mere effektiv håndtering af traditionelle revisionshandlinger, så vil rummet hvor revisor skal 

anvende sin professionelle dømmekraft blive mindre, idet man eksempelvis kan fortage stikprøveudtag-

ninger og risikovurderingshandlinger lettere og mere effektivt ved brug af eksempelvis robotter eller 

AI.  

 

14.2 Små og mellemstore koncerner i et internationalt perspektiv 

Et andet af de aspekter, som fremkommer fra analysen af koncernrevision er forholdet mellem små og 

store koncerner. Som det er beskrevet tidligere i kapitel 10, så forholder det sig således, at selv de 

mindste koncerner i princippet skal revideres efter ISA 600, hvilket i praksis skaber udfordringer, idet 

det ikke altid er hensigtsmæssigt og effektivt for revision, at imødekomme alle krav som opstilles i ISA 

600. Samtidig er der siden 2006 sket en lempelse af revisionspligten (FSR, 2017), hvilket er en udvik-

ling der ligeledes ses i andre nationer. Samtidig fremgår det af analysen af koncernrevisionsprocessen 

samt analysen af små og store koncerner i kapitel 10, at der er et tomrum i forhold til hvordan små og 

mellemstore koncerner bør revideres.  
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Dette forhold har afstedkommet, at man fra FSRs side har ønsket at skabe en byggeklodsmodel, hvor-

ved dette giver mulighed for øget fleksibilitet i forholdet mellem store og små koncerner (FSR, 2019a). 

Dette er endvidere en tendens, som ses i forbindelse med denne afhandlings datagrundlag, hvor blandt 

andet respondent D udtrykker: ”Ja sådan lidt i den stil, eller en standard måske var lidt en byggeklods-

model, så lad os sige, så har du en helt simpelt koncern, så læser du det først, og hvis du så har en 

mere kompleks koncern, så læser du også dette” (bilag 5). Når der trækkes paralleller til regnskabsver-

denen, så ses det af Årsregnskabsloven, at denne er bygget op, således at jo større regnskabsklasse virk-

somheden falder indenfor, jo flere krav skal regnskabet overholde (EY, 2019). Når dette kan lade sig 

gøre i forhold til regnskabsstandarder, bør det ligeledes være muligt i forhold til revision, og især kon-

cernrevision, hvor der er divergerende størrelser på koncernerne og komponenterne. Dette understøttes 

endvidere af det datagrundlag, som ligger til grund for denne afhandling, hvoraf det fremgår at flere af 

respondenterne ønsker en lignende tilgang. En potentiel løsning på dette, med relation til byggeklods-

modellen, kunne være, at man startede med den helt simple koncern, og når denne bliver mere kompli-

ceret, så udvider man standarden og dermed også koncernrevisionskravene. Dette vil imidlertid være et 

paradigmeskifte i standarderne. Det vil ligeledes kunne danne baggrunden for, at man har en ISA 600 

light, som er gældende for små og mellemstore koncerner, og samtidig indeholder den guidance og vej-

ledning som der er behov for. En ISA 600 light defineres af afhandlingens forfatterskab, som en pen-

dant til årsregnskabslovens byggeklodsmodel, hvor klasse A er det mest simple. En ISA 600 light vil 

altså være målrettet de mindre komplekse koncerner, hvor man efterhånden som koncernen bliver mere 

kompleks rykker op den egentlige ISA 600. 

 

Som det er beskrevet i kapitel 10, så udarbejder IAASB vejledninger i forhold til, hvordan små og mel-

lem store virksomheder skal revideres i forhold til de enkelte standarder. Af analysen i kapitel 10 følger 

det, at der ikke er difference mellem ISA 600 og vejledningen til standarden, hvorved den ikke er til 

megen hjælp. Dette er IAASB opmærksom på, hvorfor de har igangsat tiltag som skal forbedre dette. 

Dette betyder, at IAASB har fokus på at guide i forhold til koncernrevision af små og mellemstore kon-

cerner. Omvendt så ses der en tendens til, at når IAASB igangsætter et projekt, så er der en risiko for at 

dette bliver tidskonsumerende. En af de løsninger, som IFAC (2018) selv foreslår er at udarbejde publi-

kationer, som relaterer sig til de nødvendige områder, hvilket ligeledes kunne ses i relation til, at der 

udarbejdes guidance og vejledning fra IAASB omkring, hvordan små og mellemstore koncerner skal 
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revideres. Modargumentet hertil kan være, at det især er et skandinavisk scenarie med mindre koncer-

ner, hvorfor dette ikke i ligeså høj grad vil være relevant i en global kontekst. Omvendt kan der argu-

menteres for at den digitale udvikling samt de tendenser der ses i verden, hvor eksempelvis udbredelsen 

af Shared Service Centers, betyder, at der kun bliver tale om mere og mere komplekse koncerner, hvor-

for der vil opstå større distance mellem de store koncerner og de små koncerner. Derved vil der være et 

større behov for guidance i den kontekst, og det vurderes derfor som værende relevant med en adskil-

lelse af ISA 600, således at denne også indebærer en ISA 600 light. Selvom denne udfordring er vurde-

ret som værende et skandinavisk scenarie, så er det vurderet at en ISA 600 light vil være gavnlig i alle 

europæiske lande, idet der ligeledes findes mindre koncerner i nationer som Tyskland, Frankrig, Lu-

xembourg, etc. Der kan desuden argumenteres for, at det i forbindelse med ISA 600 vil være relevant 

med en byggeklodsmodel, som det tidligere er beskrevet, og i den henseende kunne det være relevant, 

at man ligeledes tager højde for, hvorvidt der bliver anvendt et Shared Service Center eller ej. 

Det kan konkluderes, at det vil være relevant, at man IAASB tager højde for små og mellemstore kon-

cerner, hvilket organisationen allerede er bevidst omkring. Det er vurderingen, at det vil være en rele-

vant mulighed at udarbejde en ISA 600, som tager højde for de forskellige størrelser af koncerner, ved 

eksempelvis at benytte en tilgang som minder om byggeklodsmodellen fra ÅRL.  

 

14.3 Nationale tendenser  

IFAC er repræsenteret af mere end 175 medlemmer fra mere end 130 lande (IAASB, 2019c). Med det 

store geografiske repræsentantskab repræsenterer medlemmerne næsten 3 millioner revisorer på tværs 

af forskellige brancher (IAASB, 2019c). Det er tydeligt at med den store repræsentation på verdens-

plan, da har Danmark minimal indflydelse på den udvikling, som standarderne tager, dette underbygges 

af at der ingen danskere er i IAASBs styregruppe (IAASB, 2019c). Det betyder, at de udfordringer, 

som er identificerede gennem empiriindsamling og som er diskuteret ovenfor i en international kon-

tekst, ikke vurderes som være til at løse, hvis man ikke ser lignende tendenser i andre medlemslande, 

således at man kan tage denne debat i fælleskab. 

Som det blev argumenteret i kapitel 10, og det ligeledes er nævnt ovenfor, så er det flere gange frem-

hævet at de små og mellemstore koncerner ikke altid passer i ISA-regi. Med den udvikling som blev 

fremlagt ovenfor, vil det derfor være relevant at diskutere, om de små danske koncerner vil ende i en 
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situation, hvor de ikke passer i den kontekst som standarderne opstiller. Dette være sig både i den nu-

værende ISA-struktur, men ligeledes såfremt ISA konvergerer mod PCAOB-lignende tilstande, sådan 

som det klart er vurderingen opnået ovenfor.  

Det blev ovenfor belyst, og det er ligeledes forståelsen opnået gennem empirien, at det er vurderingen, 

at IAASB bevæger sig i retning mod detailregulerende standarder. Dette er set i lyset af den teknologi-

ske og digitale udvikling, som gør det lettere og mere effektivt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis. Dette betyder, at der er et rum, hvor de mindre koncerner vil have vanskeligheder ved at op-

fylde, de krav som gør sig gældende i standarden. Som det blev fremlagt ovenfor, så vil den ideelle si-

tuation være, at man tager højde for dette i tilblivelsen af den kommende ISA 600. Det betyder, at det 

ideelle ville være, at man udarbejder en ISA 600 light, som tager højde for at de små koncerner, som 

ikke altid kan leve op til de krav som ISA 600 fremlægger.  

 

I relation til dette er det centralt at diskutere hvem der har ansvaret for at løfte denne opgave samt 

hjælpe og guide, såfremt IAASB ikke imødekommer disse udfordringer, med eksempelvis en ISA 600 

light. Som det blev belyst gennem interviews med respondenter fra Erhvervsstyrelsen og øvrige orga-

ner, så er der ikke noget der indikerer, at der vil komme vejledninger fra Erhvervsstyrelsen. Respondent 

O fra Erhvervsstyrelsen udtrykker, at det ikke er meningen, at en koncernrevision skal være gennemført 

ud fra guides. Det kommer ligeledes til udtryk, at man ikke har tænkt sig at guide revisorerne:  

”Men de der situationer hvor der er meget elastik, der er vi nok lidt forsigtige med at lave guidance. 

Netop sådan noget som ”det gode eksempel på den lille holding-struktur op til den helt store (kon-

cern)”, og det der med at sige at revisor altid skal bruge 5% af sin tid på komponenten, det vil vi holde 

os fra” (bilag 15). 

Respondet N er enig med respondent O, og udtrykker:  

”Jamen jeg tror ikke, at man ser det som en myndighedsopgave, at på den måde at guide. […] Jeg tror, 

at der er andre steder man hellere skulle prioritere at få lavet noget guidance, vil jeg sige. Og hensyn-

tagen er jo det samme, der bliver ikke aflagt ret mange koncernregnskaber i Danmark, som ikke bliver 

håndteret af de store huse.” (bilag 16). 
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Det følger altså, at koncernrevisionen skal tage udgangspunkt i ISA 600, men skal følges op af revisors 

professionelle dømmekraft, sådan som det blev understreget i kapitel 12. Ovenstående giver altså ud-

tryk for, at Erhvervsstyrelsens ikke mener, at det er deres opgave, at guide og vejlede revisorer ved 

koncernrevisioner. Respondent P udtrykker ligeledes, at de koncernrevisorer med de største risici er 

store koncerner, hvor der er mange og udenlandske komponenter. Disse varetages som regel af Big4 

eller et andet større revisionshus, med et internationalt netværk, hvorfor disse har deres egne guide-

lines, som ofte er mere restriktive og rigide end ISA 600, hvorved respondent P (bilag 16) underbygger 

respondent O’s holdning. Selvom der ikke forventes vejledninger på vej fra Erhvervsstyrelsen, så un-

derstreger respondent O (bilag 15) ligeledes, at det er positivt at der er en opdatering på vej af ISA 600, 

især hvis denne indeholder områder som er fremhævet i denne afhandlings analyse, herunder omkring 

revisors samarbejde med komponentrevisor, differentiering af små og store koncerner, samt anvendel-

sen af Shared Service Centre og dokumentation af beslutninger tager på baggrund af professionel døm-

mekraft. Mens der er opnået en forståelse af, at man fra Erhvervsstyrelsen ikke mener, at det er en 

myndighedsopgave at guide revisor igennem koncernrevisioner, så skal det understreges, at Erhvervs-

styrelsen har udgivet guides på flere områder generelt idenfor revision. Derudover ses det også, at FSR 

udgiver guides og hjælpeværktøjer i situationer, hvor der er behov for dette, ligesom der er flere konsu-

lenter, som ønsker at vejlede herom. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt, noget der indikerer, at 

der er udgivet deciderede guides og vejledninger på koncernrevisionsområdet.  

 

FSR (2019b) har dog netop præsenteret deres kommende strategi for 2019-21 ”Når troværdighed tæl-

ler. Fordi det handler om et tilvalg af revisionsbranchen”. Strategien har en særlig indsats for SMV-

segmentet. FSR (2019b) fremhæver, at det handler om at være til rådighed med relevante værktøjer når 

behovet er der, og at være tydelige i dialog og kommunikation med mindre revisionshuse. FSR (2019b) 

fremhæver ligeledes at de vil arbejde for, at medlemmerne bliver digitalt parate, hvilket er positivt set i 

lyset af diskussionen af nødvendigheden af dette ovenfor. Det stemmer ligeledes overens med den ge-

nerelle opfattelse af IAASB-fokus på bedre at imødekomme mindre virksomheder generelt samt øvrige 

nationers brancheorganisationer.  

 



 

Side 117 af 129 

 

14.4 Delkonklusion 

Det kan overordnet konkluderes, at fremtidens revision vil være præget af stor udvikling, idet teknolo-

gien og digitaliseringen medfører øgede muligheder for at gøre traditionelle revisionshandlinger mere 

effektive. Konkret for koncernrevision betyder det, at man mere effektivt kan foretage risikovurderin-

ger af store datamængder, det vil sige, i særlig grad i forbindelse med store komplekse koncerner, og 

når der anvendes Shared Service Center. Samtidig er dette også gældende i relation til mindre koncer-

ner, hvor revisor ikke altid, i tilstrækkelig grad, får dokumenteret de overvejelser som ligger til grund 

for revisionsprocessen. Det blev understreget, at der vil være situationer hvor revisors professionelle 

dømmekraft kan understøttes af effektive handlinger, eksempelvis ved hjælp af robotter og AI. Det er 

ligeledes vurderet, at ovenstående udvikling vil betyde, at revisor i endnu højere grad bliver i stand til 

at leve op til mere detailorienterede krav, jf. formodningen om at IAASB konvergere mod PCAOB. Det 

skal dog understreges, at det er vurderingen, at IAASB vil forblive principbaseret, hvorfor rummet for 

professionel dømmekraft fortsat vil eksistere.  

 

Det blev således også fremlagt, at udarbejdelsen af en ISA 600 light kunne være en mulighed for at 

imødekomme små og mellemstore virksomheder. Det blev fremlagt, at ISA 600 light vil være målrettet 

mindre komplekse koncerner, hvor man efterhånden som koncernen bliver mere kompleks rykker op i 

ISA 600. En byggeklodsmodel, inspireret af ÅRL, vil alternativt ligeledes imødekomme de udfordrin-

ger som opstår, i denne situation, samt når et Shared Service Center er inkluderet i koncernen. Det kon-

kluderes i en national kontekst, at det ikke er Erhvervsstyrelsens og myndighedernes opgave, at guide 

og vejlede revisor i de ovenfor beskrevne udfordringer. Det udledes samtidigt, at FSR, i deres strategi 

for 2019-21, vil forsøge at fremtidssikre revisionsprocessen, især for de mindre revisionshuse.  
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Kapitel 15 – Konklusion 

Nærværende afhandling har til formål, at undersøge hvorvidt ISA 600 er tidsvarende. Besvarelsen er 

udarbejdet på baggrund af et teoretisk udgangspunkt, som bliver udfordret af praktisk empiri samt fag-

lig litteratur og viden omhandlende koncernrevision. Første problemstilling omhandler hvordan teorien 

vedrørende koncernvision er, samt hvilke krav der er hertil. Den overordnede tilgang er ISA 600, som 

refererer til flere øvrige standarder, hvilket betyder, at ISA 600 bygger oven på fundamentet af de øv-

rige standarder. Det medfører, at ISA 600 er en af de mere komplekse standarder at forstå. Det kan i 

relation til den første problemstilling konkluderes, at ISA 600 ikke er konkret, hvorved meget er over-

ladt til koncernrevisors professionelle dømmekraft. Det kan i den forbindelse udledes, at dette er et vig-

tigt parameter for IAASB, da ISA-standarderne bygger på en principorienteret tilgang. Det er i den for-

bindelse ligeledes foretaget en komparativ analyse i et internationalt perspektiv, hvoraf det konklude-

res, at især de amerikanske standarder, udarbejdet af AICPA og PCAOB, er mere detailorienteret, end 

hvad der ses i den øvrige verden. 

 

Det er i afhandlingens anden problemstilling undersøgt, hvilke aspekter af koncernrevision, som i prak-

sis giver anledning til udfordringer for koncernrevisor. I den forbindelse er der foretaget en analyse af 

koncernrevisionsprocessen, hvor den teoretiske kontekst sammenholdes med de udfordringer, som em-

pirien beskriver. Heraf ses der en række udfordringer, som derigennem leder til en bruttoliste af udfor-

dringer for ISA 600. Hvert af disse områder kan i princippet danne rammerne for en afhandling i sig 

selv, hvorfor de fire udfordringer, som vurderes mest relevante og oftest forekomne i praksis behand-

les. Disse er: Forståelse af komponentrevisor, små koncerner i forhold til store koncerner, Shared Ser-

vice Centre samt professionel dømmekraft. I den videre analyse bliver de fire områder yderligere ana-

lyseret og diskuteret. I relation til det første område omhandlende forholdet til komponentrevisor kan 

det konkluderes, at ISA 600 er dækkende, dog forholder det sig således, at der er behov for yderligere 

guidance, således at det er lettere for koncernrevisor at vurdere, hvorvidt der er opnået egnet og til-

strækkeligt revisionsbevis for forståelsen af komponentrevisor og vedkommendes arbejde. Det kan 

yderligere konkluderes i forhold til små og store koncerner, at der er et dilemma i forhold til at små 
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koncerner i princippet skal revideres i forhold til samme standard som store komplekse koncerner. Der-

for udledes det, at det vil være optimalt at udarbejde yderligere guides for små og mellemstore koncer-

ner, hvilket eksempelvis kunne være en ISA 600 light, eller alternativt med inspiration fra Årsregn-

skabslovens byggeklodsmodel, hvor man ser, at jo større og mere kompleks en koncern er, desto flere 

regler skal virksomheden overholde. 

 

Det bliver yderligere analyseret hvordan Shared Service Centre bliver håndteret i praksis. Heraf kon-

kluderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er en separat standard for håndtering af Shared Ser-

vice Centre. Det udledes ligeledes, at ISA 600 er den mest oplagte til at håndtere området, hvorfor det 

vil være ideelt at en opdatering af ISA 600 vil indeholde yderligere guidance for revision af Shared 

Service Centre. Dette vil imødekomme en af de praktiske udfordringer, som er i forbindelse med Sha-

red Service Centre, nemlig hvorvidt det skal revideres, som en del af moderselskabet, som en kompo-

nent eller på en tredje facon. Yderligere bliver professionel dømmekraft analyseret, heraf konkluderes 

det, at området i praksis kan give udfordringer for koncernrevisor. Dette tilskrives, at koncernrevisorer 

på den ene side ønsker vejledning i relation til, hvornår der er opnået egnet og tilstrækkelig revisions-

bevis. Omvendt er IAASB principorienteret, hvilket ligeledes er medvirkende til at give koncernrevisor 

frihed og fleksibilitet. Disse elementer fra dels den overordnede analyse samt den specifikke analyse 

giver anledning til en diskussion og perspektivering af fremtiden for koncernrevision.  

 

Dette betyder, at der i relation til problemstilling to kan konkluderes, at der er en del aspekter som i 

praksis giver anledning til udfordringer, herunder de fire ovenfor nævnte områder, samt eksempelvis 

letterbox companies og allokering af væsentlighedsniveau. Det kan endvidere i relation til problemstil-

ling tre konkluderes, at ISA 600 i udgangspunktet giver tilstrækkelig vejledning, hvilket understøttes af 

den gennerelle opfattelse i forhold til koncernrevision. Det skal endvidere påpeges, at spørgsmålet om-

kring, hvorvidt ISA 600 giver tilstrækkelig vejledning er subjektivt, da det påpeges gennem analysen, 

at det er individuelt for hver revisor, hvorvidt vedkommende efterspørger yderligere guidance, eller 

omvendt om den enkelte revisor stoler på sin egen professionelle dømmekraft. Forholdet vedrørende 

professionel dømmekraft er derfor et gennemgående vigtigt aspekt, da det kan udledes at ISA 600 og 

ISA-standarderne generelt bygger på professionel dømmekraft, hvorfor der opnås en principorienteret 
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tilgang. Af den årsag kan det ligeledes konkluderes, at den principorienterede tilgang, professionel 

dømmekraft samt den heraf frihed og fleksibilitet er både en styrke og en svaghed for ISA 600, hvilket 

er en individuel vurdering for den enkelte revisor. Det skal endvidere påpeges, at ISA 600 har en svag-

hed, i at denne ikke er konkret i forhold til hvordan små koncerner skal håndteres, ligesom der i relation 

til andre områder, eksempelvis forholdet til komponentrevisor og Shared Service Centre, ses en efter-

spørgsel efter yderligere vejledning. Det kan i den relation udledes, at IAASB er opmærksom på dette, 

hvorfor det er forventningen og anbefalingen, at dette vil blive forbedret med en opdatering af ISA 600. 

Dette betyder, at den overordnede konklusion i forhold til problemstilling tre er, at professionel døm-

mekraft både er den største styrke, men ligeledes den største svaghed i ISA 600, hvorfor det er essenti-

elt, at IAASB formår at balancere forholdet til professionel dømmekraft.  

 

Der er afslutningsvis i afhandlingen foretaget en diskussion og perspektivering i forhold til, hvordan 

fremtiden for koncernrevision og ISA 600 ser ud. Her konkluderes det, at der i fremtidens revision vil 

ske en teknologisk og digital udvikling, hvilket vil ændre tilgangen af både generel revision, men også 

koncernrevision. Denne teknologiske og digitale udvikling betyder en mere effektiv risikovurdering, 

hvor der ligeledes kan overskues og anvendes store datamængder, hvilket vil betyde, at der kan opnås 

forståelse og indsigt i større og komplekse koncerner hurtigere og mere effektivt. Det udledes, at udvik-

ling vil være medvirkende til, at dokumentationen og argumentationen i forbindelse med professionel 

dømmekraft vil blive mere kvalificeret. Det konkluderes endvidere i diskussionen, at det ses, at IAASB 

har en tendens til at konvergere imod PCAOB, hvorved den principorienterede tilgang udfordres. Det 

udeledes endvidere, at det ikke er en myndighedsopgave at guide revisor i forhold til anvendelse af pro-

fessionel dømmekraft. Det kan dermed overordnet konkluderes, at der i fremtiden vil ske en udvikling i 

relation til koncernrevision. Det er essentielt at IAASB, Erhvervsstyrelsen, revisionshusene samt øvrige 

organer med interesse i revisionsbranchen er opmærksom, hvordan udviklingen har indflydelse og kan 

udnyttes til at skabe en bedre revision for samtlige stakeholders. Af den årsag kan det ligeledes konklu-

deres, at ISA 600 har behov for en opdatering for at kunne passe ind i den fremtidige kontekst.  
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Det kan overordnet konkluderes, at der er behov for ændringer til den internationale revisionsstandard 

ISA 600 for at denne er tidssvarende. I den henseende er det afhandlingens konklusion, at det er essen-

tielt at fokusere på forholdet til komponentrevisor, differentiering af små koncerner i forhold til store, 

revisionen af Shared Service Centre samt anvendelsen af professionel dømmekraft. Det kan endvidere 

afslutningsvis konkluderes, at det må forventes at ISA 600 og de øvrige standarder vil imødegå 

PCAOBs tilgang, men at ISA-standarderne fortsat vil fokusere mod at være principorienteret, hvorved 

den professionelle dømmekraft fortsat vil være det meste centrale og essentielle element i koncernrevi-

sion og revision generelt.  
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