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Abstract

Historically, data analytics is in no way a new phenomenon and can be dated back several decades.

However, the introduction and implementation of audit data analytics into the audit have gained ground in

the last 3-5 years, and it seems there is no doubt among today’s auditors and audit companies that the

introduction of audit data analytics cannot be neglected. The development of audit data analytics and the

way of auditing itself are undergoing a fast-paced development, and audit data analytics has since its

introduction decades ago been accompanied by phenomena as artificial intelligence, big data, and data

mining, Following this fast-paced development, researchers have previously been highly focused on

predicting the outcomes of introducing audit data analytics into the audits and thus, limited focus has been

put on how the auditors and auditing companies in practice are experiencing and applying data analytics

with regard to the audit. Thus, the thesis seeks to contribute to filling this void of research.

By using theories from what is assessed to be the thesis’ two main pillars – data analytics and audit – the

thesis seeks to examine how audit data analytics is applied in practice and which challenges are

experienced in relation hereto as well as how audit companies are planning to implement and apply such

analytics prospectively, Specifically, the examination applies theory and literature on Audit

Documentation and Audit Evidence to obtain an understanding of how audit data analytics is and can be

applied throughout the audit . Furthermore, the examination applies theory on how new technology and

tools are implemented successfully into an organization in order to better understand which obstacles the

Danish audit industry experiences and which necessary actions need to be taken in order to expanding the

use of audit data analytics. Data is mainly gathered through interviews with representatives from the

Danish audit industry.

Based on the obtained data, it has been possible to conclude that there are currently large differences

among the companies in the Danish audit industry. These differences are made up of differences in the

understanding of what data analytics consists of, how the concept/definition is applied in practice, in which

tools are applied, how far the different companies are in implementing such tools as well as what the

primary objective of using such tools is. It has been concluded that there is plenty of room for further

development and that there is still unexploited potential when it comes to applying data analytics in the

audit industry.
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Currently, the companies within the Danish audit industry experience five main obstacles for a further

expansion of the use of audit data analytics for the companies within the Danish industry experience: The

auditor’s competencies; the auditor’s mind-set; company structures; and the lack of regulation/guidance.

Overall, it is concluded that the auditor’s competencies and company structures are the two main

obstacles, which the Danish audit industry should take into consideration and focus on overcoming. As the

companies within the Danish audit industry prospective focus consists of developing and enhancing audit

data analytics tools as well as the auditors’ competencies, there seems to be a gap between the actual plans

for the future, which the Danish audit industry has, and what seems to be the necessary plans within the

industry.
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1 Indledning

1.1 Introduktion til afhandlingen

Vi lever i dag i det, der omtales som den fjerde industrielle revolution, som er kendetegnet ved en abrupt

og radikal udvikling i teknologier og digitalisering, og som medfører omfattende forandringer i de fleste

industrier (Schwab, 2017).

Teknologiske fænomener såsom big data, artificial intelligence (AI), The Internet of Things og

dataanalyse er alle buzzwords, der er oppe i tiden, og fælles for disse er, at de forventes at

revolutionere måden, hvorpå virksomheder inden for forskellige industrier begår sig (Wilcocks &

Lacity, 2016). Dette gør sig blandt andet gældende for revisionsbranchen, hvor revisionshusene er

nødsaget til at imødegå den digitale og teknologiske udvikling og forholde sig til konsekvenserne heraf

(FSR - Danske Revisorer, 2018). De nye teknologier øger f.eks. forventningerne til, hvor hurtigt ydelser

skal leveres, hvilket både påvirker revisorerne og interessenterne af de reviderede regnskaber.

Interessenterne, såsom investorer, banker og myndigheder træffer i høj grad beslutninger på

baggrund af de reviderede regnskabstal, som de præsenteres for, og kræver derfor i højere og højere

grad hurtigere og mere relevant afrapportering. Af samme årsag øges forventningen til revisor om at

tilrettelægge revisionen effektivt samtidigt med, at der hurtigst muligt leveres værdifuld indsigt i

virksomheden.

Da revisors overordnede formål med revisionen, jf. ISA 200, blandt andet er at opnå høj grad af

sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, er det nødvendigt

for revisor at vurdere, hvordan der på bedst mulig vis opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for

at kunne afgive en sådanne konklusion. I dette henseende åbner anvendelsen af dataanalyse nye

muligheder for revisor, og dataanalyseværktøjer kan medvirke til en mere effektiv og dybdegående

revisionsproces. Det er således interessant og ikke mindst relevant at identificere revisionsbranchens

anvendelse af dataanalyse, da anvendelsen af dataanalyse i relation til opnåelse af revisionsbevis i den

danske revisionsbranche hidtil ikke er forsøgt kortlagt.

Afhandlingen vil således kortlægge, hvordan anvendelsen di- og konvergerer, samt hvilke planer og

overvejelser der i revisionsbranchen som helhed gøres vedrørende den fremtidige anvendelse af

dataanalyse i revisionen. Sådanne kortlægning vil danne grundlag for afhandlingens

undersøgelsesområde og besvarelse af problemformuleringen som præsenteret i det følgende afsnit.
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1.2 Problemformulering

Som følge af overvejelserne præsenteret i foregående afsnit, vil følgende problemformulering blive

undersøgt og besvaret:

Hvordan opnås revisionsbevis gennem brug af dataanalyse i Danmark, hvilke udfordringer opleves i

praksis, og hvordan er revisionsbranchens fremtidige planer for opnåelse af revisionsbevis gennem

dataanalyse?

1.3 Afgrænsning

Afhandlingens overordnede undersøgelsesområde – brugen af dataanalyse i revisionsbranchen til

opnåelse af revisionsbevis – kan afdækkes fra flere vinkler og belyses ud fra flere forskellige

problemstillinger. Det er derfor nødvendigt at afgrænse undersøgelsesområdet og afhandlingen for at

kunne besvare problemformuleringen.

Afhandlingen afgrænses på fem væsentlige områder relateret til det overordnede emne; brugen af

dataanalyse i revisionsprocessen, brugen af dataanalyse på forskellige typer af kunder, brugen af

dataanalyse geografisk, den tidsmæssig placering af dataindsamlingen og afgrænsning af hvad der

forstås ved ’revisorbranchen’.

1.3.1 Opnåelse af revisionsbevis

Imens det i stigende grad diskuteres, hvordan og hvorvidt dataanalyse kan bruges i planlægningsfasen

til blandt andet identifikation og vurdering af risici, vil afhandlingen midlertidig fokusere på, hvordan

dataanalyse kan bruges til opnåelse af bevis, uagtet af hvilken fase af revisionsprocessen denne

opnåelse af bevis foregår i. Det vil således både omfatte opnåelse af bevis gennem

risikovurderingshandlinger, substanshandlinger, test af kontroller og analytiske handlinger.

1.3.2 Dataanalyse på specifikke typer af kunder

Afhandlingen vil undersøge brugen af dataanalyse til opnåelse af revisionsbevis på kunder af alle

størrelser – og dermed også brugen af dataanalyse i alle størrelser af revisionshuse – dog afgrænset

til revisionskunder i den private sektor som følge af afhandlingens omfang, da afhandlingens

forfattere har størst praktisk erfaring hermed.

Afhandlingen afgrænses endvidere til kun at omhandle revision af årsregnskaber, og dermed ikke

særlige erklæringer, udvidet gennemgang-erklæringer eller review-erklæringer, da der p.t. primært

er indikationer på, at det er her branchen har fokus på at anvende dataanalyse.
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1.3.3 Geografisk placering

Denne afhandling vil alene omhandle brugen af dataanalyse til opnåelse af revisionsbevis i Danmark.

Afhandlingen afgrænses således geografisk i forhold til brugen af dataanalyseværktøjer, eftersom

afhandlingen blandt andet vil undersøge, hvor og hvordan dataanalyseværktøjerne udvikles i

branchen. Disse vil således blive inddraget i afhandlingen uafhængigt af, om værktøjerne bliver

udviklet i Danmark eller andre dele af verden, så længe de bliver distribueret til anvendelse i Danmark.

1.3.4 Tidsmæssig placering

Afhandlingen afgrænses til at bygge på data, der var tilgængeligt til og med august måned. Ny

information der måtte blive tilgængelig herefter, vil ikke blive inddraget i afhandlingen. Den

tidsmæssige afgrænsning foretages som følge af, at interviews er afholdt i perioden juni-august 2019,

hvorfor information efter denne periode ikke vil kunne inddrages som grundlag for de foretagne

interviews eller respondenternes svar.

1.3.5 Forståelse af ’revisionsbranche’

Med ’revisionsbranche’ forstås alle aktører, der har en interesse eller involvering i revision og/eller

revisorer. Dette omfatter blandt andet revisionshusene, Erhvervsstyrelsen, IAASB, Revisornævnet og

forskellige brancheorganisationer.

1.4 Afhandlingens opbygning

Som vist i nedenstående figur, er afhandlingen delt op i fire hovedkategorier fordelt på seks kapitler:

Indledning, Videnskabsteori og metode, Litteraturgennemgang, Analyse og diskussion samt

Konklusion og perspektivering.

Indledning, Videnskabsteori og
metode

(kap. 1-2)

Litteraturgennemgang
(kap. 3)

Analyse og diskussion
(kap. 4)

Konklusion og perspektivering
(kap. 5-6)

Figur 1.4. Afhandlingens struktur. Egen tilvirkning.
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Afhandlingens første hovedkategori, Indledning, Videnskabsteori og metode, introducerer først og

fremmest afhandlingen og den grundlæggende motivation for afhandlingen. De to kapitler i kategorien

indeholder ydermere en afgrænsning af afhandlingens undersøgelsesspektrum, problemformulering

og en redegørelse og begrundelse for metodevalg, herunder dataindsamling og overvejelser omkring

interviewopsætning.

Afhandlingens anden hovedkategori, Litteraturgennemgang, indeholder en redegørelse for den

eksisterende researchs hovedpointer og konklusioner. Det vil ligeledes argumenteres for, hvordan

afhandlingen bidrager til ny viden på området. Kapitlet vil yderligere gennemgå relevant teori bag de

to grundpiller i afhandlingens problemformulering: ’dataanalyse’ og ’revisionsteori’ specifikt i forhold

til opnåelse af revisionsbevis. Slutteligt vil der kort redegøres for de øvrige aktører, der har en

interesse i dataanalyse i revisionen.

I afhandlingens tredje hovedkategori, Analyse og diskussion, vil det blive analyseret og diskuteret,

hvordan branchens brug af begrebet ’dataanalyse’ og tilknyttede værktøjer ser ud den i dag. Det vil

yderligere blive analyseret og diskuteret, hvilke udfordringer og hindringer som revisionsbranchen

oplever for at kunne udbrede dataanalyse i revisionen. Derudover vil det blive undersøgt, hvordan den

fremtidige anvendelse af dataanalyse i revisionen forventes at se ud set fra hhv. revisionsbranchen og

det eksterne miljø. Afslutningsvist vil det blive diskuteret, hvordan faktiske planer i branchen afviger

fra det, der ud fra analysen synes at være nødvendigt for at udbrede dataanalyse i revisionen.

Samlet set vil disse tre ovennævnte kategorier udgøre grundlaget for den sidste og fjerde

hovedkategori, Konklusion og perspektivering, hvor der i kapitel 5 vil blive konkluderet på

afhandlingens problemformulering. Kapitel 6 vil slutteligt perspektivere til øvrige, relaterede

problemstillinger, som findes relevant, og som kunne udgøre grobund for yderligere undersøgelse af

emnet.
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2 Videnskabsteori og metode

Afhandlingens følgende afsnit vil redegøre for, hvilke videnskabsteoretiske overvejelser der ligger

bag indsamling, behandling og anvendelse af indsamlet data, samt paradigmevalg med det

overordnede formål at besvare afhandlingens problemformulering. Afsnittet vil først redegøre for de

overvejelser der er gjort, hvad angår videnskabsteoretisk paradigmevalg, hvorefter

undersøgelsesdesignet for afhandlingen vil blive gennemgået. Afslutningsvist vil overvejelserne

angående indsamlet data, processen for indsamling samt kildekritik blive præsenteret.

2.1 Videnskabsteori

Videnskabsteorien består i høj grad af begrundelsen af valg af metoder og refleksion over disses

begrænsninger, og er helt central for menneskets tilværelse, eftersom mennesket konstant benytter

sig af ting, som bygger på videnskabelige erkendelser (Klausen, 2016). Af samme grund er

videnskabsteori helt centralt for denne afhandling.

Thomas S. Kuhn skrev i 1962 bogen Videnskabens revolutioner, hvor det blevet udledt, at al

videnskabelig forskning foregår inden for såkaldte paradigmer. Et paradigme kan defineres som ”a

basic set of beliefs that guides action” (Guba, 1990). Ifølge Guba består et paradigme af tre elementære

præmisser: ontologi, epistemologi og metodologi, da overvejelserne angående disse tre præmisser

former den måde, hvorpå et individ forstår verden, og måden, hvorpå vedkommende begår sig i verden

(ibid).

Mens ontologi består af overvejelser om, hvordan virkeligheden opfattes (virkelighedssyn), består

epistemologi af overvejelser om, hvordan kendt viden opfattes (videnssyn). Metodologi består af

måden og teknikkerne til at opnå videnskabelig viden.

Da valg af paradigme gennemsyrer afhandlingen i forhold til indsamling af viden, fortolkning heraf og

ultimativ dragning af konklusioner, er det nærliggende i det følgende afsnit at redegøre for de

ontologiske, epistemologiske og metodologiske overvejelser, der er gjort.

2.1.1 Ontologiske overvejelser

Der er grundlæggende to forskellige virkelighedssyn, som afhandlingen kan påtage sig: Realisme

(også kendt som materialisme) og antirealisme (også kendt som idealisme) (Klausen, 2016). Skelnet

mellem disse to er væsentligt, da måden, hvorpå ’virkeligheden’ anskues er vidt forskellig fra de to

begreber.
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Mens realismen foreskriver, at virkeligheden eksisterer uanset, hvad menneskets erkendelse af den

er og således uanset, hvordan det enkelte individ oplever den, foreskriver antirealismen, at

virkeligheden kun er mulig at anerkende gennem de begreber, de enkelte mennesker anvender. Uden

disse begreber kan mennesket ikke erkende nogen form for virkelighed (ibid).

Afhandlingen vil påtage sig et antirealistisk/idealistisk virkelighedssyn, da afhandlingens

problemformulering ikke lægger op til, at der eksisterer én endegyldig og entydig sandhed, men at

virkeligheden i stedet afhænger af, hvilke individer der inddrages i afhandlingen.

2.1.2 Epistemologiske overvejelser

I afhandlingens videnskabsteoretiske overvejelser skelnes der mellem objektivisme, subjektivisme

og konstruktivisme, hvad angår de epistemologiske hovedretninger. Det objektive videnssyn er nært

beslægtet med det realistiske virkelighedssyn.

Objektivismen indebærer at verdensanskuelsen er uafhængig af det enkelte individs erkendelse af

det. Positivismen, som blandt andet søger efter en total sandhed, hører under det objektive videnssyn.

Denne objektive tilgang til videnskaben og forståelse af indsamlet viden vil i høj grad stride imod det

fortolkende aspekt, der ofte er inkorporeret i humaniora og samfundsvidenskab. Af samme årsag

vurderes det objektive videnssyn ikke at være relevant for denne afhandling.

I modsætning til objektivisme findes subjektivisme, der anskuer viden som noget, der afhænger

fuldstændigt af det enkelte menneskes begrebsdannelser, værdier og normer  (Jacobsen, Schnack,

& Wahlgren, 1981).

Et sted imellem objektivisme og subjektivisme kan konstruktivismen placeres. Ud fra et

konstruktivistisk videnssyn er der ikke nogen, der har patent på, hvad ’sandheden’ er, men sandheden

og virkeligheden er skabt og erkendt i konsensus, dvs. at dét verdensbillede der er enighed om, er det

rigtige (Ebdrup, 2011).

Ud fra afhandlingens problemformulering, vurderes konstruktivismen at være mest passende, da

afhandlingen stræber efter at finde sandheden på det givne undersøgelsesfelt, men erkender, at

sandheden kun er relativ og således konstrueret ud fra de givne respondenter og kilder, der er

inddraget i afhandlingen. Da afhandlingen ikke inddrager alle individer i verden, kan det ikke afvises,

at hvis andre individer, der indgår i en anden social og samfundsmæssig sammenhæng, var blevet

inddraget, kunne det medføre andre konklusioner på afhandlingens problemformulering.
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Det anerkendes således, at de interviewede personer i høj grad skaber en virkelighed omkring

undersøgelsesområdet baseret på de sammenhænge og relationer, de indgår i – i særdeleshed

indenfor revisionsbranchen.

2.1.3 Metodologiske overvejelser

Den primære metodologi indenfor konstruktivisme er hermeneutik, hvor der analyseres og fortolkes

på individuelle udsagn og observationer med formålet om at skabe en eller flere sandheder, der er

konsensus omkring (Denzin & Lincoln, 2018). Som følge af at afhandlingen påtager sig et

konstruktivistisk epistemologisk perspektiv, er det nærliggende at gennemgå de væsentligste

karakteristika ved hermeneutikken.

2.1.3.1 Hermeneutikken

Metodologien inden for konstruktivismen er som nævnt hermeneutik (Denzin & Lincoln, 2018).

Hermeneutikken er en kvalitativ metode, der også kendes som fortolkningsmetode (Klausen, 2016).

Gængse karakteristika ved hermeneutikken er, at fortolkningen ikke sigter mod en forklaring, men

mod at give forståelse, og at denne forståelse angår individuelle størrelser. Fortolkning har en

cirkulær struktur og fortolkninger er ikke – og skal ikke være – objektive (ibid).

Afhandlingen stræbes der efter at finde frem til den relative sandhed. Ved anvendelse af hermeneutik

vil den cirkulære struktur, som nævnt ovenfor, medføre, at udsagn og observationer analyseres flere

gange for at opnå nye forståelser og fortolkninger heraf. Da interviews er en væsentlig datakilde i

afhandlingen, vil hermeneutikken hjælpe med at sikre en nuanceret forståelse af respondenternes

svar. De afholdte interviews vil blandt andet genaflyttes, transskriberes og herefter genlæses

igennem hele afhandlingsprocessen for at sikre, at der hele tiden – ved opnåelse af ny viden –

genfortolkes på respondenternes svar.

2.1.4 Kritik af paradigmevalg

Ud fra ovennævnte overvejelser vurderes det konstruktivistiske paradigme at være mest passende

for afhandlingen (Denzin & Lincoln, 2018). Ud fra det konstruktivistiske paradigme eksisterer der ikke

en objektiv sandhed, som det positivistiske paradigme modsat fordrer. Konklusioner og sandheder

eksisterer således gennem individuelle konstruktioner og konsensus her om disse.

Det vil i afhandlingen forsøges at identificere ligheder og forskelle mellem respondenterne, men det

skal fremhæves, at respondenternes svar er individuelle konstruktioner.
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Der kan således ikke generaliseres på den samlede revisionsbranche, men kun den del af

revisionsbranchen, der har medvirket i afhandlingen. Konklusionerne der drages i afhandlingen, er

således ikke et udtryk for en fuldstændig, entydig konklusion på hele revisionsbranchen.

Derudover anerkendes det, grundet afhandlingens anvendelse af hermeneutik som primær

metodologi, at de udledte resultater er et resultat af nærværende afhandlings forfattere og disses

egne, personlige fortolkninger af indsamlet viden. Det kan således ikke afvises, at afhandlingens

konklusioner muligvis ville være anderledes, hvis andre forfattere havde fortolket på den indsamlede

viden.

2.2 Undersøgelsesdesign

2.2.1 Undersøgelsesdesign og -metode

Afhandlingens undersøgelsesdesign vil primært bestå af et komparativt design, hvor

sammenligningen dels vil bestå af sammenligning mellem respondenternes svar, og dels af

respondenternes svar og eksisterende revisionsteori. Der vil blive analyseret på disse

sammenligninger for ultimativt at kunne besvare afhandlingens problemformulering.

Afhandlingens undersøgelsesmetode vil primært bestå af interviews og analyse af allerede-

eksisterende forskning på området.

Data vil blive behandlet og konklusioner vil blive draget ved brug af induktion som slutningsform, da

afhandlingen tager udgangspunkt i forskellige iagttagelser gennem interviews og ud fra dette

udleder velbegrundede påstande (Klausen, 2016).

Afhandlingens undersøgelsesstrategi tager udgangspunkt i revisions- og dataanalyseteori samt

interviews omhandlende undersøgelsesfeltet. Den indsamlede empiri vil blive analyseret for at

udlede påstande på baggrund af gentagende observationer blandt de interviewede parter og dermed

kunne udlede nogle overordnede konklusioner om, hvordan branchen forholder sig til

undersøgelsesfeltet.

2.2.2 Analyseteknik

Afhandlingen vil primært benytte eksplorativ analyseteknik, da formålet er at udforske

forhold/fænomener, som er mindre kendte på nuværende tidspunkt. Afhandlingen har til formål at

undersøge, hvordan branchen, der både består af revisionshuse, brancheorganisationer og

regulerende instanser, p.t. anvender og opfatter dataanalyse i revisionen, samt hvilke planer der er

for fremtidens brug heraf.
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På baggrund af respondenternes svar og eksisterende revisions- og dataanalyseteori vil det blive

analyseret og undersøgt, hvor revisionsbranchens fokus bør ligge i forholdt til anvendelsen af

dataanalyse fremadrettet.

2.3 Data og dataindsamling

Afhandlingen vil anvende både primære og sekundære data, som i høj grad vil være kvalitativ og bestå

af gældende revisionsstandarder, øvrig eksisterende revisionsteori, forskning omkring dataanalyse

samt interviews.

Nedenfor vil både den primære og sekundære data, der anvendes i afhandlingen blive gennemgået.

2.3.1 Primære data

Ved anvendelse af hermeneutik er det ofte gennem afholdelse af kvalitative interview, der indsamles

primære data. Formålet med indsamlingen af primære data er at sikre, at afhandlingen indeholder

data indsamlet specifikt til formålet. Undervejs i processen med indsamlingen af data, samt

anvendelsen heraf i afhandlingen, vil der være fokus på at behandle dataene kritisk som følge af at de

indeholder subjektive holdninger.

Ud fra afhandlingens problemformulering, er det vurderet, at de relevante respondenter er ansatte i

de forskellige revisionshuse, som alle i deres daglige virke har en høj grad af involvering i

dataanalyse i det pågældende revisionshus samt viden om, hvad der rører sig i branchen.

På trods af at afhandlingens brug af ’revisionsbranchen’ ikke kun afgrænser sig til revisionshusene

og revisorer, er det kun ansatte i revisionshusene, der interviewes. Der har ved udvælgelse af

respondenter været fokus på, at der ikke er tale om revisorer, der blot anvender dataanalyse på de

revisionsengagementer, de arbejder med, men at deres involveringsgrad i dataanalyse er større end

dette. På denne måde sikres, at respondenterne følger med i, hvad der rører sig generelt i branchen,

hos brancheorganisationerne, ved de regulerende instanser m.v. og således også kan udtale sig mere

generelt om branchen som helhed hvad angår dataanalyse. Data angående brancheorganisationer,

regulerende instanser m.v., vil primært bestå af sekundære data, som beskrevet i afsnit 2.3.2.

Overvejelserne angående strukturering, indsamling og behandling af data fra de afholdte interviews

fremgår af afhandlingens afsnit 2.4.
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2.3.2 Sekundære data

Den sekundære data består af standarder, relevant revisionsteori, artikler og rapporter fra

brancheorganisationer, lovgivning og andre skriftlige og elektroniske dokumenter.

Databehandlingen heraf vil være kritisk som følge af at den subjektivitet dataene kan indeholde fra

de givne forfattere.

2.4 Interviews

2.4.1 Interviewstruktur

I forbindelse med udarbejdelsen og planlægningen af afhandlingens interviews har det været

overvejet, hvorvidt de givne interviews skulle være strukturerede, semistrukturerede eller

ustrukturerede. Fordelen ved et struktureret interview i denne afhandling ville være, at samtlige

respondenter ville blive stillet de akkurat samme spørgsmål, hvilket ville facilitetere det

komparative undersøgelsesdesign. Omvendt giver et struktureret interview ikke samme muligheder

for, at respondenterne selv tager initiativ og bringer nye vinkler på banen, der ikke var tiltænkt ved

interviewets begyndelse. Både et semistruktureret og et ustruktureret interview tillader, at

respondenterne tager ordet og ytrer holdninger og informationer, der ikke relaterer sig direkte til de

stillede interviewspørgsmål. For at sikre ensartethed i de afholdte interviews, men uden at begrænse

respondenternes muligheder for at besvare interviewspørgsmålene, vil afhandlingen gøre brug af

det semistrukturerede interview, hvor der vil være en interviewguide, hvor der er plads til opfølgende

spørgsmål. Denne interviewguide skal således i højere grad anses som en retningslinje for samtalen

under interviewet i stedet for en manual for netop ikke at begrænse respondenterne, men samtidigt

sikre, at der er en grad af ensartethed i de afholdte interviews til brug for den senere komparative

analyse.

2.4.2 Respondenterne

Som beskrevet ovenfor er de udvalgte respondenter alle ansat i et revisionshus i Danmark. Som følge

af at afhandlingen forsøger at kortlægge branchen, har det været et ønske at interviewe bredt på

tværs af branchen og således afdække både de revisionshuse, der servicerer mindre kunder til dem

der servicerer PIE-virksomheder. Nedenfor er de interviewede revisionshuse angivet i rækkefølge

ud fra størrelsen af kunder, der primært serviceres.
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KPMG, EY, PwC og Deloitte går globalt under betegnelsen ’Big4’, men, som det ses nedenfor, er

Beierholm større end KPMG på det danske marked, hvad angår både antal medarbejdere samt

nettoomsætning for det senest aflagte årsregnskab.

’Big4’-betegnelsen vil blive brugt i afhandlingen, som det anvendes globalt set og vil således omfatte

KPMG, EY, PwC og Deloitte.

Samtlige af de seks forespurgte revisionshuse har indvilget i at deltage i afhandlingens interviews,

og de enkelte repræsentanter for revisionshusene er præsenteret kort nedenfor.

Respondent Stilling

Mads Kokholm

Helene Dunbar

Simon Schrøder

Mikkel Andersen

Christina Davidsen

Rune Nielsen

Revisor

Souschef, faglig
afdeling

Director, Digital,
Automation & Data

Manager, Data
Analytics & Audit

Director, faglig
afdeling

Manager og leder af
Audit Analytics

Figur 2.4.2.2. Præsentation af respondenter. Egen tilvirkning

634 (2017/18) 697.144 (2017/18)

97 (2018) 97.919 (2018)

1.072 (2018/19) 978.304 (2018/19)

Gns. antal ansatte Nettoomsætning, t.kr. Størrelsen af kunder

Personlige, små og
mellemstore

Små og
mellemstore

Mellemstore og
store

Mellemstore og
store

Mellemstore og
store

Mellemstore og
store

1.700 (2017/18) 1.831.900 (2017/18)

2.219 (2017/18) 2.601.816 (2017/18)

2.513 (2017/18) 3.429.000 (2017/19)

Figur 2.4.2.1. Respondenter fordelt på størrelse. Egen tilvirkning
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Mads Kokholm, Christensen Kjærulff

Kokholm er statsaut. og praktiserende revisor hos Christensen Kjærulff, hvor han primært arbejder

med SMV-kundesegmentet fordelt på mange forskellige brancher. Kokholm er repræsentant for

Christensen Kjærulff i RevisorGruppen Danmark og er p.t. del af en ERFA-gruppe angående udvikling

af dataanalyseværktøjer i revisionen.

Helene Dunbar, Beierholm

Dunbar arbejder som souschef i Beierholms faglige afdeling i København. Dunbar har

revisorbaggrund, men er ikke længere praktiserende. Dunbar har i mange år været hos større

koncerner som financial controller og leder heraf, inden hun kom til Beierholm.

Mikkel Andersen, KPMG

Andersen sidder som Manager i afdelingen Data Analytics & Audit, som er placeret i København, og

som hører under KPMG’s faglige afdeling. Andersen har indtil for nylig været udstationeret i Berlin,

hvori han var del af KPMG’s globale Research & Data Analytics-afdeling med fokus på innovation og

videndeling. Andersen er stadig delvist praktiserende revisor, udover sit virke i faglig afdeling.

Christina Davidsen, EY

Davidsen arbejder som Director hos EY, er statsaut. revisor og sidder til daglig tilknyttet EY’s faglige

afdeling, hvorunder al dataanalyseudvikling går igennem eller foregår.

Davidsen underviser på CBS og har skrevet flere bøger om revision. Davidsen er stadig delvist

praktiserende revisor udover sit virke i faglig afdeling.

Simon Schrøder, PwC

Schrøder er Director i PwC og leder af Digital, Automation & Data-afdelingen i PwC og sidder til daglig

i Aarhus. Schrøder har ikke revisionsbaggrund, men arbejder i sit daglige virke tæt sammen med

praktiserende revisorer. Schrøder underviser ydermere i dataanalyse på Aarhus Business School.

Rune Nielsen, Deloitte

Nielsen har været hos Deloitte de sidste 14 år og er uddannet statsaut. revisor. Nielsen sidder til daglig

hos Deloitte København og har været med til at starte Audit Analytics-afdelingen op, som hører under

Deloittes Audit Innovation-afdeling. Nielsen er 100 % tilknyttet denne afdeling hvor fokus ligger på

audit analytics og automatiseringsprojekter- og initiativer.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

19

Der er stor spredning i, hvilke arbejdsopgaver respondenterne til dagligt beskæftiger sig med, men

fælles for alle er, at de er væsentligt involveret i dataanalyse til brug i revisionen. Risikoen for, at

respondenternes svar vil være meget forskellige pga. deres forskellige virke, vil blive adresseret i

det følgende kildekritiske afsnit.

2.5 Kildekritik

2.5.1 Datakvalitet og pålidelighed

Det er vigtigt for afhandlingen, at både kvaliteten og pålideligheden af inddata (den indsamlede data)

og uddata (fortolkningerne og behandlingen af de indsamlede data) er sikret, og der vil gennem

afhandlingen være fokus på at sikre denne kvalitet og pålidelighed. Dette afsnit vil bidrage med et

kildekritisk blik på den indsamlede data og måden hvorpå, disse data benyttes. Hvad angår inddata i

form af interviews, vurderes respondenterne i form af deres virke og omgang med dataanalyse, at

være pålidelige kilder for branchens syn på og holdninger til dataanalyse. Dog bør det belyses, at det

kan have en stor effekt på respondenternes svar alt afhængigt af, hvilken stilling respondenterne

besidder og hvilke arbejdsopgave, der varetages til daglig: en person, der udelukkende sidder i faglig

afdeling, vil formentlig tænke og arbejde mere teoretisk end en udelukkende praktiserende revisor.

Sammenlignelighedsgrundlaget i den videre analyse bliver således mere tilsløret af, at alle

respondenterne ikke udtaler sig fra det samme perspektiv. Derudover bør det nævnes, at

anvendelsen af dataanalyse stadig er relativ ny i branchen og anses som et konkurrenceparameter,

hvorfor respondenterne kan have grund til at fremstille revisionshuset, de repræsenterer, mere

positivt eller som værende længere fremme, end det i virkeligheden er, hvorfor udsagn m.v. skal

fortolkes kritisk.

På trods af erkendelsen af, at afhandlingen gennem det konstruktivistiske paradigme ikke kan opnå

den endegyldige sandhed og aldrig vil komme til det, er det relevant at være kritisk omkring antallet

af respondenter inddraget i afhandlingen. Mere data vil utvivlsomt medføre et mere underbygget

grundlag for at drage konklusioner for branchen som helhed. Alt i alt vurderes den indsamlede

inddata dog at udgøre et pålideligt grundlag for afhandlingen.

Kvaliteten og pålideligheden i uddata sikres gennem anvendelsen af hermeneutik, hvor der fortolkes

og genfortolkes på de samme data flere gange for at sikre et nuanceret billede. Igen bør det nævnes,

at fortolkningerne har et subjektivt islæt, hvorfor konklusionerne muligvis ville se anderledes ud,

hvis andre skulle fortolke de samme data.
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3 Litteraturgennemgang

Litteraturgennemgangen har til formål at introducere og præsentere væsentlige konklusioner draget

fra eksisterende research og undersøgelser på områder, der findes relevante for afhandlingen. Dette

afsnit vil bestå af en gennemgang af eksisterende research på området samt en uddybelse af, hvordan

afhandlingen vil bidrage med ny viden til eksisterende research. Litteraturgennemgangen vil

ydermere forsøge at redegøre for en relevant teoretisk referenceramme indenfor dataanalyse hhv.

revisionsteori, som vurderes at være afhandlingens to teoretiske grundpiller for at kunne besvare

problemformuleringen.

3.1 Research på området ’dataanalyse i revisionen’

3.1.1 Eksisterende research

Eksisterende research på området ’dataanalyse i revisionen’ favner bredt på globalt plan, men har dog

– som følge af den hastige udvikling på området - i høj grad fokuseret på at forudsige effekterne af øget

brug af dataanalyse indenfor revision og regnskab, herunder muligheder og udfordringer ved brugen

af dataanalyse, nye krav til revisors kunnen samt forældelse af gældende revisionsstandarder.

Richins et al. drøfter blandt andet udfordringerne og mulighederne ved brugen af dataanalyse i

revisionsbranchen og mener, at mange af de traditionelle revisionshandlinger vil blive erstattet af

analyser af markant større datamængder, hvilket både kan anses som en fordel for revisor i forhold til

at kunne effektivisere revisionen samt skabe værdi for revisionskunderne. Samtidig anses brugen af

dataanalyse også som en udfordring i forhold til at udrydde/unødvendiggøre professionen i sig selv

som følge af en højere grad af automatisering (Richins, Stapleton, Stratopoulos, & Wong, 2017). The

World Bank giver ligeledes et bud på, hvad de væsentligste muligheder/fordele ved brugen af

dataanalyse i revision er; 1) en mere fokuseret indsats fra revisor på de områder, der vurderes at være

risikobetonede, 2) forbedret kundeoplevelse og 3) mere effektiv revision, eftersom revisor kan bruge

tiden bedre rettet mod de områder, der er mest væsentlige for regnskabet (The World Bank Group,

2017). De fleste, der har beskæftiget sig med området, tilkendegiver, at der er både fordele og ulemper,

hvor fordelene i de fleste tilfælde anses som at veje tungest.
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Brugen af dataanalyse i forbindelse med revisionen øger behovet for, at revisors kompetencer udvikler

sig. Ifølge Huerta et al. har fremtidens revisor brug for stærkere analytiske evner og en bedre

forståelse for, hvordan data forespørges og håndteres på bedst mulig vis (Huerta & Jensen, 2017). I takt

med udbredelsen af anvendelsen af dataanalyse, skal revisor opnå klar forståelse for dataene i sig

selv samt kvaliteten og relevansen heraf.

Hvis ikke revisor opnår disse kompetencer, vil revisor risikere oplevelsen af ’information overload’,

som vil sløre de væsentligste elementer i dataene. Revisor kan – ved at tilegne sig de fornødne

kompetencer – lære at navigere i dataene og kunne drage passende konklusioner ud fra de relevante

dele af dataene (Brown-Liburd, Issa, & Lombardi, 2015). Der synes således at være klar enighed om, at

revisorerne fremadrettet skal tilegne sig et mere analytiske, tekniske og datadrevene egenskaber.

Hvad angår gældende revisionsstandarder skriver the International Auditing and Assurance

Standards Board (IAASB):”The ISAs do not prohibit, nor stimulate, the use of data analytics” (IAASB,

2016). IAASB tilkendegiver således, at de gældende standarder ikke stimulerer anvendelsen af

dataanalyse, dog begrænses anvendelsen heller ikke af de gældende ISA’er. Flere akademikere og

praktiserende revisorer har ytret et behov for ajourføring af gældende standarder, så de afspejler den

teknologiske æra, som vi lever i i dag. Cong et al. mener blandt andet, at revisionsstandarderne, som

de ser ud i dag, er meget traditionsbundne og primært lægger op til traditionelle revisionshandlinger

såsom detailtest af stikprøver (Cong, Du, & Vasarhelyi, 2018). På trods af at ISA’erne ikke er gamle, er

de – grundet den hastige teknologiske udvikling - skrevet i en anden teknologisk tid, hvorfor mange,

inkl. IASAB, mener, at standarderne bør revurderes (IAASB, 2016).

Alt i alt har eksisterende research angående dataanalyse indenfor revision indtil nu i høj grad haft et

forudsigende og fremadrettet fokus som følge af, at dataanalyse har og stadig udvikler sig hastigt. Der

har således ikke været stor fokus på at undersøge et øjebliksbillede af, hvordan dataanalyse reelt

anvendes og påtænkes at anvendes i revisionsbranchen, hvilket naturligt leder videre til at forklare,

hvordan afhandlingen specifikt vil bidrage til eksisterende research.

3.1.2 Afhandlingens bidrag til eksisterende research

Til trods for at området ’dataanalyse i revisionen’ har været diskuteret og undersøgt i vidt omfang, har

underområdet omkring hvordan revisionsbranchen i Danmark forholder sig til dataanalyse i deres

praktiske virke været tillagt begrænset opmærksomhed – formentlig på grund af, at der er tale om et

undersøgelsesområde i rivende udvikling.
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Afhandlingen vil af denne grund forsøge at bidrage til den eksisterende research på området ved at

afklare og kortlægge, hvordan revisionsbranchen på nuværende tidspunkt anvender dataanalyse i

forbindelse med opnåelse af revisionsbevis. Afhandlingen vil ydermere undersøge, hvilke planer og

visioner revisionsbranchen har for den fremtidige anvendelse af dataanalyse. Dette anses for

værende givende som tillæg til eksisterende research for at kunne sammenholde, hvordan man ifølge

eksisterende research har forudsagt, at dataanalyse vil påvirke revisionsbranchen kontra, hvordan

situationen i branchen er i dag.

3.2 Hvad er dataanalyse?

3.2.1 Begrebet ’dataanalyse’

Dataanalyse er et vidt begreb, der anvendes ihærdigt, og som ikke kun begrænser sig til

revisionsbranchen. Det ses generelt, at virksomheders informationssystemer forbedres, og

forretningsgange er gået fra primært manuelle til at blive automatiske. En analyse foretaget for FSR –

Danske Revisorer forudsiger, at de fleste virksomheders processer inden for de næste fem til syv år

vil være mere eller mindre fuldautomatiske (FSR - Danske Revisorer, 2018). Virksomheder på tværs af

brancher har som følge heraf fået øjnene op for fordelene ved at analysere de genererede data, som

ikke tidligere har været tilgængelige.

Sledgianowski et al. beskriver overordnet ’business analytics’ som teknologien og

informationssystemerne, der muliggør analyser og afrapporteringer af “big data” i virksomhederne

ved anvendelse af forskellige analyseteknikker (Sledgianowski, Gomaa, & Tan, 2017). Sledgianowski et

al. forbinder således business analytics med ’big data’, som vil blive drøftet i følgende afsnit, og således

teknologien m.v., der kan håndtere meget store mængder af data.

I forhold til revisionsbranchen definerer IAASB dataanalyse som: ”the science and art of discovering

and analyzing patterns, deviations and inconsistencies, and extracting other useful information in the

data underlying or related to the subject matter of an audit through analysis, modeling and

visualization for the purpose of planning or performing the audit” (IAASB, 2016). Med denne definition

begrænser IAASB ikke, hvad dataanalyse indebærer, men omfatter alle former for analyse af data, der

medvirker til at identificere og analysere mønstre og afvigelser samt udlede øvrig, nyttig information

for revisionen.
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I lighed med IAASBs definition definerer the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

dataanalyse som “the science and art of discovering and analyzing patterns, identifying anomalies, and

extracting other useful information in data underlying or related to the subject matter of an audit

through analysis, modeling, and visualization for the purpose of planning or performing the audit”

(AICPA, 2015). Det ses, at definitionen er stort set identisk med definitionen, som IAASB benytter.

I modsætning til disse meget brede definitioner af begrebet mener the World Bank, at dataanalyse i

relation til revision begrænser sig til ikke-traditionelle analytiske handlinger, såsom sammenligning

af nøgletal og trendanalyser, og i stedet indebærer anvendelse af mere avanceret software og kraftige,

statistiske modeller (The World Bank Group, 2017). Ved denne definition begrænses dataanalyse

således til analyserne af enorme datamængder, der derfor kræver anvendelse af mere avanceret

software og statistiske værktøjer.

Revisorernes brancheforening i Danmark, FSR – Danske Revisorer, publicerede i 2018 en rapport

angående den digitale transformation indenfor revisionsbranchen. Mens det står klart, at forfatterne

er ivrige efter at konkludere, hvad der vil ske, såfremt dataanalyse ikke bliver adopteret i branchen, er

det mindre klart, hvad forfatterne forstår ved begrebet ’dataanalyse’ (FSR - Danske Revisorer, 2018).

Som de tidligere definitioner viser, er der stor forskel på, hvad der forstås ved dataanalyse, og

definitionerne spænder meget bredt. Det kan argumenteres, at FSR’s undladelse af en definition af

begrebet kan indikere, at der for mange i revisionsbranchen ikke eksisterer en stringent definition af

begrebet, men at begrebet anvendes under forudsætning af, at revisor forstår begrebet på et intuitiv

plan.

Som følge af at afhandlingens formål er at forsøge at kortlægge nutidsbilledet i revisionsbranchen,

hvad angår anvendelsen og tankerne omkring dataanalyse, vil afhandlingen benytte begrebet

dataanalyse i bred forstand og vil derfor adoptere IAASB’s definition, som præsenteret ovenfor, når

’dataanalyse’ omtales. ’Dataanalyse’ i denne afhandling vil således indebære alt fra anvendelse af

kompleks software til at analysere data, såvel som mere simple analyser af data som f.eks.

genererede trendanalyser i Microsoft Excel med mindre andet specifikt angives.

3.2.2  Fra traditionelle handlinger til fremtidens revision – et historisk perspektiv på dataanalyse

Revisionshandlinger kan spores helt tilbage til det 15. århundrede, hvor man i England førte kontrol

med de regnskaber, som tjenestefolk i Adelshusene førte. Revision har således eksisteret i sin

simpleste form i mange århundreder (Christensen & Jensen, 1997).
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Revisionen og den tilhørende profession blev dog først for alvor formaliseret i begyndelsen af det 20.

århundrede, da et øget behov for kontrol med virksomhederne opstod som følge af voldsom økonomisk

vækst, der medførte adskillelse mellem forvaltere af og investorer i virksomhederne i forbindelse med

den Industrielle Revolution (AICPA, 2012).

Siden da har økonomiske kriser og besvigelsessager medført bred enighed om, at revision er et

nødvendigt krav for at få de finansielle markeder til at fungere optimalt og dermed nødvendigheden af

den lovpligtige revision.

Den eksterne, formelle revision bestod til at starte med primært af manuelle revisionshandlinger

såsom inspektions- og observationshandlinger samt forespørgsler til ledelsen (ICAEW, 2016), og

revisionen var i høj grad tilrettelagt på baggrund af en omfattende, fuld substansbaseret metodik, der

bestod af undersøgelser af de enkelte transaktioner og saldi, og som derfor var enormt

ressourcekrævende (ibid). De givne revisionshandlinger muliggjorde ydermere udelukkende et

bagudrettet/historisk fokus, hvor væsentlige begivenheder og aktiviteter blev identificeret længe

efter deres indtræden (AICPA, 2015).

Indtil midten er 1960’erne var revision stort set ikke automatiseret til trods for, at automatiserede

bogføringssystemer m.v. blev introduceret i 1950’erne. Indtil midten af 1960’erne herskede en 100 %-

substanstilgang til revisionen og først da IBM i 1960’erne introducerede deres mere kommercielle ”IBM

360”-computeringsenhed samtidigt med, at Felix Kaufman udgav sin bog Electronic Data Processing

and Auditing, blev det gjort klart – og billigere - at revisorerne og revisionsbranchen stod over for et

historisk paradigmeskift (ICAEW, 2016).

Ifølge Kaufamn stod revisor nu – som følge af den teknologiske udvikling - med følgende tre

indgangsvinkler til revisionen:

1. Auditing around the computer

”Auditing around the computer” omfatter traditionelle, manuelle revisionshandlinger, hvor

eksistensen af automatiserede værktøjer ignoreres. Computeren anses som værende en

’blackbox’, hvor input kan følges til computeren, og output kan følges fra computeren.

Det mellemliggende step – bearbejdningen af dataene fra input til output – tager revisor ikke

stilling til (AICPA, 2012). Output betragtes således ikke anderledes end, hvis det var manuelle

systemer, der havde produceret dem (Christensen & Jensen, 1997).
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2. Auditing through the computer

Mens revision ’around the computer’ medfører, at revisor ikke tager stilling til bearbejdningen

af dataene, indebærer revision ’through the computer’ faktisk brug af computerens systemer

til at teste både kontroller og transaktioner. Tilgangen indebærer således også en forståelse

for og vurderingen af troværdigheden af det ouput, der undersøges (AICPA, 2012).

3. Auditing with the computer

’Auditing with the computer’ indebærer direkte evaluering af computersoftware, -hardware og

–processer samt brug heraf som hjælpeværktøj i revisionen som f.eks. ved sammentællinger

eller sammenligninger mellem to filer (AICPA, 2012). Tilgangen fordres af, at virksomheder i

højere og højere grad registrerer og lagrer deres data på elektroniske medier, der kun kan til-

og gennemgås gennem edb-værktøjer, og revisor er således nødsaget til at forstå disse

værktøjer.

Som teknologien har udviklet sig, er indgangsvinklen ’auditing around the computer’ i høj grad blevet

forældet og ineffektiv ud fra en vurdering af den time- og ressourceindsats, der skal lægges for at opnå

tilstrækkeligt, egnet revisionsbevis (Christensen & Jensen, 1997). Derudover har virksomhedernes

højere transaktionsvolumen og -kompleksitet medført, at man i 1970’erne tilegnede sig en mere

risikobaseret tilgang til revisionen med udvælgelse og test af stikprøver, anvendelse af

væsentlighedsniveauer m.v., som har været kendetegnet ved den eksterne revision lige siden (ICAEW,

2016).

I fremtiden forudsiger AICPA, at revisionen – muliggjort af dataanalyse – vil fokusere på

realtidsrevision (AICPA, 2015). Realtidsrevision omfatter revisionshandlinger, der foretages

kontinuerligt og derfor i højere grad reflekterer og giver sikkerhed for relevant, realtidsdata (Omoteso,

2013).

Som følge af at den digitale økonomi har affødt et krav fra investorer, banker m.fl. om rettidig og

ajourført regnskabs- og virksomhedsinformation, spås det hidtil bagudrettede fokus, som revisorer

indtil nu har haft i revisionen at blive forældet (Ibid). Zhang et al. mener ydermere, at de ekstreme

mængder af data, der generes, og kompleksiteten heraf gør det mere relevant at anvende

realtidsanalyser (Zhang, Yang, & Appelbaum, 2015).
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Som led i at besvare afhandlingens problemformulering vil det i afhandlingens analyse- og

diskussionsafsnit blive undersøgt, hvordan revisionsbranchen benytter dataanalyse i dag, hvilke

udfordringer branchen oplever, samt hvilke visioner revisionsbranchen har for fremtidens

anvendelse af dataanalyse i revisionen.

3.2.3  Dataanalyselandskabet som det ser ud i dag

Der er visse teknologiske begreber og tendenser, der har vundet indpas og i høj grad diskuteres, blandt

andet big data. Da anvendelsen af dataanalyse ofte kobles sammen med disse begreber, vurderes det

at være relevant kort at introducere disse begreber for at forstå dataanalyselandskabet, som det ser

ud i dag. Det vurderes herudover, at det er relevant at se, hvilke former for analyseværktøjer, der i al

væsentlighed eksisterer, og hvad værktøjerne kan benyttes til.

3.2.3.1 Big data, Data mining og Blockchain

Fordelene ved at anvende dataanalyse i revisionen hænger i høj grad sammen med de store mængder

af data, der dagligt genereres (Desjardins, 2019), og det er meget oppe i tiden at tale om såkaldte ‘big

data’. Big data stammer fra traditionelle transaktionssystemer såvel som e-mails, opkald, sociale

medier, nyheder, video, m.v. (Zhang, Yang, & Appelbaum, 2015). Big data har fire karakteristika også

kendt som de fire V’er: Volume, Velocity, Variety og Veracity. Volumen relaterer sig til de ekstreme

mængder af data, der genereres, velocity relaterer sig til hastigheden for udveksling af data, variety til

variansen i data (video, tekst, sociale medier, lyd, m.v.) og veracity til pålideligheden/rigtigheden af

data (ibid). Det revolutionerende ved big data er således, at virksomhederne har mulighed for at lagre

og analysere markant større mængder af data (volumen), struktureret som ustruktureret (variety),

der ajourføres konstant (velocity), end de hidtil har haft mulighed for. Big data muliggør således ikke

kun en konkurrencemæssig fordel for virksomhederne, men også for revisorerne, der – under

forudsætning af at revisor har adgang til og forståelse for de rette analyseværktøjer – kan undersøge

nye former for og større mængder af data og dermed tilrettelægge revisionen bedre  (Vasarhelyi &

Kogan, 2015).

I nær tilknytning til big data benyttes begrebet ’data mining’, som består i at undersøge samt søge efter

mønstre og hidtil ukendte sammenhænge (SAS, 2019), som der er behov for, jo større og mere

komplekse datasættene i virksomhederne bliver. Metoden benyttes ofte til at kunne foretage

prædiktive analyser og udarbejde prognoser.
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Blockchain-teknologien derimod beskrives af Cong et al. som “shared trustless databases”. Det

smarte ved blockchain er blandt andet, at brugerne heraf opbevarer data eksternt og kan dele dette

med andre enheder i værdikæden (Cong, Du, & Vasarhelyi, 2018). Denne type for udviklende teknologi

vil ligeledes medføre et skift i revisors arbejder som følge af, at tidligere traditionelle handlinger vil

blive overflødige som f.eks. eksterne bekræftelser, da der er tale om, at både debitor og kreditor deler

den samme data og således ikke bogfører uafhængigt af hinanden.

Som følge af at dataanalyse i høj grad kobles sammen med mulighederne ved big data, data mining og

blockchain-teknologi, er det relevant at forstå disse begreber for at kunne forstå, hvordan dataanalyse

anvendes i praksis, og hvordan det påtænkes at anvendes.

3.2.3.2 Typer af analyseværktøjer

Dataanalyseværktøjer kan siges at udspringe af såkaldte CAATTs (Computer Assisted Auditing Tools

and Techniques). Hall beskriver CAATTs som: “the tools and techniques used to examine directly the

internal logic of an application as well as the tools and techniques used to draw indirectly inferences

upon an application’s logic by examining the data processed by the application in order to audit

computer applications and [...] tools and techniques to extract and analyze data” (Hall, 2000).

CAATTs omfatter således både værktøjer og teknikker til at revidere selve applikationen såvel som

værktøjer og teknikker, der kan anvendes til at trække data ud og analysere dem. CAATTs inddeles i

størstedelen af litteraturen i fem forskellige typer: 1) Test data, 2) Integrated test facility, 3) Parallel

simulation, 4) Embedded audit module og 5) Generalized audit software. Mens de tre førstnævnte typer

primært kan hjælpe med at undersøge de indre sammenhænge i selve applikationen, kan de to

sidstnævnte anvendes til at undersøge og analysere dataene bearbejdet i applikationen (Braun &

Davis, 2003). IAASB skriver: ”The ISAs do not prohibit the use of data analytics techniques. However, the

lack of reference to data analytics beyond mention of traditional CAATs (Computer Assisted Audit

Techniques) in the ISAs may be viewed as a barrier to their adoption more broadly” (IAASB, 2016).

IAASB anerkender således anvendelsen af CAATTs i udførelsen af revisionen, men referencen til disse

er ikke længere tilstrækkelig ud fra den betragtning, at de CAATTs der refereres til i standarderne, har

undergået en væsentlig teknologisk udvikling, siden ISA’erne blev til, og således ikke omfavner det, der

i dag menes med dataanalyseværktøjer (Singh, 2017).
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Dataanalyseværktøjer kan overordnet set opdeles i tre forskellige kategorier med forskellige formål:

Deskriptive, prædiktive og præskriptive.

Deskriptive dataanalyseværktøjer referer til analyseværktøjer, der kan hjælpe brugeren – i dette

tilfælde revisor – til at forstå de begivenheder, der er indtruffet i en virksomhed. Deskriptive

analyseværktøjer er således bagudrettede og fokuserer på historiske begivenheder og forståelsen af

underliggende trends og udfald.

Prædiktive analyseværktøjer forsøger at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden baseret på statiske

modeller samt nyere teknologier såsom data mining, som beskrevet tidligere.

Præskriptive analyseværktøjer forsøger at analysere en bestemt situation og baseret herpå forudsige

de mest realistiske fremtidsudsigter, således at beslutningstagere på baggrund heraf kan træffe

velovervejede beslutninger (Sharda, Delen, & Turban, 2018).

Som nogle af de meget udbredte værktøjer findes Tableau, der primært benyttes til analyse af data og

tilhørende datavisualisering, og som i høj grad bliver benyttet pga. dets brugervenlighed. Som Tableau

Software Inc. selv skriver: “Tableau can help anyone see and understand their data” (Tableau Software

Inc., 2019). Et andet værktøj, der har vundet indpas, er IDEA (udviklet af CaseWare), der reklamerer med

at være et decideret revisionsmæssigt analyseværktøj til at importere, undersøge og visualisere data

i et større omfang end f.eks. Microsoft Excel kan understøtte, hvilket således muliggør analyse af ’big

data’ for revisionsbranchen (Janvrin & Watsen, 2017). Microsoft har ligeledes en analyse- og

visualiseringsløsning kaldet Microsoft Power BI til brug for analyser og visualiseringer af data.

Derudover eksisterer værktøjer som f.eks. Rattle til brug for data mining, der oftest anvendes som led

i prædiktive analyser (ibid) og MindBridge, der reklamerer med at være det første og eneste AI-

analyseværktøj til revisorer (MindBridge, 2019).

Dataanalyseværktøjslandskabet, som det ser ud i dag, kan således karakteriseres ved mange

forskelligartede værktøjer – i høj grad deskriptive - udbudt af stort set alle virksomheder, der handler

med øvrige typer af software og programmer benyttet af revisorer.

De dataanalyseværktøjer der præger landskabet i dag, anses for at gå ud over såkaldte CAATTs, som

ISA’erne henviser til.
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3.2.4 Adoption af dataanalyseværktøjer i branchen

I forbindelse med at afhandlingen vil forsøge at kortlægge, hvor branchen står i dag, og hvor den gerne

vil hen, er det uundgåeligt ikke at undersøge, hvilke eventuelle udfordringer og hindringer som

revisionshusene står overfor for at kunne benytte dataanalyse i forbindelse med opnåelse af

revisionsbevis.

Lymer et al. skriver: “Prior evidence in the literature has suggested that the pace of growth and the

extent of use of these tools (red. dataanalyseværktøjer) has not kept up with the developments of the

underlying business they audit” (Mahzan & Lymer, 2014). Dette indikerer, at anvendelsen af

dataanalyse langt fra udnyttes fuldt ud i revisionen, og at branchen oplever hindringer for udbredelse

af anvendelsen.

Ifølge teorien ‘Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)’ er der fire parametre, der

medfører vellykket adoption af nye dataværktøjer og -teknologier i en organisation (Mahzan & Lymer,

2014). Disse omfatter:

1. Performance expectancy

Omfatter den grad, som den enkelte medarbejder tror på, at det værktøj, der skal

implementeres, vil være fordelagtig i forhold til medarbejderens arbejdsopgaver.

2. Effort expectancy

Indebærer den enkelte medarbejders opfattelse af, hvor nemt det er at benytte det værktøj, der

påtænkes implementeret.

3. Social influence

Social influence relaterer sig til graden som den enkelte medarbejder oplever, at andre i

organisationen mener, at den enkelte medarbejder skal anvende de givne værktøjer.

4. Facilitating conditions

Defineres som den grad, den enkelte medarbejder mener, at organisationen og den tekniske

infrastruktur heri supporterer anvendelsen af den nye teknologi/værktøjet.

Graden af hvor vellykket adoptionen af nye værktøjer og teknologier i en organisation finder sted –

herunder i revisionsbranchen – afhænger således i henhold til ovenstående teori af, hvor meget den

enkelte medarbejder får ud af adoptionen, hvor nemt det er at benytte, hvad andre i organisationens

holdning er til adoptionen af værktøjet/teknologien, samt hvor nemt det vil være at adoptere i

organisationen.
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Afhandlingen vil, i forbindelse med kortlægningen af revisionsbranchens anvendelse af dataanalyse,

undersøge, hvor udbredt dataanalyse er og hvilke udfordringer og hindringer der måtte opleves for en

yderligere udbredelse heraf i branchen, hvorfor ovenstående teori vil blive relevant.

3.2.5 Omfanget af dataanalyse til opnåelse af bevis

ISA 520 omhandler analytiske handlinger foretaget i forbindelse med udførelsen af revisionen, og man

kunne nemt komme til at tro, at dataanalyse primært hører til under denne form for

revisionshandlinger til opnåelse af bevis. På trods af dette strækker dataanalyse sig meget længere

end blot til ’analytical procedures’, og som IAASB angiver i nedenstående figur: ”Use of data analytics

on larger sets of audit-relevant data is much broader than traditional analytical procedures” (IAASB,

2016).

Det fremgår tydeligt af ovenstående figur, at opnåelse af bevis ved anvendelse af dataanalyse kan

udrulles på alle typer af revisionshandlinger: Risikovurderingshandlinger, analytiske handlinger,

substanshandlinger samt test af kontroller.

Afhandlingen vil adoptere denne tilgang til dataanalyse, som er i overensstemmelse med IAASBs

meget lidt afgrænsede definition af begrebet som præsenteret tidligere.

I forlængelse heraf og i forbindelse med afhandlingens litteraturgennemgang på området

’revisionsdokumentation og revisionsbevis’ vil relevante ISA’er - heriblandt ISA 500 (Revisionsbevis),

ISA 230 (Revisionsdokumentation) og ISA 520 (Analytiske handlinger) – blive gennemgået.

Figur 3.2.5. Data Analytics - Impact on audit quality. IAASB 2016.
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3.3 Revisionsteori: Opnåelse af revisionsbevis

I det følgende afsnit foretages gennemgang af relevant teori vedrørende revisionsbevis, herunder en

gennemgang af relevante revisionsstandarder, hvad angår opnåelse af revisionsbevis og dataanalyse

gældende i Danmark samt klassisk revisionsbevisteori.

Sådan gennemgang vurderes at være nødvendig og relevant for afhandlingens overordnede formål om

at kortlægge branchens anvendelse og fremtidige planer, hvad angår opnåelse af revisionsbevis

gennem anvendelsen af dataanalyse.

3.3.1 Teoretisk referenceramme: Opnåelse af revisionsbevis

For at besvare afhandlingens problemformulering er det nærliggende at forstå, dels de lovkrav som

revisionsbranchen i Danmark er underlagt, hvad angår opnåelse af revisionsbevis, dels øvrig

revisionsbevisteori, der eksisterer.

Det følgende afsnit vil indledningsvist redegøre for RL § 16 samt ISA 500, der må siges at være rettesnor

for, hvordan danske revisorer bør opnå revisionsbevis. Slutteligt vil klassisk revisionsbevisteori i form

af Mautz & Sharaf blive gennemgået.

3.3.1.1 Lovmæssige krav: RL § 16 og ISA 500 - Revisionsbevis

Der er ingen direkte lovmæssige krav i RL til opnåelse af revisionsbevis. Kravene til revisionsbevis

følger i stedet RL § 16 om ’god revisorskik’: ”Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med

god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, 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” (Revisorloven, 2016). Revisor udviser ’god revisorskik’ ved blandet andet at

følge ISA’erne.

Helt nærliggende for afhandlingen er ISA 500, der omhandler revisionsbevis. Formålet med ISA 500 er

at klargøre, hvad revisionsbevis er og sikre, at revisor udformer og udfører revisionshandlinger

således, at der opnås tilstrækkeligt og egnet bevis. Når dette krav er opfyldt, vil revisor være i stand til

at drage konklusioner, der skal ligge til grund for den overordnede revisionskonklusion med høj grad

af sikkerhed (ISA 500, IAASB, 2009). Revisor skal således benytte ISA 500 for at vurdere, hvorvidt det

opnåede revisionsbevis opfylder kriterierne om tilstrækkelighed (mængde) og egnethed (kvalitet).

Revisor skal yderligere sikre sig, at det opnåede bevis er relevant og pålideligt (ibid).
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Revisionshandlinger til opnåelse af bevis foretages ved forespørgsel, inspektion, observation,

bekræftelse, efterregning, genudførsel og/eller analytiske handlinger. Forespørgsler anses isoleret

set ikke som tilstrækkeligt revisionsbevis (ISA 500, IAASB, 2009).

De forskellige revisionshandlinger er gennemgået kort og præsenteret med eksempler i

nedenstående tabel.

Revisionshandling Forklaring

Forespørgsel

Forespørgsler består i, at revisor opnår forklaringer ved interviews og

spørgsmål til revisionskundens ansatte. Dette anvendes ofte til at

underbygge de nedenstående handlinger. Det kan være udviklingen på

regnskabsposter eller valg af parametre i beregninger, som der

forespørges omkring.

Inspektion

Inspektion består af gennemgang af stikprøver, dokumenter, fysiske

inspektioner, m.v. Dette kunne f.eks. være inspektion af

fragtdokumenter med angivelse af INCO-terms, der ligger til grund for

indregning af omsætning.

Observation

Observation testes ved at påse revisionskundens ansatte foretage

handlinger, herunder udførelsen af kontroller, som f.eks. kunne bestå

i en gennemgang af log over ændringer i kreditormodulet for at påse

ændringer i stamdata.

Bekræftelse

Eksterne bekræftelser modtages, når der rettes forespørgsler til

revisionskundens kunder, leverandører, banker, m.fl. ofte omkring

indeståender, engagementer, mellemværender eller handler med

selskabet. En ofte anvendt ekstern bekræftelse er, når revisor

udsender saldomeddelelser til revisionskundens debitorer, hvor

debitorerne bedes bekræfte deres gæld til den givne revisionskunde

pr. en specifik dato.

Efterregning

Efterregning består i, at revisor modtager et beregnet beløb, sum eller

lign. fra kunden, og foretager en efterregning med de af kunden

anvendte input og dermed sikre at beregningen er foretaget nøjagtigt.

Genudførelse

Genudførsel består i, at revisor udfører en handling igen, som

revisionskunden selv har udført tidligere. Dette kunne f.eks. være en

kontrol, som den interne revisor hos kunden har udført, som revisor

herefter genudfører for at sikre, at revisor kan basere sig på den

interne revisors udførte arbejde.

Analytiske handlinger

Analytiske handlingerbestår i, at revisor anvender informationer til at

sammenholde f.eks. udviklingen i regnskabsposter mellem

forskellige år, transaktionflows eller lign. Analytiske handlinger vil

blive nærmere gennemgået i afhandlingens afsnit 3.3.2.2.

Tabel 3.3.1.1. Revisionshandlinger til opnåelse af bevis. Egen tilvirkning.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

33

Handlingerne, der udføres for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, afhænger af

risikovurderingen pr. revisionsmål samt kvaliteten af beviset opnået fra de enkelte handlinger (ISA

500, IAASB, 2009). Risikovurderingen sammensættes af den iboende risiko og kontrolrisikoen.

Sammen med opdagelsesrisikoen udgør de tre former for risici den samlede revisionsrisiko (audit

risk), som skal være på et acceptabelt lavt niveau (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014). Den

eneste faktor/risiko, som revisor kan påvirke, er opdagelsesrisikoen, hvilket betyder, at når enten den

iboende risiko eller kontrolrisikoen forøges, er revisor nødt til at øge mængden af revisionshandlinger

til at opnå mere revisionsbevis for at kunne holde revisionsrisikoen på et tilpas lavt niveau.

Revisionsrisikomodellen er præsenteret nedenfor.

Kvaliteten af beviset afhænger af, hvilken revisionshandling der udføres. En ekstern bekræftelse

anses f.eks. som værende stærkt bevis, da revisor opnår overbevisning fra en uafhængig part om, at

modparten er enig i det indregnede beløb, hvorimod revisor ved en efterregning opnår et mindre stærkt

bevis, blandt andet som følge af, at input og parametre i det givne tal, der efterregnes, ikke er testet.

Derfor vil en ekstern bekræftelse ikke have behov for supplerende handlinger. Hvor en efterregning

ofte vil kræve inspektion af de underliggende input og parametre (Eilifsen, Messier Jr., Glover, &

Prawitt, 2014).

Figur 3.3.1.1. Revisionsrisikomodellen. Dohrer, 2019
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Revisionsbevis er således i dansk lovgivning reguleret gennem RL § 16, der indirekte omfatter, at

revisor skal følge ISA’erne. Bevis kan ifølge ISA 500 opnås gennem syv forskellige revisionshandlinger,

der enkeltvist eller i kombination resulterer i bevis, der varierer i både tilstrækkelighed og egnethed

alt afhængigt af hvilke handlinger, der udføres. Revisor skal sikre sig, at der opnås tilstrækkeligt og

egnet revisionsbevis til at kunne drage en overordnet revisionskonklusion. Anvendelsen af

dataanalyse til opnåelse af bevis er i særdeleshed relevant ved brug af analytiske handlinger til

opnåelse af revisionsbevis.

3.3.1.2 Revisionsbevisteori

Hvornår er revisionsbevis tilstrækkelig og egnet? Hvornår anses det for værende relevant og hvornår

anses det for værende validt? ’Tilstrækkelig’, ’egnet’, ’relevant’ og ’valid’ er alle begreber, der nævnes

direkte i ISA’erne, og som den danske revisionsbranche dermed er underlagt. Det står således i nær

tilknytning til afhandlingens overordnede formål og problemformulering at undersøge disse

spørgsmål nærmere for at opnå en passende forståelse af, hvad revisionsbevis er.

Indenfor klassisk revisionsbevisteori har Mautz & Sharaf bidraget med værket ’The Philosophy of

Auditing oprindeligt fra 1961, hvor forfatterne undersøger og klarlægger, hvorvidt der eksisterer, og

hvad der i så fald ligger i ’the philosophy of auditing’, herunder karakteristika ved revisionsbevis (Mautz

& Sharaf, 1993). Mautz & Sharaf berører blandt andet revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis

samt vurdering af det opnåede bevis, herunder relevans, validitet og tilstrækkelighed af beviset.

Grundlæggende kan bevis ifølge Mautz & Sharaf opdeles i tre kategorier: Naturligt bevis, skabt bevis

og rationel argumentation (ibid).

Naturligt bevis består af bevis, der faktisk eksisterer, dvs. fysiske beviser, som f.eks. inventar på et

lager, maskiner m.v. Naturligt bevis anses, som følge af dets håndgribelige natur, for værende den

mest overbevisende form for bevis.

Skabt bevis er bevis, der kræver en grad af menneskelig involvering for at blive til, som f.eks. når en

forsker udfører et eksperiment og på denne måde skaber bevis.

Rationel argumentation indebærer bevis udledt fra idéer baseret på observerede fakta, og det at ’noget

synes logisk’ kan således udgøre et bevis i sig selv (ibid), hvilket i høj grad gør sig gældende ved brug

af analyser og revisors professionelle dømmekraft ved opnåelse af revisionsbevis.
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Hele revisors konklusionsdannelse – herunder vurderingen af hvorvidt beviset er tilstrækkeligt og

egnet - kan vurderes ud fra følgende fem punkter (ibid):

1. Recognition of the proposition to be proved

Revisor skal identificere alle revisionsmål, der knytter sig til de af ledelsen afgivne påstande,

der ligger til grund for årsregnskabet og som således skal testes gennem revisionshandlinger.

2. Evaluation of the proposition as one requiring evidence of a high or moderate degree of

probability

De enkelte påstande, som nævnt i pkt. 1, varierer i høj grad i forhold til væsentlighed for

regnskabet.

De enkelte påstande skal således vurderes i forhold til, hvor væsentlig påstanden er for

regnskabet. Jo væsentligere de givne påstande vurderes, jo bedre og kvantitativt mere bevis

er nødvendigt.

3. Collection of evidence within the given limits of time and cost

Revisors tilrettelæggelse og indsamling af revisionsbevis gennem forskellige

revisionshandlinger ud fra revisionens naturlige begrænsninger, såsom tid og omkostninger.

4. Evaluation of the evidence obtained as valid or not valid

Revisors vurdering og evaluering af det opnåede bevis i forhold til, hvorvidt bevis er brugbart

eller ej. Revisor skal være skeptisk i forhold til vurderingen af pålidelighed, anvendelighed og

relevans taget i betragtning, at det er revisor selv, der har tilrettelagt revisionshandlingerne

til brug for indsamlingen af revisionsbevis.

5. Formulation of judgment as to the proposition at issue

Når revisor har forholdt sig til pkt. 1-4, skal revisor komme med sin endelige konklusion

baseret på de givne påstande og det opnåede bevis. Revisor skal være opmærksom på ikke at

forme en konklusion forud for sin gennemgang af pkt. 1-4, og dermed opnå bevis efter den

forudbestemte konklusion.

Revisor skal udelukkende se de forskellige påstande og revisionsmål som hypoteser indtil der

er opnået tilstrækkeligt, egnet bevis til at kunne danne en konklusion, der enten kan bekræfte

eller afkræfte den givne hypotese.
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Vigtigst af alt er således, ifølge Mautz & Sharaf, hvad angår revisionsbevis, at revisor er i stand til at

skelne mellem typen af revisionsbevis (naturligt, skabt og rationel argumentation) samt tilrettelægge

og indsamle revisionsbevis ud fra de af ledelsen afgivne påstande, der ligger til grund for regnskabet

for blandt andet at vurdere, hvornår revisionsbeviset er tilstrækkeligt og egnet. Revisor skal ligeledes

være skeptisk, hvad angår vurderingen af revisionsbeviset, eftersom revisor selv har tilrettelagt de

handlinger til netop at opnå det givne revisionsbevis.

3.3.2 Handlinger til opnåelse af revisionsbevis

3.3.2.1 Opnåelse af bevis: Risikovurderingshandlinger

Risikovurderingshandlingerne forbindes ofte med planlægningsfasen af revisionen, men skal

foretages igennem hele revisionsprocessen. Revisionsbevis kan allerede opnås i planlægningsfasen

gennem risikovurderingshandlingerne. Ved anvendelse af dataanalyse til dette vil revisor allerede

tidligt i revisionen have mulighed for effektivt at analysere på transaktionflows, identificere ’outliers’

og derved bedre identificere de givne risici, der eksisterer.

Krav og vejledning til risikovurderingen er af IAASB forfattet i ISA 315, som blandt andet har til formål

at give revisor vejledning til, hvordan risici for væsentlig fejlinformation skal identificeres og vurderes

på hhv. regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. ISA 315 definerer ydermere, hvilke handlinger

revisor kan udføre i forbindelse med sin risikovurdering. Det er irrelevant, hvorvidt

fejlinformationerne skyldes besvigelser eller fejl (ISA 315, IAASB, 2009).

For at kunne lave sin risikovurdering er det en forudsætning, at revisor opnår forståelse for

virksomheden og dennes omgivelser, samt det interne kontrolmiljø. Revisor skal i risikovurderingen

foretage vurdering af virksomhedens eksterne forhold, herunder blandet andet lovgivning og

brancherisiko, med formålet at identificere mulige væsentlige risici for selskabet i forbindelse

hermed. Yderligere er virksomhedens kontrolmiljø i fokus i risikovurderingen, da revisor skal sikre, at

der er implementeret et fungerede kontrolmiljø i virksomheden. Såfremt kontrolmiljøet i

virksomheden er stærkt, vil det være muligt at anvende en kontrolbaseret tilgang til revisionen, som

er uddybet senere i afhandlingen. På baggrund af risikovurderingen skal revisor designe og planlægge

sine handlinger for at imødegå de identificerede risici (ibid).
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Overordnet beskrives det, at revisor skal forespørge ledelsen samt andre medarbejdere i

virksomheden, som revisor vurderer kan være behjælpelig med at identificere risici for væsentlige

fejl. Dette kunne f.eks. være medarbejdere, der har en væsentlig rolle i en given proces.

Udover forespørgsler skal der foretages observation og inspektion af virksomhedens processer,

månedsrapporter, strategier og lign. Yderligere skal der foretages analyser, hvilket både kan udføres

på et detaljeret og aggregeret niveau, og det er blandt andet her, at dataanalyse bliver relevant og kan

være højst behjælpelig.

Dataanalyseværktøjer kan f.eks. være behjælpelige med at foretage analyse på det detaljerede niveau

i form af analyser pr. konto, pr. produkt, eller pr. marked og på et aggregeret niveau gennem analyser

af transaktionflows, produktgrupper m.fl.

3.3.2.2 Opnåelse af bevis: Analytiske handlinger

Som vist i figur 3.2.5. er IAASB af den opfattelser, at dataanalyse strækker sig bredt over de forskellige

metoder, hvorpå revisor kan opnå revisionsbevis. Helt nærliggende kan dataanalyse indgå som en –

for mange – naturlig del af de analytiske handlinger.

Formålet med ISA 520 er at vejlede revisor i, hvordan analytiske handlinger kan benyttes til opnåelse

af revisionsbevis, samt hvordan revisor bør udforme analytiske handlinger til slut i revisionen for at

vurdere, hvorvidt regnskabet er konsistent med revisors forståelse af virksomheden. Analytiske

handlinger kan anvendes i alle tre faser af revisionen: planlægning, udførelse og rapportering (Eilifsen,

Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014).

Der vil i det følgende primært være fokus på de anvendelsesområder og kriterier ISA 520 opstiller for

anvendelsen af substansanalytiske handlinger til opnåelse af revisionsbevis. De overordnede kriterier

for revisionsbevis er gennemgået i afhandlingens afsnit 3.3.1.

ISA 520 definerer, at beslutningen om anvendelse af substansanalytiske handlinger, besluttes af

revisor på baggrund af professionel dømmekraft, herunder hvordan revisor forventer, at revisionen

kan udføres mest effektivt. Det er muligt for revisor at modtage opstillede analyser fra

revisionskunden, såfremt revisor sikrer, at input er behandlet tilfredsstillende (ISA 520, 2009). Det er

ligeledes tilladt for revisor at opstille analyser på baggrund af informationer modtaget fra

revisionskunden, herunder ved anvendelse af dataværktøjer.
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Analytiske handlinger kan baseres på finansielle informationer (udvikling i omsætning kontra

vareforbrug) og ikke-finansielle informationer (sammenhæng mellem antal ansatte og

lønomkostninger). Analyser varierer i forhold til kompleksitet. En mere simpel analyse kunne bestå i

sammenholdelse af årets saldi til sidste års saldi, hvorimod analyser med øget kompleksitet kunne

indeholde brancheudvikling og andre eksterne informationer.

For at anvende substansanalytiske handlinger til opnåelse af stærkt revisionsbevis er følgende

kriterier vigtige; identificeret risiko, andre substanshandlinger, opstille forventninger og

undersøgelse af afvigelser (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014).

Den opstillede forventning kan underbygges med f.eks. budgetter, drøftelser med ledelsen og lign.

Gennem analyser med en meget præcis og underbygget forventning opnås et stærkt revisionsbevis,

såfremt udviklingen er i overensstemmelse med forventningen (ibid). Undersøgelse af afvigelser fra

forventningen er en vigtig handling ved anvendelse af substansanalyser. Der skal fastsættes et

undersøgelsesbeløb for analysen, hvor afvigelser under dette niveau vurderes ikke at have risiko for

væsentlig fejl for årsrapporten. Ved afvigelser større end undersøgelsesbeløbet skal der foretages

yderligere handlinger.

Den identificerede risiko på den population som der foretages substansanalytiske handlinger på, er

fastsat i forbindelse med planlægningen af revisionen og kunne f.eks. bestå i en større grad af skøn,

der ville medføre en øget risiko. Denne risiko skal afdækkes med revisionshandlinger for at sikre, at

risikoen for væsentlige fejl i regnskabet nedbringes til et acceptabelt lavt niveau. Såfremt

substansanalyse ikke er tilstrækkeligt, skal der foretages yderligere handlinger, som f.eks. detailtest.

ISA 520 definerer yderligere et krav om, at der skal udføres en overordnet analyse ved erklæringer på

f.eks. årsrapporter. Denne handling har til formål at identificere indikationer på ikke-identificerede

væsentlige fejl ved sammenholdelse af udviklingerne i årsrapporten. Såfremt der er udviklinger, der

ikke er i overensstemmelse med revisors forventninger, foretager revisor yderligere handlinger til

afdækning af denne risiko. Handlingerne tilpasses den af revisors vurderede risiko (Eilifsen, Messier

Jr., Glover, & Prawitt, 2014).
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3.3.2.3 Opnåelse af bevis: Substanshandlinger

Substanshandlinger omfatter substansanalytiske handlinger og detailtest og skal foretages for alle

væsentlige grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger (ISA 330, IAASB, 2009). Revisor vil

så vidt muligt gøre brug af analytiske handlinger, når substanshandlinger er vurderet nødvendige at

foretage, da revisor gennem analyser opnår større revisionsbevis mere effektivt sammenlignet med

detailtest. Opnåelse af revisionsbevis gennem analytiske handlinger er gennemgået, jf. afsnit 3.3.2.2,

hvorfor indeværende afsnit primært vil fokusere på detailtest.

Revisor foretager oftest detailtest ved at udvælge en del af populationen i form af stikprøver til

gennemgang. Ved test af stikprøver kan fremgangsmåden opdeles i tre hovedtrin; identifikation af

populationen, fastsættelse af stikprøvens størrelse og valg af udvælgelsesmetode (Sudan,

Samuelsen, Parker, & Davidsen, Revision i praksis: Eksempelsamling, 2012). Identifikation af

populationen er f.eks. den regnskabspost, som der ønskes detailtest af. Det kan være den samlede sum

af posteringerne, hvor revisor ønsker at foretage en stikprøve for at drage konklusion omkring den

identificerede population (ISA 530, IAASB, 2009).

Fastsættelse af stikprøvens størrelse afhænger af flere faktorer, der er fastsat i udarbejdelsen af

revisionens planlægningsfase. De fastsatte parametre er iboende risiko, væsentlighedsniveauet for

udførslen, opnået revisionsbevis fra andre handlinger og eventuel udvælgelse af nøgleenheder

(Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, Revision i praksis: Planlægning, Udførsel, Konklusion, 2012).

En øget mængde af revisionsbevis fra andre handlinger vil medføre en lavere stikprøvestørrelse (ISA

530, IAASB, 2009).

Ved valg af udvælgelsesmetode foretages der valg mellem de fem definerede metoder i ISA 530, bilag

4 (ISA 530, IAASB, 2009). I praksis ses oftest tilfældig udvælgelse, systematisk udvælgelse,

pengeenhedsmetoden og professionel dømmekraft. Fælles for alle metoder er, at der for alle enheder

i populationen skal være en sandsynlighed for udvælgelse i stikprøven.

Det opnåede bevis gennem revisors udførte handlinger har til formål at nedbringe risikoen for

væsentlig fejl i regnskabet til et acceptabelt lavt niveau på baggrund af risikovurderingen. Summen af

dette arbejde skal danne grundlag for revisor til at afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed

(Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014).

Dataanalyse vil blandt andet kunne være behjælpelig med at identificere kvalitative og kvantitative

nøgleenheder i populationen. Kvalitative nøgleenheder kunne være outliers, mens kvantitative

nøgleenheder kunne være væsentlige posteringer i populationen.
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3.3.2.4 Opnåelse af bevis: Test af kontroller

Kontrolrevision foretages, når virksomheden har interne kontroller, der dokumenteres og er centrale

og relevante for revisionen. Dette vil kunne afdække en stor del af risikoen på regnskabsposter og

herigennem begrænse mængden af revisionsbevis, der skal opnås fra substanshandlinger.

Selskaber kan udføre mange forskellige kontroller, men for at revisor skal kunne basere sin revision

herpå, skal revisor forstå designet og implementeringen af kontrollen samt vurdere, om kontrollen

fungerer effektivt, og herefter beslutte, hvorvidt den pågældende kontrol skal testes til brug for

revisionen (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014). Et eksempel på en simpel kontrol, hvorpå

revisor kan basere sig, kan være dobbeltgodkendelse af omkostninger, hvor et indkøb foretaget af én

medarbejder skal godkendes efterfølgende af den pågældendes leder forud for bogføringen af

omkostningen.

Revisor vil stikprøvevis teste om kontrollen er effektiv ved at gennemgå, at der er sket dobbelt

godkendelse af de valgte stikprøver, inden omkostningen blev bogført. På baggrund heraf konkluderer

revisor om han kan stole på kontrollen. Ved udførsel af handlingen nedbringer revisor kontrolrisikoen

på omkostninger, da de er gennemgået, at de vedrører selskabet osv. af to medarbejdere. På baggrund

heraf kan handlinger i relation til opdagelsesrisikoen mindskes som følge heraf (Eilifsen, Messier Jr.,

Glover, & Prawitt, 2014).

På baggrund af ovenstående kan test af kontroller minimere mængden af arbejde, som revisor skal

udføre i forbindelse med substanshandlinger.

For anvendelse af dataanalyse er det væsentligt, at virksomheden har etableret relevante og effektive

kontroller, der sikrer et godt kontrolmiljø. På denne måde vil revisor kunne stole på de input, som

analysen baseres på, ved blandt andet at posteringer bliver bogført og godkendt behørigt.

3.3.3  Dokumentation af revisionshandlinger

Formålet med ISA 230 er at klargøre, hvad revisionsdokumentation er, herunder hvilke kriterier der

eksisterer for at indsamlet revisionsbevis og udførte revisionshandlinger kan anses som værende

dokumenteret tilstrækkeligt (ISA 200, IAASB, 2009).

Revisionsdokumentation er således nært forbundet med ISA 500 vedrørende revisionsbevis, som er

gennemgået tidligere i afhandlingen. Hele formålet med revisionsdokumentationen er at sikre

tilstrækkeligt og egnet dokumentation for grundlaget for revisors erklæring samtidigt med, at revisor

kan bevise, at revisionen er blevet planlagt og udført i overensstemmelse med ISA’erne samt

gældende lovmæssige krav (ibid.).
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Revisors dokumentation danner således grundlaget for, at revisor har bevist, at han/hun har et

passende grundlag for den afgivne erklæring. Et af de overordnede krav til revisionsdokumentationen

er, at dokumentationen skal udarbejdes således, at en erfaren revisor, uden forudgående kendskab til

revisionen, er i stand til at forstå følgende forhold: arten, den tidsmæssige placering og omfanget af

revisionshandlingerne der er udført, resultaterne af de udførte revisionshandlinger samt eventuelle

betydelige forhold opstået under revisionen samt konklusionerne herpå (ibid.).

I forbindelse med at dataanalyse i højere og højere grad benyttes til opnåelse af revisionsbevis

samtidigt med, at dataanalyseværktøjer stadig undergår en rivende udvikling, stiller det

spørgsmålstegn til, hvorvidt kravet om at en erfaren revisor uden forudgående kendskab til revisionen

skal kunne forstå den foreliggende dokumentation, i alle tilfælde vil kunne opfyldes.

Denne problemstilling, der affødes af, at teknologien i høj grad integreres i udførelsen af revisionen, vil

blive diskuteret senere i afhandlingen.

Standardens afsnit A3 oplister – ikke udtømmende - en række forskellige former for

revisionsdokumentation, hvorunder analyser er positivt nævnt (ISA 200, IAASB, 2009), og der er ingen

tvivl om, at opnåelse af revisionsbevis gennem analyser er direkte relateret til afhandlingens

overordnede undersøgelsesemne: dataanalyse, som også gennemgået under afhandlingens afsnit

3.3.2.2.

ISA’erne definerer kravene til mængde og beskaffenhed for revisionsdokumentation, og revisor skal

udføre og dokumentere tilstrækkeligt egnet og relevante revisionshandlinger inden afgivelse af en

erklæring. Revisors udførte arbejde i Danmark bliver stikprøvevist underlagt kvalitetskontrol for at

sikre, at arbejdet er udført tilstrækkeligt til den afgivne erklæring.

Kvalitetskontrollen kan foretages som følge af de almindelige stikprøvekontroller, eller hvis der stilles

spørgsmålstegn ved den af revisor afgivne erklæring. Erhvervsstyrelsen administrerer

kvalitetskontrollen i Danmark. Såfremt revisors udførte arbejde ikke er tilstrækkeligt, kan dette

sanktioneres med bødestraf eller hvis det vurderes, at revisor har misligholdt i hverv fratage

beskikkelsen (Revisorloven, 2016).

Revisorlovens §28 og ISA 220 beskriver, at revisionshusene har pligt til at have et internt

kvalitetsstyringsprogram. Formålet med dette er, at revisionsdokumentationen stikprøvevist

kvalitetssikres oftere end der er kvalitetskontrol fra de offentlige myndigheder (Revisorloven, 2016)

(ISA 220, IAASB, 2009).
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3.4 Interessenter i revisionsbranchen med fokus på dataanalyse

Det er ikke kun revisionshusene i Danmark, der har en interesse i at anvende og forstå anvendelsen af

dataanalyse ift. opnåelse af revisionsbevis. Dataanalyse er et buzzword i hele branchen, der vurderes

at omfatte andre vigtige interessenter som IAASB, Erhvervsstyrelsen og FSR – Danske Revisorer.

For at sikre at anvendelse og udviklingen af dataanalyseværktøjer til brug i revisionen sker

hensigtsmæssigt, vil det uomtvisteligt kræve, at de øvrige interessenter i branchen også forholder sig

til emnet. De vigtigste interessenter vurderes at være IAASB, Erhvervsstyrelsen og FSR, hvorfor disse

og deres individuelle interesser i dataanalyse vil blive gennemgået nedenfor.

3.4.1 IAASB

IAASB er en uafhængig organisation, der fastsætter standarder for kvalitetskontrol, revision, review,

anden revision og relaterede ydelser. Organisationen er støttet af organisationen International

Federation of Accountants (IFAC), der er den internationale organisation for revisorer. Tilsyn af

organisationen varetages af Public Interest Oversight Board (PIOB) (IAASB, 2019).

Der er i branchen en klar forhåbning om, at anvendelsen af dataanalyse kan og skal erstatte tidligere

’traditionelle’ revisionshandlinger, men på en sådanne måde, at de gældende revisionsstandarder

stadig overholdes, hvorfor IAASB har en klar interesse i at forholde sig til udviklingen inden for

dataanalyse og anvendelsen heraf i revisionen.

IAASB’s vigtigste funktion er at udarbejde og vedligeholde ISA’erne. Der er i dag mere end 100 lande,

der anvender deres standarder.

ISA’erne anvendes ved revision af historiske finansielle data. Udover ISA’erne udarbejder IAASB også

ISRE, ISAE, ISRS og ISQC, som behandler andre typer opgaver revisor kan udføre for sine kunder

(Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014).

Herudover publicerer organisationen flere rapporter, artikler og lign., som vejleder branchen i de

eksterne forhold, som påvirker branchen (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014). Som del af

arbejdsområdet ligger ansvaret for opdatering og ajourføring af standarderne ligeledes hos IAASB, og

det er en helt nærværende problemstilling på nuværende tidspunkt, hvorvidt standarderne bør

opdateres til at passe til den digitale æra.
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3.4.2 Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er en offentlig institution, som varetager flere opgaver omkring erhvervslivet i

Danmark, herunder godkendelse af og tilsyn med revisorer. Erhvervsstyrelsen forestår eksamen af

statsautoriserede revisor i Danmark, samt kontrol med at eksaminanderne overholder kravene inden

de tildeler statsautorisationen (Erhvervsstyrelsen, 2019).

Revisionshusene i Danmark har pligt til at være underlagt kvalitetskontrol af Erhvervsstyrelsen.

Under kvalitetskontrol foretages der gennemgang af revisionshusets interne organisation, herunder

kvalitetsstyringssystem, og stikprøvevis gennemgang af revisionsopgaver for tilstrækkelig og egnet

dokumentation (Erhvervsstyrelsen, 2019). Det er kun revisionshuse, der foretager revision af

virksomheder af offentlighedens interesse, hvor Erhvervsstyrelsen selv forestår kvalitetskontrollen.

På de resterende revisionshuse forestås kvalitetskontrollen af eksterne kvalitetskontrollanter, der er

godkendt af Erhvervsstyrelsen. (Erhvervsstyrelsen, 2019).

Af samme årsag er det nærliggende for Erhvervsstyrelsen at forholde sig til, hvorvidt brugen af

dataanalyse til opnåelse af bevis afføder nye krav til kvalitetskontrollanternes kompetencer for at

sikre konsistens og ultimativt pålideligheden af regnskaberne, når dataanalyse anvendes i revisionen.

3.4.3  FSR – Danske Revisorer

FSR – Danske Revisorer er en brancheorganisation for revisorer i Danmark, og forestår

landespecifikke forhold, hvor IAASB udarbejder materialer vedrørende de internationale aspekter i

branchen. Det er en organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, der

derudover tilbyder lovpligtig obligatorisk undervisning for statsautoriserede revisorer.

Af samme grund vurderes dataanalyse også at være af interesse for FSR – Danske Revisorer, da de

repræsenterer revisorerne og dermed skal være opdaterede på udviklingen i branchen, for at kunne

tilbyde relevante kurser.
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4. Analyse og diskussion

4.1 En praktisk tilgang til brugen af dataanalyse: Hvordan ser det ud i branchen?

4.1.1 Branchens forståelse: Hvad er ’dataanalyse’?

Som led i at besvare afhandlingens problemformulering og kortlægge, hvordan revisionsbranchen

benytter samt påtænker at benytte dataanalyse til opnåelse af revisionsbevis, er det nærliggende og

kritisk at forstå, hvordan de forskellige revisionshuse forstår og bruger begrebet ’dataanalyse’.

Samtlige af afhandlingens respondenter er blevet stillet spørgsmålet ”Hvad forstår I ved begrebet

’dataanalyse’, og hvordan bruges det i huset?” (red. det pågældende revisionshus). Mens

dataanalyseværktøjer har været tilgængelige i mange årtier, er begrebet dataanalyse inden for

revision først for alvor blevet etableret inden for de seneste 3-5 år.

Overordnet set er det af respondenterne kun KPMG og EY, der ytrer en mere eller mindre klart

defineret beskrivelse af, hvad ’dataanalyse’ omfatter. Som Mikkel Andersen fra KPMG udtaler: ” Vi har

nogle helt specifikke guidelines om dataanalyse, og hvad dataanalyse helt specifikt er i KPMG-regi.

Jeg mener, at det er vigtigt for en global organisation at have defineret, for at sikre konsistens i forhold

til udvikling af software og maskiner, der skal anvendes direkte i revision. […] ligeså snart man

begynder at filtrere, analysere eller sammenslå det mindste, som således er prædefineret gjort af en

computer, skal det skulle opfattes som et 'software audit tool' – og det er her dataanalyse også falder

ind under” (Andersen, 2019).

Andersens argument for, at KPMG har defineret meget klare retningslinjer for begrebet ’dataanalyse’,

er at sikre sig, at organisationen har en fælles forståelse ved anvendelse af begrebet, når sådanne

værktøjer benyttes i revisionen: ”[…] der er et globalt fokus på kvalitet og konsistens i måden, vi gør

ting på, og derfor er det vigtigt at have fastsætte retningslinjer det er for at have et eller andet

statement som siger, vi er nødt til at have en fælles konstant, som definerer, hvad dataanalyse er, og

hvad der skal gøres når vi anvender det for at for at sikre, at det udføres med den rette kvalitet”

(Andersen, 2019). Den klare definition er således ifølge KPMG en forudsætning for at sikre konsistens

i revisionerne, når dataanalyseværktøjer benyttes.
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EY beskriver deres definition således: ”I forhold til hvordan man forstår dataanalyse, så er det

visualiseringsrapporter. Altså rapporter hvor man kan læse forskellige outputs af de her data, som

man kan analysere på” (Davidsen, 2019). EYs definition af dataanalyse er klart defineret, men ud fra

interviewet ikke meldt ud i organisationen, hvorfor det primært er faglig afdeling, der har en decideret

definition. Denne definition udbredes gennem kurserne i dataanalyse, uden den eksplicit bliver

fremlagt for medarbejderne. På baggrund heraf lægger EY sig mellem KPMG og de andre huse i

relation til en klart defineret definition.

De øvrige revisionshuse har ikke etableret klare definitioner af begrebet, og som Simon Schrøder fra

PwC udtaler: ”Det er lidt efter hvem du spørger” (Schrøder, 2019) og Rune Nielsen fra Deloitte: ”Der er

ikke en defineret grænse som sådan” (Nielsen, 2019). I PwC, Beierholm, Deloitte og Christensen

Kjærulff vil forståelsen af begrebet ’dataanalyse’ derfor umiddelbart variere alt afhængigt af, hvilket

individ i hvilken funktion, som spørges.

I forlængelse af Andersens argument om, at der er brug for et klart defineret begreb som

forudsætning for konsistens i revisionerne, kan det argumenteres, at de huse, der ikke har etableret

en beskrivelse af, hvad der forstås ved dataanalyse, risikerer at opleve små som store forskelle i

måden, hvorpå værktøjerne benyttes, og måden hvorpå resultaterne fortolkes og anvendes. På trods

af at størstedelen af revisionshusene ikke har en klart defineret beskrivelse af, hvad ’dataanalyse’ er,

er det dog tydeligt, at husene har en idé om og holdning til, hvor bredt hhv. snævert ’dataanalyse’

favner i relation til opnåelse af revisionsbevis i det givne revisionshus.

Det er kortlagt på nedenstående graf, hvor bredt hhv. snævert begrebet fortolkes i de forskellige huse

samt hvorvidt der foreligger en klar definition af begrebet eller ej. Husene er afbildet ud fra størrelsen

af revisionshuset (målt i antal ansatte).
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Som grafen viser, er PwC placeret længst til højre på x-aksen, hvilket således er udtryk for en relativt

snæver forståelse af begrebet: ”Den måde som vi, PwC, anser dataanalyse på […] nu kan jeg kun tale

ud fra den opfattelse, jeg selv har, men jeg berører alligevel en del både nationalt og internationalt. Vi

leverer en del dataanalyser i en specifik skal: der er i PwC noget, der hedder HALO, som er vores

skabelon for, hvordan og hvorledes vi leverer det her. Der bliver der sat en masse kvalitetskriterier

op for, hvad er det for nogle ting, der skal forekomme, og hvordan er det, det skal præsenteres. Så det

har slået tråden an på, hvordan analyser leveres globalt, og det som vi også selv vil have ud af PwC

Danmark, hvorfor vi prøver at følge samme skabelon” (Schrøder, 2019). Med andre ord anser PwC

primært analyser gennem de egenudviklede analyseværktøjer, herunder deres globale værktøj

HALO, som dataanalyse, hvilket anses for værende relativt snævert.

Christensen Kjærulff mener tilsvarende, at dataanalyse går ud over simple sammenligninger af saldi,

udviklinger og lign. ”[…] for mig er det, når du har en masse transaktioner, du skal skabe dig et overblik

over, men ikke sådan en momssandsynliggørelse. Det skal være inde i applikationer med modeller og

analyser. Specifikt minded på at se noget, som man ikke ser ved at kigge ned igennem en balance”

(Kokholm, 2019). Denne opfattelse anses ligeledes for at være relativt snæver, hvorfor Christensen

Kjærulff ligeledes er placeret til højre på grafen, dog ikke helt så langt som PwC.

Deloitte
PWC

Christensen KjærulffBeierholm

KPMG

EY

Avanceret analysesoftware,
skræddersyede modelleringer,
lign.

Excel, simple analyser,

Dataanalyseværktøjer

D
ef

in
iti

on

Klart defineret

Ingen definition

Figur 4.1.1. Definition af dataanalyse. Egen tilvirkning.
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EY er placeret i midten af grafen, som følge af, at revisionshuset anser automatisk genererede

analyser og visualiseringsrapporter for værende dataanalyse uagtet af om disse er genererede af

simple eller avancerede værktøjer.

I modsætning til disse tre revisionshuse, er de tre resterende revisionshuse enige om, at dataanalyse

er et vidt begreb, der omfatter al form for sammenholdelse af data: ”[…] Fra faglig afdelings side er det

vores forståelse, at dataanalyse er alle steder, hvor vi går ind og sammenholder noget data” (Dunbar,

2019), manipulering af data: ”[…] det er helt fra den basale excel-template, hvor den gør et eller andet

automatisk fra det ene sheet til det andet, til de lidt mere komplekse ting, hvor vi går ned og tager

eksterne data og sammenholder med interne data. Helt teoretisk, alt hvad der har noget med

manipulering af data at gøre, kalder vi dataanalyse” (Andersen, 2019). De resterende huse er altså alle

enige om, at dataanalyse består i alle former for analyse, sammenholdelse, manipulering af data

uagtet af hvilket værktøj der benyttes.

Alt i alt ses det, at der er stor spredning i, hvor bredt hhv. snævert ’dataanalyse’ opfattes og anvendes

i de forskellige revisionshuse. Størstedelen af respondenterne mener dog, at dataanalyse vedrører al

form for sammenholdelse og manipulering af data uafhængigt af kompleksitet, datamængde og

værktøjer. Denne brede fortolkning af begrebet er i høj grad i overensstemmelse med betragtningen,

som IAASB deler: ”the science and art of discovering and analyzing patterns, deviations and

inconsistencies, and extracting other useful information in the data underlying or related to the

subject matter of an audit through analysis, modeling and visualization for the purpose of planning or

performing the audit” (IAASB, 2016), som også præsenteret i afhandlingens afsnit 3.2.1.

Ifølge IAASB udgør dataanalyse kunsten og videnskaben at udlede nyttig information, herunder

identificere mønstre, afvigelser og inkonsistens, til brug for revisionen gennem analyser, modellering

og visualiseringer, som ikke er yderligere afgrænset, og som derfor også må inkludere selv de mere

simple analyseværktøjer, så længe disse kan bidrage til at udlede nyttig information gennem en af de

tre nævnte metoder (analyser, modellering og visualisering). IAASBs definition er, som tidligere

nævnt, ikke direkte inkorporeret i de gældende internationale revisionsstandarder, hvorfor det ikke

er overraskende at se et begreb, der varierer på tværs af revisionshusene i branchen.
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Faktummet at kun to af de seks interviewede huse har en mere eller mindre klar definition på, hvad

’dataanalyse’ består i, kunne tyde på, at begrebet er så nyt i branchen, at de fleste revisorer forstår

begrebet på et intuitivt niveau, men hvad der præcist lægges i det, er meget forskelligt.

Standardsætteren IAASB har ydermere ikke taget direkte stilling til, hvad dataanalyse indebærer i

ISA’erne, som de danske revisionshuse følger. Dette kan argumenteres for i høj grad at muliggøre, at

husene selv har autoritet til at danne sig et begreb herom.

4.1.2 Kortlægning af hvilke dataanalyseværktøjer, der benyttes og til hvad

Med formålet om at belyse branchens anvendelse af dataanalyseværktøjer til opnåelse af

revisionsbevis til brug for besvarelsen af afhandlingens problemformulering, vil afhandlingens

følgende afsnit undersøge, hvilke dataanalyseværktøjer revisionsbranchen i Danmark anvender,

samt hvordan disse anvendes til opnåelse af revisionsbevis. Yderligere vil det blive undersøgt, i hvor

høj grad dataanalyseværktøjerne bliver anvendt på revisionerne.

4.1.2.1 Anvendelse af dataanalyseværktøjer

Afhandlingens respondenter er i deres natur meget forskellige i forhold til antal ansatte,

kundestørrelse, organisationsstruktur, grad af globalisering m.fl. Det er derfor ikke overraskende, at

der er stor forskel på, i hvor høj grad dataanalyseværktøjer anvendes, hvilke dataanalyseværktøjer

der benyttes, hvorvidt de købes eksternt eller udvikles internt, og hvad de anvendes til.

Ud fra de afholdte interviews med afhandlingens to respondenter uden en global organisation i

ryggen, Beierholm og Christensen Kjærulff, kan det udledes, at ingen af de to huse har implementeret

egentlige dataanalyseværktøjer, der går udover simple, ikke-kodede værktøjer, såsom Excel, i deres

organisationer, og således ikke anvender disse på revisionerne på nuværende tidspunkt.

Det skal siges, at Beierholm – som nævnt ovenfor – er af den opfattelse, at dataanalyse også omfatter

analyser, sammenholdelser og manipulering af data i sin simpleste form, som det f.eks. kan gøres i

Excel. Dog vil det i nærværende afsnit, når ’dataanalyseværktøjer’ nævnes, menes værktøjer med en

vis grad af automatisering, der således går udover de værktøjer, som revisionshusene har været i

besiddelse af i længere tid, såsom Excel og CaseWare og inden ’dataanalyse’ blev et etableret begreb

for revisionsbranchen.
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Både Beierholm og Christensen Kjærulff er aktivt i gang med at se på mulighederne i at anvende

dataanalyseværktøjer i fremtiden, da det anerkendes, at man ikke kan negligere vigtigheden og

mulighederne ved at benytte sig af sådanne dataanalyseværktøjer. Christensen Kjærulff er i gang

med at teste et muligt værktøj, der udvikles i samarbejde med RevisorGruppen Danmark til dets

medlemmer: ”Jeg kører test på et Excel-baseret værktøj. Det fungerer sådan, at man trækker et stort

dataark ud af alle posteringer, og så kan du rense data, og så angive hvad det er, du gerne vil have ud.

Det kan være, hvor mange posteringer der er pr. ugedag, måned eller på helligdage. Alt sådan noget i

den stil” (Kokholm, 2019). Beierholm er stadig på udkig efter de rette værktøjer: ”Det er noget vi er i

gang med at kigge på, men det er ikke noget, vi er vanvittigt langt med” (Dunbar, 2019).

Revisionshusene i branchen, som primært arbejder med små og mellemstore virksomheder,

Christensen Kjærulff og Beierholm, har således endnu ikke implementeret værktøjer, der anvendes

til opnåelse af revisionsbevis, og begge huse anerkender, at de revisionshuse, der i højere grad

servicerer større kunder, er langt længere fremme med anvendelsen af dataanalyseværktøjer. På

baggrund af de afholdte interviews udledes, at alle 'Big4’-revisionshuse (KPMG, EY, PwC og Deloitte)

har implementeret dataanalyseværktøjer til opnåelse af revisionsbevis i revisionerne.

Schrøder omtaler PwCs dataanalyseværktøjer som følger: ”[…] dataanalyse er generelt set i PwC de

to produkter vi har: HALO som bliver brugt til større revisioner, og CORE som bruges på de mindre

revisioner” (Schrøder, 2019). HALO er PwCs globalt udviklede dataanalyseværktøj, hvor al

videreudvikling og vedligeholdelse administreres på globalt plan, mens CORE er lokalt udviklet af

PwC Danmark og vil blive uddybet nærmere senere i nærværende afsnit. HALO er i PwC det

overordnede værktøj til dataanalyse, og indeholder analyser til stort set alle regnskabsposter.

I EY er der udviklet EY Helix, der er en paraply af forskellige dataanalyseværktøjer, som blandt andet

indeholder underliggende specifikke dataanalyseværktøjer til brug på omsætning, vareforbrug, løn,

tilgodehavender og varelager. Christina Davidsen beskriver programmerne som følger: ”Vi har mange

programmer […]. Nogle af dem vi kender i revisionen er f.eks. GL Analyzer, er udviklet med VBA i excel.

Så laver de så dataanalyse af finansposteringer osv., og så har vi nogle dataanalyseprogrammer, der

er bygget på spotfire” (Davidsen, 2019). Davidsen beskriver her, at der er mange programmer, og at de

ligeledes er udviklet fra forskellige platforme. Det er disse forskellige analyser, der samlet er EY Helix.
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I KPMG har de navngivet deres paraply af dataanalyseværktøjer KPMG Clara, som indeholder både

globale og lokale værktøjer. Andersen beskriver det som følgende: ”[…] vi har noget, der er internt

oparbejdet, og så har vi noget, hvor vi bruger third party vendor tools, der skal være med til at pushe

det ud, og gøre det lidt nemmere at arbejde med. Det hele spiller sammen til sidst i vores globale miljø

i KPMG Clara” (Andersen, 2019). Her beskriver Andersen, at man i KPMG satser på forskellige

udviklingsformer af programmer, hvor der udvikles selv og køber færdigudviklede analyseværktøjer

for at sikre alsidigheden i KPMG Clara.

I lighed med de tre ovennævnte revisionshuse, har Deloitte et globaludviklet dataanalyseværktøj: ”Vi

har vores globalt-udviklede (red. dataanalyseværktøj), som hedder Spotlight, som er hvor du hælder

alle posteringerne ind i, og så kan du få nogle simple trendanalyser eller JE-testing ud” (Nielsen, 2019).

I Deloitte har de navngivet dette globale værktøj Spotlight, og dette værktøj er i lighed med de andre

målrettet mod de store revisioner. Fælles for de fire revisionshuse er, at de overordnede

dataanalyseværktøjer er egenudviklede, og baseret på datamodellerings- og visualiseringssoftware,

specifikt udviklet til global anvendelse i de internationale organisationer. Derudover har Big4-

respondenterne beskrevet, at deres dataanalyseværktøjer er bygget op omkring udtræk og

indlæsning af alle posteringerne fra finanssystemet hos den givne virksomhed, der revideres, hvorfra

der kan foretages forskellige analyser.

I de revisionshuse der primært servicerer små og mellemstore virksomheder, er der en tendens til, at

man vil købe dataanalyseværktøjer eksternt, og videreudvikle/tilpasse til deres anvendelse heraf.

Værktøjerne har samme opbygning, som de værktøjer ’Big4’ anvender, men ved at købe ind i allerede-

eksisterende værktøjer, kan der opnås en besparelse i relation til udviklingsomkostninger.

For de revisionshuse der allerede har implementeret og anvender dataanalyseværktøjer, er der

specielt fokus på at identificere posteringsstrømme, for at verificere revisors forståelse af

virksomheden samt identificere potentielle outliers i forhold til de af revisor forventede

posteringsstrømme. På denne måde kan revisor tilrettelægge revisionen og opnå revisionsbevis ud

fra en mere risikobaseret tilgang.
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KPMG har blandt andet defineret standardposteringsstrømme alt afhængigt af, hvilken type

virksomhed, der er tale om (f.eks. salg, produktion eller en specifik branche). Andersen beskriver: ”Vi

har prædefinerede KPMG-flows, f.eks. på en specifik branche er der en typisk transaktion – det vi

kalder en expected transaction – den vil se ud på en speciel måde, og hvis den så ikke gør det af en

eller anden årsag, så er den unexpected, og så vil vi følge op på det” (Andersen, 2019). Dette er således

en måde, hvorpå revisor kan identificere outliers i transaktionflows. Ved at visualisere og foretage

analyser på baggrund af disse posteringsstrømme og sammenholde dem med revisors forventninger,

kan revisor opnå et stærkt revisionsbevis og undersøge væsentlige posteringer uden for

forventningerne nærmere. På denne måde kan de posteringer, hvor de forventede

posteringsstrømme følges, valideres gennem nogle simple handlinger, og dermed mindske

stikprøvestørrelsen for revisor, som beskrevet i afsnit 3,3,2,3. Schrøder beskriver anvendelsen

således: ”Vi kigger på outliers, hvor vi gerne vil finde noget, der er et problem, eller der giver mening

at tale om, og er en risiko, eller vi søger comfort, hvor vi i stedet for at tage stikprøver, forsøger vi at

modellere, hvordan systemet er. Du skal tage nogle stikprøver for at validere, at den modellering vi

har lavet er korrekt, men hvor vi på den måde får vist, den måde analysen kører igennem på, og de svar

den giver os” (Schrøder, 2019).

Ved at foretage handlinger som beskrevet ovenfor flyttes revisionen med værktøjerne væk fra mere

vilkårlige stikprøver og over til nogle særligt risikofyldte outliers eller områder. På denne måde opnår

revisor større indblik i posteringerne, og specifikt på de posteringer uden for normalen, som kan

revideres særskilt og hjælper derfor revisor i revisionsbevisopnåelsen.

Udover de globale værktøjer, som er beskrevet ovenfor, har EY, Deloitte, KPMG og PwC ligeledes

lokalt-udviklede dataanalyseværktøjer, som opsummeret nedenfor:

Revisionshus\værktøj Global Lokal
PwC HALO CORE
Deloitte Spotlight Analyser til danske forhold
EY EY Helix Ingen

KPMG KPMG Clara Analyser til danske forhold
(indgår under KPMG Clara)

Tabel 4.1.2.1. Egenudviklede værktøjer. Egen tilvirkning.
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I Deloitte beskriver Nielsen de forskellige lokale værktøjer således: ”Vi arbejder i min afdeling med

Alteryx til datamodellering og Tableau til at udforme visualiseringerne. Det er et overblik over de

applikationer, vi har til rådighed til udvikling af standardanalyser” (Nielsen, 2019). I de nævnte

programmer har Deloitte udviklet standardanalyser, hvor revisorerne kan indlæse deres data, og

foretage dataanalyse på f.eks. løn, omsætning og vareforbrug.

KPMG har alle dataanalyseværktøjer samlet under KPMG Clara, og deres arbejde beskrives af

Andersen således: ”Vi opererer både med det at integrere globale værktøjer og med at udvikle vores

egne, fordi vi også ser, der er et behov for at udvikle noget, som passer til det danske miljø” (Andersen,

2019). I lighed med Deloitte udvikler KPMG på nogle analyseværktøjer specifikt til de danske

revisioner.

En del af KPMGs lokalt-udviklede værktøjer er baseret på værktøjer fra forskellige

underleverandører, som de enten selv har udviklet på eller udviklet i samarbejde med leverandørerne

til deres specifikke formål. Andersen beskriver deres vifte af værktøjer således: ”Dernæst anvender

vi selvfølgelig også eksterne leverandører i form af visualiseringsværktøjer, såsom Micosoft power

BI, Tablau og Click. Derudover Alteryx og IDEA, som har en dataanalysepakke, som vi bygger videre på.

Der er nogle plug- and play-funktioner heri, men dem som er mere kraftfulde, er dem, hvor KPMG har

bygget deres eget ind i dem”. Her ses det, at KPMG arbejder med mange forskellige underliggende

leverandører til udvikling af dataanalyseværktøjer. Dette er i modsætning til de andre, hvor der

fokuseres på færre leverandører.

PwC har udviklet CORE, som tidligere nævnt, hvor Schrøder beskriver analyseværktøjet således: ”Det

er en revisor, som syntes, at det var en god idé, og at det var ufatteligt, at man ikke kunne arbejde mere

struktureret med data, så det er opbygget og kodet i Excel […] med automatisk udfyldelse af det vi

kalder EGA’er (evidence gathering activities). Det er den måde de enkelte områder dokumenteres på i

vores dokumentationsværktøj” (Schrøder, 2019). Her fremgår det, at fokusset i høj grad har været på

procesoptimering af de mindre revisioner gennem mere struktureret arbejde. Dette har resulteret i

udviklingen af CORE, der ved indlæsning af data opstiller revisionshandlinger, og herigennem øger

graden af strukturen i revisionen for revisor. På globalt niveau i PwC arbejdes der ikke med de små

revisionskunder, som i høj grad præger det danske virksomhedsmiljø. Derfor har der ikke været fokus

herpå fra global side, hvorfor PwC Danmark selv forestår udviklingen af værktøjerne til små

revisionskunder. (Schrøder, 2019)



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

53

I lighed med PwC forklarer Davidsen, at EY har udviklet et lokalt værktøj til brug for de mindre

virksomheder. Davidsen forklarer følgende: ”Vi har lokalt udviklet MEM (Micro entities model), som

vores revisionsværktøj til små kunder. […] Man uploader sine data på nøjagtig samme vis, som vores

andre værktøjer, og den kan så danne nogle af de samme dataanalyser, som revisorerne kender fra

GL Analyzer” (Davidsen, 2019). EY har dermed udviklet et værktøj, hvor anvendelse af data giver

struktur til revisionen af de mindre revisioner i lighed med PwC. Yderligere har EY udvalgt nogle

specifikke dataanalyser fra deres globale værktøj og implementeret i deres værktøj til små

revisioner. EY udvikler generelt alle dataanalyseværktøjer globalt, men i det her tilfælde, grundet de

særlige forhold i de nordiske lande, har de udviklet værktøjet til de små revisionskunder lokalt

(Davidsen, 2019).

De globale værktøjer er overordnet udviklet med samme hovedtræk, mens det ses, at der er større

spredning i de lokalt udviklede værktøjer. Deloitte og KPMG har udviklet lokale analyser specifikt til

regnskabsposter og brancher, mens PwC og EY har udviklet dataanalyseværktøjer til at sikre en bedre

proces på deres mindre revisioner.

Alt i alt kan det udledes, at de mindre revisionshuse ikke har værktøjer inden for dataanalyse, som

anvendes i deres revisioner endnu. Derimod har de store virksomheder med globale organisationer

udviklet egne værktøjer, som anvendes på globalt plan, og yderligere udviklet lokale værktøjer til

særlige forhold i Danmark. Generelt er der klare indikationer på, at de værktøjer virksomhederne har

på nuværende tidspunkt, kun er begyndelsen på de værktøjer, man forventer, at dataanalyse kan

bidrage med i revisionen, da der bliver testet og videreudviklet i branchen.

Dette sker både gennem globale og lokale initiativer i de store virksomheder, og det ses, at begge af

de revisionshuse, der servicerer mindre kunder, er i gang med at finde værktøjer til implementering i

deres virksomheder.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

54

4.1.2.2 Anvendelsesgrad af værktøjerne

Afhandlingens foregående afsnit har undersøgt, hvilke værktøjer revisionshusene benytter på deres

revisioner og til hvilket formål. I nærværende afsnit vil det blive undersøgt i hvor høj grad værktøjerne

benyttes på revisionerne i praksis.

Beierholm hhv. Christensen Kjærulff har endnu ikke implementeret dataanalyseværktøjer og

anvendelsesgraden kan således siges at være minimal, hvorimod de øvrige fire respondenter alle har

en eller anden form for dataanalyseværktøjer, der går udover Excel, implementeret.

Dog er der blandt de fire revisionshuse stor forskel på, hvorvidt anvendelsen af værktøjerne er

tvangsbestemt eller frivillig og dermed op til den opgaveansvarlige partner. Eventuelle krav om

anvendelse er opsummeret i nedenstående tabel.

Revisionshus Krav om anvendelse af dataanalyse?

PwC Ingen beslutning om  yderligere krav om
anvendelse i den nærliggende fremtid

Deloitte
Ingen - opgaveansvarlige partners beslutning
Der kommer til at være krav i fremtiden på
større revisioner (inden for 1 år)

EY
Ja - Revisioner > 500 timer
Fra 2020 krav om anvendelse på samtlige
revisioner

KPMG
Ingen - opgaveansvarlige partners beslutning
Ingen beslutning om krav om anvendelse i den
nærliggende fremtid

Tabel 4.1.2.2. Krav om anvendelse af dataanalyse. Egen tilvirkning.

Schrøder udtaler, at der i PwC er klare retningslinjer for, hvornår der er krav om anvendelse af

dataanalyseværktøjer: ”Ja, der er faste retningslinjer, aktiv stillingtagen og opfølgning på, om det

bliver gjort” (Schrøder, 2019)

Andersen beskriver, hvordan KPMG ikke er af den overbevisning, at tvangsbestemt anvendelse af

dataanalyseværktøjer er vejen frem: ” Vi arbejder i Danmark ud fra den tese, at det skal give mening.

Vi skal ikke bare proppe et eller andet ned over en speciel kundetype, et ERP-system eller andet. Jeg

mener ikke, at anvendelse af dataanalyse skal laves som et krav.
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Der skal hellere være en motivation til anvendelse igennem inspiration, f.eks. har vi målrettede

initiativer for anvendelse på de større kunder, som ikke nødvendigvis er det, vi synes, der skal gøres

på mindre eller mellemstore kunder” (Andersen, 2019). KPMG har ikke tvungen anvendelse, da de

arbejder ud fra en filosofi om, at medarbejderne skal ønske at anvende værktøjerne.

I lighed hermed har Deloitte ingen krav om anvendelse af dataanalyseværktøjer på nuværende

tidspunkt: ”[…] (red. det) har man ikke gjort tidligere i Deloitte. Det har mere været, at man er styret af,

at hver partner tager sine egne beslutninger, og at det skal være underbygget” (Nielsen, 2019). Deloitte

beretter, at der ikke p.t. er anvendelseskrav, men at det er undervejs fra global side, hvorfor de også

kommer til at tvinge deres medarbejdere til at anvende værktøjerne på visse revisioner: ”Det kommer

der (red. krav) på de store, hvor der fra global side er lavet noget med, at på de her regnskabsposter,

skal du anvende de her former for analyser” (Nielsen, 2019).

EY har p.t. krav om anvendelse på større revisioner: ”I Danmark og i Norden har vi lavet en politik om,

at der skal anvendes dataanalyse på alle revisioner over 500 timer på mindst et område (red.

revisionsområde)” (Davidsen, 2019).

Ud fra ovenstående besvarelser har to af virksomhederne, EY og PwC, indarbejdet krav for

anvendelsen af værktøjer på revisioner ud fra forskellige kendetegn, blandt andet antal timer og

virksomhedsstørrelse. Mens PwC ikke har nærliggende planer om at øge kravene til anvendelse, har

EY besluttet, at samtlige revisioner fra 2020 skal anvende dataanalyse. Davidsen beskriver det

således: ”[…] i 2020 så er det alle revisionsengagementer vi digitaliserer, så der er en ny opsætning af

vores revisionsværktøj. Udgangspunktet bliver, at revisorerne udfører planlægning, processer og

revision ved at starte med forstå data” (Davidsen, 2019). Denne 100 %-dataanalysetilgang vil således

blive det nye udgangspunkt fra år 2020, og kun såfremt dette ikke kan lade sig gøre – pga. dataudtræk

og kvalitet eller lign. - skal revisor udføre det, vi på nuværende tidspunkt anser som ’traditionelle

handlinger’, som f.eks. detailtest.

En af risiciene ved at tvinge anvendelsen af værktøjerne på revisionerne er, at værktøjerne bliver

anvendt ud over den revision, som giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og som er blevet udført

tidligere gennem traditionelle revisionshandlinger. Der er således en risiko for overrevision, som ikke

er i overensstemmelse med kravet i RL § 16 omkring nøjagtighed og hurtighed, som beskrevet i afsnit

3.3.1.1.
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Schrøder beskriver i lighed hermed: ”For ikke at lave det (red. revisionen) dobbelt, og for ikke at lave

noget, som i bund og grund ikke har nogen finansiel risiko i forhold til underskrift af regnskabet, men

fordi det er en outlier” (Schrøder, 2019). Schrøder vurderer således, at der kan være en risiko ved

tvangsmæssig anvendelse af dataanalyseværktøjerne i form af, at revisor udfører arbejdet dobbelt,

dvs. revision gennem både dataanalyse og traditionelle revisionshandlinger. Dette forhold skaber

ineffektive revisioner, og anvendelsen af dataanalyseværktøjerne på denne måde er ikke

hensigtsmæssig.

Derudover der en risiko for, at de fire UTAUT-forudsætninger for en vellykket adoption af nye

værktøjer/teknologi, som beskrevet i afhandlingens afsnit 3.2.4, ikke er tilstede. Således vil den

tvungne anvendelse af dataanalyseværktøjerne ikke nødvendigvis medføre en hensigtsmæssig

anvendelse som følge af, at medarbejderne er uoplagte, ikke kan se fordelene ved anvendelsen og

ikke føler, at der er tilstrækkelig guidance samt sparring ift. anvendelse. I modsætning til dette ses

det, at anvendelsesgraderne i de revisionshuse, der har krav til anvendelse, er højere end de

revisionshuse, der ikke har opstillet nogle krav. En fordel ved at opstille krav til anvendelse er således,

at det gør revisionshusene mere agile og muliggør hurtigere implementering og anvendelse af nye

værktøjer. Ved at tvinge anvendelsen ind i revisionerne, så bliver revisorerne nødt til at lære at

anvende værktøjerne, og på den måde finde ud af, hvilke muligheder for yderligere anvendelse det

giver.

Kun Deloitte og EY har udtrykt en anslået procentdel af revisionerne, som dataanalyse på nuværende

tidspunkt benyttes på: ”Jeg vil tro, at det er omkring 10 % vi anvender det på. Måske 5-10 %” (Nielsen,

2019). Her lægges der i interviewet vægt på, at der hos Deloitte ikke har været krav om anvendelse,

hvorfor de 5-10 % er drevet af lyst fra medarbejderne på sagerne, som bliver beskrevet således: ”Så

er det faktisk, fordi de har tilvalgt en analyse, fordi de mener det skaber værdi” (Nielsen, 2019) Der

forventer han også, at andre af de store virksomheder har en højere procent, grundet den tvungne

anvendelse på specifikke typer af sager.

EY er længere fremme i forhold til anvendelse på revisionerne: ”Sidst jeg kiggede på statistikker, der

var vi i gang på 25 % af vores engagementer i Danmark. Der skal man huske, vi har ekstremt mange

engagementer, hvor vi der anvender 15-20 timer. Så hvis vi kigger på omfanget af vores mellemstore

og store revisioner, så er procenten højere, men de små er faktisk også med” (Davidsen, 2019).
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Statistikkerne udarbejdes på globalt plan, hvor anvendelsen af dataanalyseværktøjerne overvåges

ved, at det registreres i værktøjet, hvilken kunde dataanalysen er udarbejdet på.

Gennem denne globale overvågning af antallet af oprettede analyser sammenholdt med antallet af

revisionskunder kan anvendelsesgraden opgøres ret præcist (ibid).

De resterende virksomheder har ikke ved de afholdte interviews haft indsigten til at angive et

procentinterval for deres anvendelse, men holdningen er, at anvendelsen på nuværende tidspunkt er

for lille. Dette skyldes generelt, at revisionshusene mener, at potentialet ved anvendelsen af

dataanalyse er stort, og kan være med til at øge ikke kun effektivitet og kvalitet på sigt, men også ved

at bidrage med indsigt til kunderne på en ny måde. Deloitte beskriver det således: ”Nogle gange får vi

også det indtryk fra kunderne, hvor de ikke er klar over, at det er sådan virksomheden hænger

sammen i transaktioner” (Nielsen, 2019).

Der er for KPMG og PwC indikationer på, at anvendelsen af dataanalyse i revisionerne ligger et sted

mellem 10 – 15 %, baseret på deres beskrivelser undervejs i de afholdte interviews. PwC vurderes at

ligge i den høje ende af intervallet, som følge af krav om anvendelsen på visse revisionskunder, samt

at deres globalt implementerede værktøjer bliver anvendt bredt i revisionerne (Schrøder, 2019). KPMG

har et stort udvalg af analyser til specifikke brancher og regnskabsposter, som revisorerne ytrer, at

de er tilfredse med at anvende, og der er således en positiv tilgang og stemning, hvad angår

anvendelse af dataanalyse på revisionerne (Andersen, 2019).

4.1.3 Formålet med anvendelsen af dataanalyse: Øget effektivitet eller kvalitet?

Alle respondenterne har i en eller anden grad allerede implementeret eller er i proces med at

implementere dataanalyseværktøjer til brug for opnåelse af revisionsbevis, og der synes at være

enighed om, at anvendelsen af dataanalyse ikke kan negligeres: ”Jeg tror, at hvis man fuldstændig

negligerer, at det her er vigtigt, så får det fatale konsekvenser” (Kokholm, 2019). Alle respondenterne

er blevet bedt om at uddybe, hvad det er, de anser som den største gevinst og formålet med

anvendelsen og udbredelsen af dataanalyse i forhold til opnåelse af revisionsbevis.

Overordnet ses der at være to hovedformål, der kan opnås ved anvendelse af dataanalyse til opnåelse

af revisionsbevis: 1) øget kvalitet og 2) øget effektivitet.

Ved 1) Øget kvalitet menes, dels et stærkere revisionsbevis ved blandt andet afdækning af større

datamængder samt mere relevant revisionsbevis, som følge af bedre tilrettelagte revisioner f.eks.
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ved identifikation og revision af såkaldte ’outliers’. Ved 2) øget effektivitet menes, at man i revisionen

kan opnå tilstrækkeligt, egnet revisionsbevis på en hurtigere måde.

Det er et direkte krav ifølge Revisorlovens (RL) § 16, stk. 1, at revisor skal udvise den nøjagtighed og

hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader, og revisor skal således tage stilling til, hvordan en

opgave kan tilrettelægges på mest effektiv vis.

Som det er vist på ovenstående figur, er alle interviewede revisionshuse enige om, at dataanalyse

afføder øget kvalitet og øget effektivitet – ingen respondenter befinder sig i 3. kvadrant - og begge

aspekter udgør således formålet med anvendelsen af dataanalyse.

Beierholm hhv. Christensen Kjærulff er ud fra deres besvarelser begge placeret i 4. kvadrant, hvor

formålet med anvendelsen af dataanalyse i relation til opnåelse af bevis primært er den øgede

effektivitet: ”For Beierholm er det, at vi kan gøre vores revisorer mere data-minded, altså gøre dem

mere opmærksomme på, at der er data hos kunderne, som vi kan analysere på forskellige måder. For

Beierholm vil det gøre os mere effektive […]” (Dunbar, 2019).
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Figur 4.1.3. Formålet med dataanalyse til opnåelse af revisionsbevis. Egen tilvirkning
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Christensen Kjærulff udtaler ligeledes, at effektiviteten er det primære formål med anvendelsen af

dataanalyse: ”Jeg vil håbe, at kvaliteten var i top fra start, men jeg tror helt sikkert, det vil give noget

på effektiviteten […] dataanalysen (red. vil) formentligt også godt kunne hjælpe os i den retning, at nu

skal vi også prøve at gøre det her arbejde effektivt, og kun bruge vores tid på det, som er væsentligt.

Om det så i dataanalysen kan gøre, at vi identificerer, at et af de områder, som vi aldrig har syntes var

væsentligt pludseligt pga. nogle posteringer indeholder en risiko: det kan være pga. mange

posteringer eller andet. Kvaliteten skulle helst gerne være der allerede” (Kokholm, 2019).

Som det eneste revisionshus er KPMG placeret i 2. kvadrant, hvor øget kvalitet er det primære formål.

Andersen udtaler: ”Jeg startede med at lave dataanalyse tilbage i 2014 […] og troede indledningsvist at

det her skulle være effektivitetstiltag. I dag er jeg overbevist, at det er fokus på kvalitet i vores arbejde,

der gør det relevant at anvende dataanalyse. Med dataanalyse får man mulighed for at se på tingenes

tilstand som de er. Du får et røntgenbillede, og nu kan du se på det, der er interessant i stedet for at

famle i blinde. Det synes jeg egentligt er meget godt, og det er jo det, der giver ekstra kvalitet og en

risikobaseret tilgang” (Andersen, 2019).

Deloitte er placeret på grafen således, at øget kvalitet hhv. effektivitet begge vejes højt: ”Det er begge

dele, både effektivitet og kvalitet. Jeg tror at på sigt, hvis du ikke investerer i det nu, så bliver du slået

om 3-5 år” (Nielsen, 2019). Nielsen er af den overbevisning, at man ved at blive bedre til at få indhentet

og forstå kundedata, kan øge kvaliteten. Når dette er opnået, vil det være muligt at kunne udarbejde

standardanalyser med en vis grad af differentiering, hvorfor effektiviteten vil øges: ”Det med at

indhente og forstå dataene er virkeligt dér, hvor hvis man får knækket koden hertil, så sætter man

virkeligt strøm til den resterende del. Hvis man først kommer over det, så har man nedbragt en stor

del af omkostningen til at lave analyserne” (Nielsen, 2019).

EY vejer ligeledes øget kvalitet hhv. effektivitet højt: ”Det er begge dele. For det første øger det

kvaliteten, fordi man kan behandle totale mængder af information. Det er faktisk 100 % revision på en

100 % population, så på den måde en ekstremt effektiv måde at revidere på” (Davidsen, 2019). Davidsen

mener, at effektiviteten øges ved, at revisor på samme tid kan opnå mere bevis end ved traditionelle

handlinger: ”Effektivitet er der fra start, fordi man faktisk når meget mere bevis på det samme antal

timer. […] På sigt er det meningen, at man skal opleve, at man bruger færre timer også” (Davidsen,
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2019). Afhandlingen har generelt defineret effekterne af effektivitet som et mindre timeforbrug, og her

beskriver Davidsen, at dette forventes at kunne opnås på sigt ved anvendelsen af dataanalyse.

PwC mener i lighed med EY og Deloitte, at både kvalitet og effektiviteten i høj grad øges: ”Historisk er

det jo også en rejse. Til at starte med så øger det kvaliteten, det er der ingen tvivl om. Til at starte med

øger det indsigten og forståelsen, men også effektiviteten på nogle områder i forhold til forståelsen af

kunden. […] (red. dataanalyse) giver så et stort kvalitetsmæssigt løft” (Schrøder, 2019).

Det kan således udledes, at de revisionshuse, der primært servicerer større revisionskunder (KPMG,

EY, Deloitte og PwC), der alle benytter sig af dataanalyse, ser at der både er en kvalitets- og en

effektivitetsmæssig fordel, hvor det primært er en øgning af kvaliteten, der vægter tungest.

Derimod ses det, at Beierholm og Christensen Kjærulff, der i høj grad stadig er i udviklings- og

implementeringsfaserne, hvad angår dataanalyse i revisionen, primært anser øget effektivitet som

værende formålet.

Mens der er enighed blandt ’Big4’-revisionshusene om, at kvaliteten oplever et løft, anses

effektiviteten som noget, der kommer løbende, som man bliver bedre til at anvende værktøjerne. For

at kunne opnå maksimal effektivitet kræver det investeringer for at øge kompetencerne hos

revisorerne samt investeringer i form af ’spildtid’ på de enkelte revisionsengagementer. Dette

bevidner, at man ikke har erfaret, at effektiviteten opnås i de spæde faser af anvendelsen af

dataanalyseværktøjerne.

4.1.4 Effekten af forskellige dataanalysebegreber, værktøjer samt formål for anvendelse

De tidligere præsenterede afsnit viser tydeligt, at der er stor forskel mellem revisionshusene i

Danmark ift. forståelse af begrebet ’dataanalyse’, de dataanalyseværktøjer der anvendes, samt med

hvilket formål disse anvendes.

Afhandlingen vil undersøge, hvordan revisionsbevis opnås gennem anvendelsen af dataanalyse samt

opnåelse af forståelse for den danske revisionsbranches planer for fremtidig anvendelse og

udbredelse heraf. Derfor er det væsentligt at diskutere, hvordan et dataanalysebegreb, der fortolkes

og benyttes forskelligt samt hvordan anvendelsen af egenudviklede og individualiserede

dataanalyseværktøjer kan påvirke revisionsbeviset og kvaliteten heraf.
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IAASB er blevet kritiseret for ikke at omfavne de typer dataanalyseværktøjer og -software, som der

benyttes i branchen i dag, men at henvise til CAATT’s, der ikke længere er up-to-date (Singh, 2017). Der

er således ingen klar vejledning fra standardsætterens side ift. anvendelsen af

dataanalyseværktøjer, der understøtter revisors overordnede formål: at styrke de tiltænkte brugeres

tillid til regnskabet ved afgivelse af en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammen (ISA 200, IAASB, 2009).

IAASB har, som tidligere nævnt, angivet deres forståelse af begrebet ’dataanalyse’, men har ikke

indarbejdet dette nogle direkte steder i ISA’erne. Dette muliggør således, at revisionshusene i høj grad

har autoritet til selv at fortolke og benytte begrebet samt udvikle værktøjer, de mener, kan benyttes

under de nuværende ISA’er.

Dette kan muligvis forklare den store spredning i forståelsen af begrebet ’dataanalyse’ i den danske

revisionsbranche, hvor revisionshusene enten anser dataanalyser for værende relativt snævert

begrænset eller modsat meget bredt og omfangsrigt, som diskuteret tidligere. Det kan argumenteres,

at det er en yderligere grund, til at langt de fleste af de danske revisionshuse, interviewet i

afhandlingen, ikke har en klar definition af, hvad ’dataanalyse’ er.

Som modargument til den kritik, som IAASB er blevet mødt af, bør det nævnes, at ISA’erne er princip-

og ikke regelbaserede, hvorfor de nuværende standarder faktisk tillader brugen af dataanalyse. ISA

500 kræver blot, at revisor tilrettelægger og udfører revisionshandlinger således, at revisor opnår

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (ISA 500, IAASB, 2009). Dette kan således under ISA’erne opnås

gennem brugen af dataanalyse. ISA’erne dikterer således ikke én måde, som dataanalyseværktøjer

skal anvendes på, men tillader, at værktøjerne og resultaterne heraf benyttes og fortolkes forskelligt.

Det følger af Mautz & Sharaf (Mautz & Sharaf, 1993), at det skal fremgå hvilken type af revisionsbevis

der er opnået. Der vil oftest være tale om skabt bevis eller bevis som følge af rational argumentation i

forbindelse med anvendelse af dataanalyse. For at vurdere tilstrækkeligheden og egnetheden skal

revisor være skeptisk ved vurderingen af det opnåede bevis som følge af, at revisor selv har

tilrettelagt handlingerne til opnåelse af beviset (ibid). For at kunne tilrettelægge handlingerne på en

hensigtsmæssig måde og for at kunne stille sig kritisk overfor dette, kræver det altså, at revisor har

de fornødne kompetencer til at forstå dataanalytiske handlinger.
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Da dataanalyseværktøjer synes at have udviklet sig med højere hastighed end måden, hvorpå der

revideres, bør der således stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan sikre sig, at der opnås

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis gennem brugen af dataanalyseværktøjer, der lever op til den

kvalitet, som man tidligere har revideret ud fra ved brug af traditionelle revisionshandlinger.

Nærliggende er det derfor at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt kravet i ISA 230 om, at en erfaren

revisor uden forudgående kendskab til den pågældende revision, vil kunne forstå det opnåede bevis

og dokumentation heraf, såfremt dataanalyse benyttes – både ift. forståelse af, hvor meget bevis der

opnås, men også forstå, hvordan beviset er opnået og altså revidere ’through’ eller ’with the computer’.

Alt i alt tillader gældende revisionsstandarder altså forskellig forståelse af begrebet ’dataanalyse’,

herunder anvendelsen af forskelligartede værktøjer og fortolkning af disses output. Grundlæggende

vil der være en risiko for, at en erfaren revisor uden forudgående kendskab til revisionen på

nuværende tidspunkt vil have svært ved at forstå resultaterne fra dataanalysen. Som følge heraf vil

det være svært for revisor at vurdere, hvorvidt der gennem anvendelsen er opnået tilstrækkeligt og

egnet revisionsbevis som følge af, at revisionshusene udvikler dataanalyseværktøjer med forskelligt

fokus på baggrund af forskellige opfattelser af begrebet.

Spørgsmålet heraf kan være om det bliver et krav, at en erfaren revisor ligeledes skal have viden om

dataanalyse for at kunne foretage en kvalitetskontrol. Dette er en problemstilling, der vil blive

gennemgået nærmere i afsnit 4.2.1.1. med en diskussion af revisors kompetencer.

4.1.5 Delkonklusion

Der er udtalte forskelle mellem afhandlingens respondenter både i forhold til antal ansatte, typer og

størrelsen af kunder, grad af globalisering m.v., hvorfor det ikke er overraskende, at der er forskel på,

hvordan man forstår ’dataanalyse’, i hvor høj grad det anvendes, hvordan det anvendes, og hvorfor det

anvendes.

Mens få af de interviewede revisionshuse har en klar definition af, hvad dataanalyse egentlig er, synes

der at være enighed om, at dataanalyse er et meget bredt begreb, der vedrører al form for analyse,

manipulering og sammenligning af data, som i høj grad er i overensstemmelse med IAASB’s

opfattelse. IAASB har ikke i ISA’erne inkorporeret eller specificeret, hvad der forstås ved dataanalyse,

hvilket altså tillader og resulterer i et forskelligt begreb på tværs af branchen.
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Revisionshusene, der servicerer større revisionskunder, udvikler alle både globale og lokale

værktøjer. De globale værktøjer fokuserer i høj grad på analyse af finansposteringer og på

transaktionsflows. For de lokale værktøjer er der større spredning, hvor nogle revisionshuse har

udviklet lokale værktøjer for at få mere konsistens og struktur i revisionen af de mindre revisioner,

mens andre har udviklet værktøjer, der er tilpasset en specifik branche eller særlige lokale forhold.

De revisionshuse, der primært servicerer de små og mellemstore revisionskunder, er i gang med at

udvikle eller undersøge de muligheder, der er for implementering af dataanalyseværktøjer, men har

ikke nogle værktøjer implementeret p.t., der går ud over simplere værktøjer, såsom Excel, CaseWare,

m.fl.

Der er enighed om, at dataanalyseværktøjerne skal supportere og muliggøre analyse af store

datamængder. Nogle af revisionshusene har større fokus på, at dataanalyseværktøjerne skal

understøtte analyser af specifikke brancher og typer af virksomheder, mens andre arbejder med

værktøjer, som favner bredt og derfor ikke har behov for specifikke brancheanalyser. Dette er et

resultat af dels en forskellig forståelse af begrebet, dels frihed til at udvikle som det enkelte

revisionshus finder mest relevant.

Graden af anvendelsen varierer på tværs af de revisionshuse, der på nuværende tidspunkt har

implementeret dataanalyseværktøjer. Den første del af revisionshusene har valgt at vedtage

politikker, der tvinger anvendelsen af dataanalyseværktøjer på revisioner, der opfylder visse krav.

Den anden del af revisionshusene har en mere fri holdning, hvor valget om anvendelse ligger hos den

opgavespecifikke partner. Det kan af analysen udledes, at de revisionshuse der har implementeret

krav om anvendelse generelt har en højere anvendelsesprocent og således tillader agilitet og

hurtigere implementering.

Alle revisionshuse er enige om, at de er nødsaget til at forholde sig til anvendelsen af dataanalyse, og

at anvendelsen af sådanne medfører både øget kvalitet i revisionen og øget effektivitet. Der synes dog

at være en generel tendens, der viser, at de revisionshuse, der allerede har implementeret

dataanalyseværktøjer anser kvalitetsløftet som det primære formål og effekten af dataanalyse, mens

de revisionshuse der endnu ikke har implementeret dataanalyseværktøjer har en forventning om, at

øget effektivitet vil være den store gevinst ved anvendelse. Øget effektivitet forventes af de store

revisionshuse at blive en effekt på sigt af dataanalyseværktøjer.
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Umiddelbart vil forskellene i forståelsen af begrebet, i udviklede værktøjer og fortolkning af output

kunne medføre en risiko for, at en erfaren revisor uden forudgående kendskab til revisionen på

nuværende tidspunkt vil have svært ved at forstå resultaterne fra dataanalysen og vurdere, hvorvidt

der gennem anvendelsen af dataanalyse er opnået tilstrækkeligt, egnet bevis.

4.2 Udbredelse af dataanalyse i revisionen

Som led i at besvare afhandlingens problemformulering og kortlægge, hvordan revisionsbranchen

benytter og påtænker at benytte dataanalyse til opnåelse af revisionsbevis, er det relevant at forstå,

hvilke udfordringer og hindringer revisionshusene oplever i forhold til den nuværende anvendelse

samt udbredelsen af dataanalyse. Af samme grund vil de forskellige hindringer og udfordringer, som

går igen blandt afhandlingens respondenter blive undersøgt nærmere. Derudover vil teorien UTAUT,

som præsenteret i afhandlingens afsnit 3.2.4, blive anvendt til analyse og diskussion af udfordringer

samt hindringer for udbredelse af dataanalyse i revisionen ud fra de betragtninger, som

repræsentanterne fra revisionshusene er kommet med om de udfordringer og hindringer, de oplever

i praksis.

4.2.1 Udbredelse af dataanalyse: Udfordringer og hindringer

Der er i de afholdte interviews flere emner, der går igen, og som de forskellige revisionshuse anser for

værende udfordringer og hindringer ved anvendelsen og udbredelsen af dataanalyse. Overordnet kan

de forskellige identificerede emner opsummeres som revisors kompetencer, investeringer, revisors

mindset, virksomhedsstrukturer og manglende vejledning. De identificerede udfordringer og

hindringer varierer fra revisionshus til revisionshus, som vist i nedenstående tabel. Udfordringerne

og hindringerne vil enkeltvis blive analyseret og diskuteret i afhandlingens følgende afsnit.

EY KPMG PwC Deloitte Beierholm CK

Revisors kompetencer

Investeringer

Revisors mindset

Virksomhedsstrukturer

Manglende vejledning

I mindre grad en hindring

I højere grad en hindring

I meget høj grad en hindring

Figur 4.2.1: Udfordringer og hindringer pr. revisionshus. Egen tilvirkning.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

65

4.2.1.1 Revisors kompetencer

Schrøder beskriver dataanalysens effekt på revisors kompetencer som, at den: ”[…] (red. dataanalyse)

redefinerer hvad en revisor er, og hvilke kompetencer en revisor skal have” (Schrøder, 2019). Alle

repræsentanterne fra de interviewede revisionshuse er af den overbevisning, at revisors

kompetencer har en rejse foran sig i relation til at anvende dataanalyse korrekt og udnytte en større

del af det potentiale, der eksisterer ved dataanalyse.

Holdningen synes ligeledes at være understøttet af, at FSR – Danske Revisorer i år har oprettet et

såkaldt Digitaliseringsakademi, der udbyder kurser inden for dataanalyse og digitalisering, herunder

kurset ’Dus med dataanalyse’. I kursuskataloget udtrykker FSR – Danske Revisorer, at hvis revisor kan

svare ’ja’ til en række oplistede udsagn, herunder ’Jeg forstår at anvende data analytics i min revision’,

’Jeg har overblik over de teknologiske udviklinger, samt hvad de betyder for min forretning og

strategi’, ’Jeg kan forklare mine kunder de væsentligste digitale udfordringer, som de står over for i

de kommende år’ og ’Jeg ved, hvad Blockchain står for, og hvilken betydning det har for revisor’, har

den pågældende revisor ifølge FSR – Danske Revisorer: ”et kæmpe forspring i forhold til mange andre

i branchen” (FSR - Danske Revisorer, 2019). Dette tyder på, at de kompetencer, der kræves for at forstå

digitaliseringen, herunder dataanalyse, stadig anses som et nyt fænomen i branchen og som noget,

mange revisorer mangler at tilegne sig.

I lighed med dette har afhandlingens afsnit 3.1.1 kort redegjort for den eksisterende research, der er

publiceret inden for området. Heri er det af flere konkluderet, at revisor er nødsaget til at tilegne sig

stærkere analytiske evner og bedre forståelse for, hvordan data forespørges og håndteres for at

kunne følge med den teknologiske udvikling og anvendelsen heraf i revisionen. Revisor skal dels lære

at navigere og udlede nyttig viden fra store og komplekse transaktionsmængder og dels lære at undgå

såkaldt ’information overload’. ’Information overload’ er en reel risiko forbundet med big data og store

transaktionsmængder: ”Vi skal bruge det rigtigt, fordi nogle gange kan man godt bruge dataanalyse,

og så bruger man 20 forskellige dataanalyser, hvor man får mange gode informationer, men det er

næsten information overload, og så handler det lige om at få overblikket. Så nogle gange er jeg ude

for, at når vi har kigget på omkostninger og kreditorer, så har vi brugt syv forskellige dataanalyser, og

så ender det med, at går vi tilbage til den gode gamle, hvor man lige kigger kontiene fra i år til sidste

år, fordi man ikke har det overblik [red. der er nødvendigt]. Vi skal lære at bruge det på en måde, hvor

vi sørger for ikke at miste overblikket” (Davidsen, 2019).
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På denne måde står revisors kompetencer, eller mangel på samme, hvad angår dataanalyse, som en

hindring for øget anvendelse og udbredelse af dataanalyse. Hindringen er relevant for samtlige

revisionshuse i Danmark, da der er bred enighed om, at man ikke kan negligere implementeringen af

dataanalyseværktøjer i revisionen. Samtlige revisionshuse har erkendt, at potentialet i dataanalyse

ikke er udnyttet til fulde og er et relativt nyt begreb, der er blevet introduceret.

I KPMG er der blandt andet regler for, hvornår dataanalyseværktøjer må benyttes, og hvornår

anvendelsen heraf skal godkendes hhv. kvalitetssikres. Derudover pointeres det, at det løbende

sikres, at revisorerne, der benytter værktøjerne, har de fornødne kompetencer. Andersen udtrykker i

lighed med Davidsen, at man – foruden dette kvalitetssikringssystem og uddannelse – ser en risiko

for, at værktøjerne ikke benyttes på den tiltænkte måde: ”Det ser vi […] i KPMG en risiko for, at man lige

pludselig begynder at se nogle analyser på en anden måde og måske fejlfortolker outputtet. Hvis det

sker, kan det i sidste ende gøre at vi konkluderer på et forkert grundlag” (Andersen, 2019). Manglende

uddannelse og udvikling af revisors kompetencer er således en klar hindring for udbredelsen af

dataanalyse.

I og med at det er meget nyt, at FSR – Danske Revisorer tilbyder kurser inden for dataanalyse, og at det

er meget begrænset, hvor meget obligatorisk undervisning der er indenfor området på

cand.merc.aud.-studiet, er det i høj grad op til revisionshusene selv at sikre, at medarbejderne

uddannes til at anvende de givne dataanalyseværktøjer. Udfordringen omkring udviklingen af

revisors kompetencer er relevant for alle i branchen, dog er den størst i de revisionshuse, der ikke

indtil videre har implementeret værktøjer i revisionerne. Udviklingen af revisors kompetencer

kræver, at samtlige revisionshuse er villige til at bruge ressourcer på blandt andet uddannelse med

henblik på at udbrede anvendelsen af dataanalyseværktøjer, hvilket naturligt leder videre til

afhandlingens næste hindring for udbredelse: investeringer.

4.2.1.2 Investeringer

Samtlige revisionshuse har implementeret eller er i gang med at screene dataanalyseværktøjer, der

potentielt skal implementeres på deres revisioner. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at

revisionshuset er villig til at investere i blandt andet udvikling eller køb af dataanalyseværktøjer fra

eksterne parter samt oplære og uddanne medarbejderne.
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Derudover er det en nødvendighed, at der fra partnerkredsen er en forståelse for lavere marginer på

de revisionsopgaver, hvor dataanalyse udrulles, som på sin vis også kan ses som en midlertidig

investering.

Der er ingen tvivl om, at investeringer er direkte relateret til økonomiske ressourcer, og muligheden

for at foretage sådanne investeringer er direkte relateret til størrelsen af revisionshuset. Fire af de

seks interviewede revisionshuse er del af globale netværksorganisationer, hvor mange investeringer

foretages fra centralt hold og udrulles globalt. Dette medfører, at revisionshuse, der ikke har et

globalt netværk, ikke vil have de samme muligheder. Andersen nævner fordelen ved et globalt

netværk som følger: ”[…] Jeg tror at Big4, og også nogle af de andre store, kan løbe lidt hurtigere end

nogle af de andre, som ikke har så mange muskler. Netop fordi de har nogle større muskler”

(Andersen, 2019). Det er formentlig ikke tilfældigt, at det netop er KPMG, EY, Deloitte og PwC, der på

verdensplan er de største revisionshuse målt på omsætning (Irvine, 2019), der alle på nuværende

tidspunkt har implementeret dataanalyseværktøjer i en eller anden form og grad.

De to øvrige interviewede revisionshuse, Christensen Kjærulff og Beierholm, er udelukkende

danskbaserede og således uden et globalt netværk, hvilket kan være en af årsagerne til, at de to

revisionshuse ikke er længere i processen angående implementering af dataanalyseværktøjer, end

de er. Det at have tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at kunne investere medfører en vis form

for agilitet og tillader, at revisionshusene hurtigere får testet og implementeret

dataanalyseværktøjer i revisionerne.

Alle interviewede revisionshuse er som beskrevet i foregående afsnit enige om, at der er behov for

kompetenceudvikling hos de enkelte revisorer, samt at dette skal eksekveres gennem blandt andet

kurser og workshops, hvilket kræver investeringer fra revisionshusene. Schrøder beskriver

investeringerne i oplæring og uddannelse i anvendelsen af dataanalyse i PwC således: ”Kommer det

til at koste noget? Ja, det gør det. […] Den her læring skal vi have på et tidspunkt: Hvis ikke (red. vi gør

det), så er der nogle (red. revisorer), som ikke kommer til at forstå det. Såfremt de ikke kommer til at

forstå, hvordan man anvender dataanalyse, så kommer de heller ikke til det (red. at forstå det), når vi

har endnu mere avancerede værktøjer, (red. de kommer) hverken til at forstå hvad det er, betyder

eller hvad der kan tolkes heraf” (Schrøder, 2019). Schrøder beskriver, at PwC er bevidste om, at der er

omkostninger undervejs i processen, men at det er vigtigt at få alle med fra starten af.
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Schrøder mener, at revisorer, der ikke forstår værktøjerne og disses resultater, højst sandsynligt ikke

vil benytte sig af sådanne værktøjer i fremtiden. Han mener yderligere, at investeringerne i bl.a.

uddannelse er nødvendige for at sikre konsistens i kvaliteten af det arbejde, der udføres ved

anvendelse af dataanalyse i revisionshuset.

Hvad angår investeringer i ’spildtid’ på sagerne som følge af, at nye værktøjer skal udrulles, beskriver

Nielsen, at man hos Deloitte gerne vil have ændret tankegangen hos revisorerne omkring

anvendelsen af dataanalyse på de enkelte sager: ”Den tankegang med at investering på én kunde ikke

nødvendigvis skal give afkast på kunden, men på andre kunder” (Nielsen, 2019). I revisionshusene er

der generelt meget fokus på, at den enkelte kundeopgave skal have en god sagsøkonomi, da det oftest

er et af parametrene, hvorpå partnernes performance måles. Dette medfører en klar forventning og

krav om, at hvis der skal anvendes ekstra tid på en kunde et år, skal dette udmønte sig i større

gevinster i de følgende år. Det er denne tankegang, som Nielsen gerne vil have ændret, så et øget

tidsforbrug på én kunde i et givent år, som følge af anvendelse af dataanalyseværktøjer, kan afføde

effektivitet eller kvalitet på medarbejderens resterende kunder ved anvendelsen af

dataanalyseværktøjer.

Investeringer er noget, som alle revisionshuse i branchen er nødsaget til at foretage, og, som

revisionshusene er enige om, er nødvendige. Dog anses det umiddelbart som en større udfordring for

de revisionshuse, der ikke har et stort globalt netværk, da investeringerne i de globale revisionshuse

ofte synes mindre som følge af, at det vil skabe store fordele, der kan høstes på tværs af det globale

netværk.

4.2.1.3 Revisors mindset

Den sidste store udvikling i revisionsbranchen skete, da kunderne overgik til at anvende IT til

håndtering af deres bogføring. Den næste store udvikling spås at bestå i implementeringen og

anvendelsen af dataanalyseværktøjer, der sammenlignes med den udvikling, man så ved overgangen

til anvendelsen af IT: ” Jeg ser det (red. dataanalyse) lidt ligesom at på et tidspunkt gik man fra at have

papirbilag i en mappe og udføre revision på den måde kontra dét at kunder har ERP systemer og det

hele er samlet et sted – dataanalyse får en mindst lige så stor indvirkning på vores arbejde, som

overgangen til elektronisk bogføring” (Andersen, 2019).
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Ifølge Davidsen var dette paradigmeskifte længe undervejs: ”Sidste gang der var paradigmeskifte var

i 2004, hvor der kom alle de her procesorienterede standarder. De havde også været på vej i ti års tid,

fordi man skulle vende sig til, at man ikke kom i mål med sin revision ved at kigge på stikprøver, men

at man også var nødt til at kigge på processer og kontroller. Det var også et paradigmeskifte som tog

ca. 10 år” (Davidsen, 2019).

Overgangen fra fysiske bilag og manuel bogføring til elektroniske IT-systemer til håndtering af

bogføring samt bilag skete over mange år, og det var i høj grad kunderne, der drev denne udvikling. Da

kunderne begyndte at omlægge til elektroniske og digitale systemer og forretningsgange, begyndte

revisorerne at anvende IT-systemer til at foretage revisionen, og nu er størstedelen af alle

revisionshuse elektroniske i deres dokumentation af revisionen: ”I dag har vi brugt hele vores status

på at gå fuldt elektronisk på alt, vi har. Det i sig selv har gjort, at rigtigt meget af det data vi får, som

balance og posteringer, nu modtages i Excel elektronisk” (Kokholm, 2019). Big data og øvrige forhold,

der bliver mere og mere relevante for mange revisionskunder, medfører således et paradigmeskifte i

revisionsbranchen, og anvendelsen af dataanalyse er allerede med til at udvikle måden, hvorpå

revisionen udføres og dokumenteres. Taget i betragtning af, at det er 3-5 år siden begrebet blev

etableret inden for revisionsbranchen, og at revisionshusene er enige om, at mulighederne ved

dataanalyse langt fra er udnyttet til fulde, tegner der sig et billede af en branche, der udvikler sig

langsomt.

Dunbar nævner nogle af de reaktioner, som man i Beierholm forventer at skulle forholde sig til: ”Jeg

underviste på et kursus, hvor der var en, som rakte hånden op og sagde: ”Nu har jeg gjort sådan her for

min partner de seneste 10 år, hvordan skal jeg overbevise ham om, at vi skal gøre tingene anderledes?’

Det er ikke nok at sige, at man har været på kursus. […] I sidste ende er det op til den enkelte (red.

partner), om de vil bruge tilbuddet eller ej” (Dunbar, 2019). Dette er et tydeligt eksempel på, at revisors

mindset er en hindring for udbredelsen af dataanalyseværktøjer i revisionerne.

Kokholm beskriver udfordringen yderligere: ”Jeg er godt klar over, at hvis vi går ud at siger til den

enkelte medarbejder, så vil de måske have en partner i den anden ende, som ikke mener sin

medarbejder skal bruge tid på implementeringen” (Kokholm, 2019).
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Fælles for Beierholm og Christensen Kjærulff er, at begge huse historisk har haft stor

partnerautonomi, hvor det har været og stadig er op til den enkelte partner, hvorvidt nye værktøjer,

m.v. skal anvendes på den konkrete sag. Det kræver, at partnerne er imødekommende overfor nye

tiltag, arbejdsgange og værktøjer, da det ikke ligger i virksomhedernes natur at kunne påtvinge de

enkelte partnere at anvende sådanne nye dataanalyseværktøjer.

Dunbar beskriver måden, hvorpå de forventer at kunne påvirke revisorernes mindset: ”For Beierholm

er det, at vi kan gøre vores revisorer mere dataminded, altså gøre dem mere opmærksomme på, at der

er data hos kunderne, vi kan analysere på forskellige måder” (Dunbar, 2019). Revisorerne skal således

ifølge Dunbar forberedes på og lære at tænke digitalt.

Udover partnerautonomien, der præger nogle af revisionshusene, er der enighed om, at udfordringen

ved revisors mindset ofte er nært beslægtet med alder: ”Aldersgrupperne på arbejdspladsen har også

en betydning. Vi har nogle unge, som synes, det er helt vildt fedt og spændende. De vil knokle derudaf

på alle de sager, de kan trække data ud af. Så vil du have de ældre, som er på nogle sager, hvor det er

relevant, men som måske ikke lige kan overskue det, så må man prøve at lave en eller anden

medarbejdersammensætning, som gør, at man kan kombinere det, så det bliver lavet på de rigtige

sager” (Kokholm, 2019) og ”Det er som regel ikke partnerne, som går først med de her ting, men det er

de yngre revisorer, enten fordi de hører om det i læsegrupper eller andet” (Dunbar, 2019). Alder anses

i de revisionshuse, som servicerer større revisionskunder, og som allerede har implementeret

dataanalyseværktøjer, som direkte relateret til, hvor imødekommende man er overfor anvendelse af

dataanalyseværktøjer: ”Tidligere har det meget været de unge, som synes, det her er vanvittigt

interessant, og det vil de gerne, men har haft svært ved at få det ind. Efterhånden, som man nu kan se,

har vi gået fra nærmest ingen til 5-10 % (red. anvendelse), og partnerne begynder at sige, at det har

givet en god dialog (red. med kunden)” (Nielsen, 2019) og ”Partnerne har ikke været for eller imod. De

har ikke gjort modstand, men heller ikke drevet det. Det har været meget drevet af det yngre lag op til

og med senior managers, vil jeg sige. Det har været meget det lag, der har båret det (red. udviklingen)

[…] og mener, at det her er noget, der giver mening” (Davidsen, 2019).
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I Deloitte oplever man blandt andet, at partnerne er blevet positivt stemt overfor anvendelsen af

dataanalyseværktøjer efter et pres fra de yngre revisorer. KPMG forsøger at overkomme denne

udfordring ved at holde møder med de enkelte partnere for at se, hvordan dataanalyse vil kunne

bidrage specifikt på deres kundeportefølje: ”Vi har et hav af møder i de her dage omkring deres (red.

partnernes) kundeporteføljer, og hvordan vi kan anvende dataanalyse på den rigtige måde”

(Andersen, 2019). Her er det tydeligt, at det kræver den rette sparring og præsentation for partnere for

at overbevise dem om, at dataanalyseværktøjer kan være nyttige.

Schrøder udtaler ydermere, at det kræver den rette mentale tilgang og åbenhed fra revisor for at

kunne få det fulde udbytte: ”Jeg vil sige, at dem som tager imod det, er dem, som får værdi ud af det […].

Der er nogen, som synes, det er helt hul i hovedet, at vi bruger så meget tid på det her (red.

dataanalyse), fordi de ikke får det lavet på det tidspunkt, de bruger det, eller det ender ud med at være

ren og skær compliance, at man får det gjort” (Schrøder, 2019). Det er tydeligt, at de revisorer, der har

taget i mod dataanalyse og anvender det, værdsætter det i deres arbejde, mens dem, som

udelukkende laver det for at overholde PwC’s retningslinjer, ikke får noget ud af anvendelsen. Dette

indikerer tydeligt, at PwC stadig har en opgave foran sig i forhold til at få ændret revisors mindset til

at være positiv stemt overfor dataanalyse.

Udfordringen omkring revisors mindset er til stede både hos de revisionshuse, der servicerer mindre

og større revisionskunder. Partnerne i ethvert revisionshus er oftest dem, der har størst anciennitet

og oftest blandt de ældste, hvorfor aldersaspektet vurderes at være en udfordring for alle

respondenter. Hvad angår partnerautonomi er denne mindst tydelig i revisionshusene, hvor der er

krav om anvendelse, og hvor beslutningen om anvendelse ikke ligger hos den enkelte partner. EY og

PwC har indført sådanne krav. Deloitte og KPMG har ikke på nuværende tidspunkt indført krav om

anvendelse, men vurderes ud fra de afholdte interviews ikke at have lige så stor partnerautonomi

grundet den globale struktur, som det ses hos Beierholm og Christensen Kjærulff. Alt i alt synes

hindringen at være et resultat af både alder og partnerautonomi og er således mest udtalt hos de

revisionshuse, hvor begge faktorer, partnerautonomi og høj alder, er til stede.
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4.2.1.4 Virksomhedsstrukturer

På trods af at revisionsbranchen i mange henseender er relativt homogen, er der forskelle i de seks

respondenters virksomhedsstrukturer. Da virksomhedsstrukturen i en virksomhed vurderes både at

kunne være en katalysator eller en hindring for udbredelsen af dataanalyse, er det relevant at

undersøge nærmere, hvilke virksomhedsstrukturer der gør sig gældende.

Der er i de afholdte interviews identificeret tre væsentlige faktorer, der relaterer sig til

virksomhedsstrukturer: 1) Lokale og globale netværk, 2) Grad af partnerautonomi og 3)

Incitamentsprogrammer og medarbejderbelønninger som alle vil blive gennemgået nedenfor.

Tabel 4.2.1.4. viser en opsummering af de forskellige revisionshuses virksomhedsstrukturer.

1) Lokalt eller
globalt netværk?

2) Grad af
partnerautonomi

3) Incitamentsprogrammer og
medarbejderbelønninger til stede eller ej?

EY Globalt Lille Ikke til stede

KPMG Globalt Middel Delvist til stede

Deloitte Globalt Middel Delvist til stede

PwC Globalt Lille Ikke til stede

Beierholm Lokalt Høj Ikke til stede
Christensen
Kjærulff Lokalt Høj Ikke til stede

Tabel 4.2.1.4. Virksomhedsstrukturer. Egen tilvirkning.

1) Lokale og globale netværk

Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige revisionshuse kan påvirke eller bestemme

over processen for implementering og anvendelse af dataanalyse. Denne frihed er i høj grad

funderet i det enkelte revisionshus’ netværk, og hvor vidt der er tale om et globalt eller lokalt

funderet netværk.

Beierholm og Christensen Kjærulff er ikke en del af globale organisationer og kan derfor

selvstændigt foretage alle valg omkring brug af dataanalyse i Danmark.

EY, KPMG, Deloitte og PwC er derimod alle del af globale netværksorganisationer, hvor

beslutningen ikke udelukkende ligger hos det enkelte medlemsfirma. I særdeleshed er EY

meget centralt styret fra EY Global: ”Det er gennem global og central team, der udvikler og

deler ud (red. af dataanalyseværktøjer). Så sørger vi (red. EY Danmark) for at implementere

indenfor rammerne af, hvad vi synes, der giver mening […], som udgangspunktet skal vi

implementere det, der bliver udviklet centralt” (Davidsen, 2019).
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Væsentlige fordele ved at indgå i en global netværksstruktur er, at der alt andet lige er

mulighed for større vidensdeling firmaerne i mellem og flere ressourcer til at udvikle

værktøjer, der opfylder virksomhedens behov. De fleste af de større revisionshuse har

særskilte innovations-/udviklingsafdelinger, der har til formål at udveksle erfaringer og

videreudvikle og forbedre de værktøjer, der anvendes: ”Vi har en global tankegang om, at vi

skal sørge for, at vi skal dele med hinanden - ikke udlevere men erfaringsudveksle og

brainstorme. Der er nogle innovationsgrupper, der sørger for det (red. erfaringsudveksling og

brainstorming), og som er faciliteret af det globale netværksfirma” (Andersen, 2019).

En fordel ved en lokal, danskbaseret struktur er, at virksomheden ikke er underlagt til tider

strikse, globale krav og værktøjer, der er skabt til et marked, der er markant anderledes end

det danske.

Hvad angår Beierholm og Christensen Kjærulff, der er de eneste to respondenter, der er

danskbaserede revisionshuse, er der ingen af disse, der på nuværende tidspunkt har

implementeret dataanalyseværktøjer. Det tyder således på, at en global netværksstruktur

understøtter udviklingen og gør det nemmere for revisionshusene at komme i gang med at

anvende dataanalyseværktøjer.

2) Grad af partnerautonomi

Udover at det har en effekt på implementeringen og anvendelsen af dataanalyse, hvorvidt et

revisionshus indgår i et globalt netværk eller ej, er det også en væsentlig faktor, hvor meget

autonomi de enkelte partnere i revisionshuset har. Der er tidligere blevet argumenteret for, at

jo større partnerautonomi der er, jo sværere er det at få implementeret dataanalyseværktøjer

på revisionerne. Kun to af revisionshusene, EY og PwC, har krav om anvendelse af dataanalyse

på revisioner, der opfylder visse foruddefinerede kriterier.

I EY arbejdes der, som tidligere nævnt, mod en 100 %-dataanalysebaseret revision i 2020 med

indførelsen af en global digitalbaseret revisionsmetodik, som skal udrulles på samtlige

revisioner. Deloitte vil også i den nærmeste fremtid indføre krav om anvendelse af dataanalyse

på større revisioner. Af denne grund kan det argumenteres, at partnerne i disse tre huse, EY,

PwC & Deloitte, p.t har mindre autonomi end partnerne i Beierholm, Christensen Kjærulff og

KPMG, hvor partnerne alene sidder med beslutningen om, hvorvidt dataanalyse skal benyttes

på deres sager.
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Dunbar udtaler følgende om partnerne i Beierholm: ”Revisorerne her har meget stor

selvbestemmelse og derfor selv vælger, om de anvender mulighederne” (Dunbar, 2019).

Partnerautonomi udgør, som nævnt i forrige afsnit, en hindring for anvendelse af dataanalyse,

eftersom medarbejderne på den måde har mulighed for at fravælge at anvende de nye

værktøjer, når de implementeres.

KPMG er en del af en global organisation, som har udviklet og implementeret

dataanalyseværktøjer, men som ikke har opstillet krav om, at disse skal anvendes på særlige

revisioner. KPMG er opbygget på en sådan måde, at der er stor frihed i de enkelte

medlemslande (Andersen, 2019). KPMG har således en grad af partnerautonomi.

EY og PwC er en del af globale organisationer, som har udviklet og implementeret værktøjer

samt opstillet krav om anvendelse af dataanalyse på særlige revisioner, specielt målt på

størrelse. Dette resulterer i lav grad af partnerautonomi. Dette forhold er tidligere omtalt i

afsnit 4.1.2.2.

3) Incitamentsprogrammer og medarbejderbelønninger

Mens der er stor spredning i, hvordan de forskellige revisionshuse er organiseret, hvad angår

globale eller lokale netværk og grad af partnerautonomi, er situationen angående

incitamentsprogrammer og medarbejderbelønninger meget homogen: Der findes ingen, eller

kun i meget begrænset omfang, KPI’er relateret til dataanalyse og belønning af medarbejdere,

der f.eks. kommer med den ’gode idé’.

Nielsen fra Deloitte udtrykker, at der desværre ikke eksisterer en formel honorering af

medarbejdere, der bidrager med innovativ tænkning, både hvad angår nye værktøjer eller nye

måder, hvorpå man kan benytte disse værktøjer. Til spørgsmålet ”Hvis en medarbejder får en

god idé og viderebringer den, bliver denne så honoreret herfor?” svarer Nielsen følgende: ”Jeg

har lyst til at sige ja, men nej, det gør de faktisk ikke. Selvfølgelig kommer det jo med i ens

årsevaluering, hvis man har lavet et eller andet godt, men vil være meget mindre

håndgribeligt” (Nielsen, 2019). Innovation er ikke revisors kerneopgave, hvorfor der ikke er

fokus på dette ved årsevaluering, der i de fleste revisionshuse er et vigtigt parameter for

lønregulering og forfremmelse. Som Nielsen beskriver det, vil en sådanne ’god idé’ være meget

mindre håndgribelig og dermed sværere at bedømme end f.eks. kvalitet på ens

revisionsengagementer, tidsforbrug, m.v.
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Deloitte har tidligere forsøgt sig med innovationskonkurrencer netop for at fremme de goder

idéer: ”Vi havde for to år siden en innovationskonkurrence, som jeg selv var med i. Her skulle

man skrive sin idé, og så blev de bedste valgt ud, og de fik så et forløb med nogen som skulle

hjælpe i gang med disse ”startups”” (Nielsen, 2019). Disse innovationskonkurrencer fik god

opbakning, men er ikke noget, som man i Deloitte gentager med faste mellemrum.

I EY eksisterer der heller ikke nogle incitamentsprogrammer eller lignende, der har til formål

at fremme innovationen: ”Altså der er ikke nogen, der kommer og siger ’her har du en bonus og

en forfremmelse, fordi du har fået den gode idé’, men vi har fået etableret nogle nordiske

afdelinger, der fokuserer på det her, og som hellere end gerne vil høre om alle de gode idéer”

(Davidsen, 2019).

KPMG giver udtryk for, at firmaet ikke direkte opfordrer dets medarbejdere til at søge efter de

’gode idéer’, da man mener, at de mest relevante og slagkraftige idéer er dem, der opstår ude

på gulvet blandt revisorerne selv: ”Vi har en holdning til, at vi hellere vil have det (red. de gode

idéer) identificeret dér, hvor det er relevant, og hvor der er et behov, fordi så kan vi gøre noget.

[…] så tager vi nogle idéer og afholder nogle møder om det eller brainstomer omkring det. Tit er

det jo ikke bare den idé, der er opstået på gulvet som er det, det bliver til, men så føder det en

sparring omkring idéen” (Andersen, 2019).

Andersen udtaler, at der i lighed med Deloitte har kørt nogle innovationsprogrammer, hvor

medarbejderen – såfremt denne har identificeret et hul, der kan udfyldes, eller en

forbedringsmulighed – kan indsende idéen og enten belønnes i form af funding til idéen eller

personlig belønning, såfremt idéen menes at være relevant: ”Jeg kan ikke engang huske, hvad

det er, om det er en personlig belønning, eller om det er en funding til din idé. Jeg har ikke haft

så meget med den del at gøre, men der ligger et eller andet på det. For ikke mere end halvanden

måned siden var der en kåring” (ibid).

Som tidligere nævnt har Christensen Kjærulff og Beierholm endnu ikke implementeret

dataanalyse, men er i gang med at undersøge, hvilke værktøjer og muligheder, der vil passe

bedst ind. Christensen Kjærulff har ikke på nuværende tidspunkt opfordret dets medarbejdere

til at komme med idéer eller involveret revisorerne i forhold til denne implementeringsproces:

”[…] Vi er 100 % på implementeringsfasen, og det er faktisk stort set kun vores direktør og mig,

der ved, at det her (red. afprøvning af nye værktøjer) er der” (Kokholm, 2019).
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Beierholm udtrykker, at det primært er faglig afdeling, der kommer med nye værktøjer, og først

når denne beslutning er truffet, præsenteres den for partnerkredsen. Når værktøjerne er

blevet udviklet, inviteres brugergrupper oftest ind for at teste disse og give feedback herpå: ”Vi

har en lille smule brugerinddragelse, når vi udvikler værktøjer, men det er først når vi har et

endeligt koncept, at vi ønsker at inddrage partnerne i det. Ellers vil jeg sige, at vi har faglig

udviklingsafdeling til at sidde og tænke de store tanker, både i forhold til systemerne og

programmerne […]. Når vi så har noget, som kunne være noget, der kunne være til glæde for

virksomheden, så inviterer vi nogle brugergrupper ind og tester, om det (red.

programmer/software/værktøjer) fungerer rigtigt” (Dunbar, 2019).

Ligesom mange andre revisionshuse er der dog intet i vejen for, at medarbejderne selv

kommer med deres gode idéer: ”Vi har ligesom mange andre steder et sted, hvor folk kan

komme med gode forslag” (Dunbar, 2019).

Mens både Deloitte og KPMG beretter, at der har været eller somme tider afholdes

konkurrencer, hvor medarbejderne opfordres til at indsende gode idéer og modtager

belønninger i forbindelse hermed, har de øvrige interviewede huse ingen belønnings- eller

incitamentsprogrammer implementeret.

En stor udfordring og problematik er, at der historisk er så stort fokus på årsevalueringer og

ratings i branchen. Så længe innovativ tænkning ikke indgår aktivt i evalueringen, vil der være

begrænset incitament for den enkelte medarbejder for, dels overhovedet at tænke nyt, dels at

bruge tid på at bringe de gode idéer videre. Dette udgør en udfordring for både de

revisionshuse, der ikke har implementeret nogen belønningsordninger, og de revisionshuse,

der delvist har implementeret belønninger i form af kåringer ved konkurrencer.

De tre forskellige faktorer identificeret i relation til virksomhedsstrukturer, der er beskrevet ovenfor,

resulterer i forskellige hindringer og udfordringer i relation til dataanalyse. For de revisionshuse, der

ikke indgår i et globalt netværk, eksisterer der en stor frihed i forhold til valg af dataanalyseværktøjer

og -programmer, men til tider også større investeringsmæssige hindringer ved ikke at indgå i et

globalt netværk. Christensen Kjærulff har indgået et samarbejde i deres netværk gennem

Revisorgruppen Danmark til at nedbringe denne omkostning (Kokholm, 2019). Beierholm har på

nuværende tidspunkt ikke planer om at indgå sådanne samarbejder (Dunbar, 2019).
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Af ovenstående kan det udledes, at det er nemmere at implementere dataanalyseværktøjer i

revisionen, såfremt man indgår i en global netværksstruktur. Derudover vurderes det, at

partnerautonomi og alder har indflydelse på, hvor nemt det er at implementere sådanne værktøjer.

Alt i alt er det nemmere for de revisionshuse, der har en lavere grad af partnerautonomi og yngre

partnere at få implementeret sådanne værktøjer i revisionen.

Afslutningsvist kan det udledes, at der blandt revisionshusene generelt ikke er nogen, eller kun en

lille grad af medarbejderincitaments- og belønningsordninger for at bidrage med de ’gode idéer’.

Sådanne ordninger kunne potentielt være med til at identificere smartere måder at revidere eller

anvende værktøjerne på og således være til gavn for revisionshuset som helhed.

4.2.1.5 Manglende vejledning

Afhandlingens afsnit 3.3 redegør for reguleringen omkring opnåelse af revisionsbevis, og fra dette

kan det udledes, at ISA’erne ikke direkte behandler dataanalyse i revisionen, men heller ikke forbyder

brugen heraf. Dette vil give revisionshusene udfordringer i relation til at fortolke anvendelsen af

dataanalyse, samt vurdere styrken af det opnåede revisionsbevis for de udførte handlinger.

Til spørgsmålet om, hvordan de nuværende standarder påvirker anvendelsen af dataanalyse, udtaler

Schrøder: ”Det er i bund og grund revisionsstandarderne, og dem som varetager det, der hænger

bagefter. Problemer er nok også lidt […], at der på samme måde som vores organisation er opbygget

på, så har vi nogen, der er ansvarlige for revisionerne, som har været i branchen i mange år og ved,

hvordan de er komfortable med, hvordan tingene bliver foretaget, og når der kommer noget nyt ind.

Det samme vil være gældende for de regulerende myndigheder” (Schrøder, 2019). Schrøder lægger

altså vægt på, at IAASB er bagud i forhold til at behandle dette emne, og at det kan have en indflydelse,

at de meget erfarne revisorer er konservative i deres mindset, som også diskuteret under afsnit

4.2.1.3. I lighed med dette udtaler Dunbar: ”Der står i standarderne udelukkende, at der kan anvendes

analyser, men ikke noget specifikt på, hvilken type analyse. Der kan opstå et generationsproblem i

forhold til kvalitetskontrollant, da min generation ikke er helt lige så god til data, som den generation,

der kommer ud nu her” (Dunbar, 2019). De to udtalelser indikerer begge, at der kan være opstået en

udfordring, som følge af en generation, der først selv skal til at lære disse værktøjer at kende.
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Davidsen fra EY mener dog ikke, at det har noget med alderen hos repræsentanterne i IAASB at gøre:

”Man skulle tro i denne her digitale verden, at det (red. udviklingen) skulle gå hurtigere, men jeg tror

bare, at standardudsteder skal være sikker på at gøre tingene rigtigt, så de forsker og observere og

kigger grundigt ned i, hvad det er, der sker i branchen: Er det holdbart? De kigger detaljeret ned i, hvad

det er, de forskellige revisionshuse gør. Jeg tror ikke, det er fordi, de er bagefter eller tilhører en ældre

generation, men det er mere noget om, at man skal gøre sit arbejde grundigt og ordentligt. Det tager

dem lang tid” (Davidsen, 2019). Davidsen udtaler således, at det er en del af standardsætternes opgave

at være grundige og sikre på, at de eventuelle ændringer, der udarbejdes, hverken er for snævre eller

brede og samtidig følger med det, der ses i branchen.

Trods udfordringen omkring manglende regulering eller vejledning fra IAASB anvendes og udvikles

dataanalyse fortsat, og Andersen udtaler følgende: ”[…] det (red. manglende vejledning) skal ikke være

en undskyldning for ikke at gøre noget” (Andersen, 2019), og Nielsen bidrager med følgende: ”Jeg synes

måske også, det er for nemt at sige, at der er nogle andre, der skal lave noget guidance til, hvordan jeg

skal gøre det her, fordi så begynder det også at standardisere tingene og tager ikke højde for de ting,

som er lavet” (Nielsen, 2019). Disse udtalelser viser, i tråd med de andre interviews, at branchen ikke

er klar til at vente på de regulerende instanser i forhold til anvendelse af dataanalyse. Nielsen

beskriver endvidere, at et udspil fra de regulerende instanser kan give udfordringer i forhold til

standardisering af dataanalyse.

Dunbar nævner generationsudfordringen i forhold til, hvorvidt en erfaren revisor – f.eks. i form af en

kvalitetskontrollant – vil kunne forstå en revision, der er udført ved anvendelse af dataanalyse. I

sidste ende skal kvalitetskontrollanter vurdere, om det udførte arbejde er tilstrækkeligt og egnet for

påtegningen på regnskabet. Såfremt kontrollanten ikke vurderer dette, er det revisornævnets ansvar

at afgøre endeligt, om det er tilstrækkeligt. P.t. ligger der ingen afgørelser på området, hvilket kan

være en grund til, at mange underskrivende revisorer er konservative, hvad angår adoptionen og

anvendelsen af nye værktøjer. Af samme grund vurderes den manglende vejledning at kunne udgøre

en hindring, der er relevant for samtlige revisionshuse.
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4.2.2 UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

Afhandlingen har i foregående afsnit belyst udfordringer og hindringer i relation til anvendelse af

dataanalyse for revisionshusene. UTAUT er som tidligere nævnt en teori om adoption af teknologi i

organisationer og er nærmere gennemgået i litteraturgennemgangens afsnit 3.2.4. Teorien knytter

fire parametre op til en vellykket adoption af teknologi i organisationer, som også kan overføres til den

danske revisionsbranche, og er nærliggende at se i forholdt til de udfordringer og hindringer, som

revisionshusene har berettet om i praksis.

Indeværende afsnit vil placere de tidligere diskuterede hindringer under de fire parametre for

ultimativt at kunne vurdere, hvor de største udfordringer for adoptionen i branchen som helhed ligger,

og hvor fokus hos revisionshusene derfor bør ligge.

4.2.2.1 Performance expectancy

Performance expectancy omfatter, som tidligere nævnt, den grad som medarbejderne tror på, at det

givne værktøj eller teknologi, der skal implementeres, vil være fordelagtig i forhold til den enkelte

medarbejders arbejdsopgaver. Hindringerne relateret til dette parameter vurderes at være ’mindset’

og ’revisors kompetencer’.

Hindringerne er knyttet op som følge af, at det kræver en positiv indstilling om at inkorporere nye

arbejdsgange, og dermed kræves det rigtige mindset samt de fornødne kompetencer for at kunne

anvende værktøjet/og eller teknologien korrekt. Dette er nødvendigt for at kunne få det fulde udbytte

af anvendelsen og opnå de påtænkte fordele ved dataanalyseværktøjet.

Fordelene for revisionshusenes medarbejdere ved anvendelsen af dataanalyseværktøjer vil i grove

træk udmønte sig i øget effektivitet og/eller kvalitet i deres arbejde, som beskrevet tidligere i

afhandlingen. Kvaliteten opnås blandt andet ved øget indsigt i revisionskundernes transaktionflows,

processer og kontroller, som dataanalyseværktøjerne vil give revisor mulighed for at opnå. De

revisionshuse, der allerede har implementeret dataanalyseværktøjer, er enige om, at kvalitet anses

som værende det overvejende formål og fordel ved anvendelse af dataanalyse.

De revisionshuse, der endnu ikke har implementeret dataanalyseværktøjer, har i deres overvejelser

om, hvilke dataanalyseværktøjer der skal implementeres, stort fokus på, at anvendelsen skal øge

effektiviteten på revisionerne. Samtlige revisionshuse er altså enige om, at der vil være en fordel

enten i form af øget effektivitet og/eller kvalitet i revisionsarbejderne.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

80

Hvad angår revisors mindset, er dette en hindring, der fylder hos de revisionshuse, der forringsvist

servicerer små og mellemstore kunder, Christensen Kjærulff og Beierholm. Dunbar udtaler følgende:

”Vores udfordring er mest, hvordan vi kan bruge dataanalyse uden, at vi får et tilbageløb fra partnerne,

der siger, at vi ikke forstår vores (red. revisionshusets) kunder, og at det ikke kan analyseres med

standardmodeller” (Dunbar, 2019). Revisors manglende kompetencer er dog en fællesnævner for alle

revisionshuse, og der er bred enighed om, at revisor skal rustes til de nye, digitale arbejdsgange.

4.2.2.2 Effort expectancy

Effort expectancy relaterer sig til medarbejderens opfattelse af, hvor nemt det er at benytte det

værktøj, der påtænkes implementeret. Den primære hindring forbundet hermed vurderes at være

’revisors kompetencer’. Det vurderes i høj grad at være en vigtig faktor, at den enkelte revisor

uddannes til at kunne benytte værktøjet korrekt og uden for mange udfordringer, og som jf. afsnit

4.2.2.1 vurderes at være en udfordring, der er relevant for samtlige revisionshuse.

Alle revisionshusene har fokus på at anvende dataanalyseværktøjer, der kan skabe gode

visualiseringer for netop at gøre værktøjet mere nemt og overskueligt at anvende for den enkelte

medarbejder. Christensen Kjærulf er ligeledes i gang med at oversætte deres testede og påtænkte

dataanalyseværktøj til dansk for at sikre, at det er nemt for medarbejderne at anvende (Kokholm,

2019).

4.2.2.3 Social influence

Social influence relaterer sig til graden, som den enkelte medarbejder oplever, at andre i

organisationen mener, at han/hun skal anvende de givne værktøjer, dvs. den sociale påvirkning. Som

hindring er ’virksomhedsstrukturer’ knyttet op på dette parameter, som i høj grad skyldes, at det har

en stor betydning, hvordan revisionshuset er organiseret: Hvor meget autonomi har den enkelte

partner til at bestemme, hvorvidt dataanalyseværktøjer skal benyttes på revisionerne? Er det

besluttet, at der skal være krav om anvendelse på visse typer af revisioner, så medarbejderne således

tvinges til at anvende dataanalyseværktøjer? Hvordan er alderssammensætningen af medarbejderne

i revisionshuset? ’Virksomhedsstrukturer’ vurderes at være en relevant hindring for samtlige

respondenter.
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Alle disse faktorer kan have en stor indflydelse på, hvorvidt medarbejderne er positiv stemt overfor

at benytte dataanalyse i deres daglige arbejde, og hvordan det således påvirker kollegaer i mellem.

Hvis der er en overordnet positiv stemning, vil det alt andet lige smitte af på de øvrige medarbejdere.

EY og PwC skiller sig ud ved tvungen anvendelse af dataanalyse på revisionsopgaver, der opfylder

visse kriterier som vist tidligere i tabel 4.1.2.2. Derfor, fremfor at de selv kan vælge, er der et direkte

krav til medarbejderne om anvendelse på specifikke sager i stedet for at anvendelsen af værktøjerne

er selvdreven. Den tvungne anvendelse har forårsaget, at nogle medarbejdere er negativt stemt

overfor anvendelsen af dataanalyse, da de anser kravet for at medføre ekstraarbejde uden, at det

bidrager med yderligere værdi på revisionen. Schrøder forklarer, at denne negative følelse i PwC

skyldes, at man ikke til at starte med har været tilstrækkeligt gode til at sikre, at

dataanalyseværktøjerne blev implementeret i hele revisionsprocessen, da revisor i dette tilfælde

ikke har oplevet kontinuiteten og ’den røde tråd’ ved anvendelsen af dataanalyseværktøjer. Det viser

sig, at de revisorer der anvender dataanalyseværktøjerne gennem hele revisionen på de revisioner,

hvor det er påkrævet, også begynder at anvende dataanalyseværktøjerne på de revisioner, hvor det

ikke har været påkrævet (Schrøder, 2019). At revisorerne anvender dataanalyseværktøjer på

revisioner, hvor det ikke er påkrævet, indikerer en positiv indstilling overfor brugen af nye

dataanalyseværktøjer.

Beierholm medgiver, at denne tvungne anvendelse kan facilitere implementeringen og brugen af

værktøjerne: ”Derfor tror jeg ikke, at det behøves være dataanalysen i forhold til programmer, der kan

være udfordringen, men mere implementeringen. Der kan det være lettere i store firmaer, hvor det

meldes ud, at det sådan her, vi gør, og så bliver det sådan” (Dunbar, 2019).

Fælles for revisionshusene med hensyn til implementerede værktøjer er, at det har været de yngre

revisorer, som har ønsket at anvende de nye værktøjer og drevet implementeringen i revisionen,

mens flere af de opgaveansvarlige partnere har været mere påpasselige med anvendelsen. De

opgaveansvarlige partnere har sidenhen erfaret, at anvendelse af værktøjerne giver øget indsigt i

revisionskundernes forretning og giver grobund for en god dialog med kunderne.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

82

4.2.2.4 Facilitating conditions

Facilitating conditions omfatter den grad, den enkelte medarbejder mener, at organisationen og den

tekniske infrastruktur heri understøtter anvendelsen af den nye teknologi/de nye værktøjer. Af

samme grund er hindringerne ’virksomhedsstrukturer’ og ’investeringer’ knyttet til den sidste af de

fire parametre i UTAUT-teorien. Det er i høj grad virksomhedsstrukturerne og investeringerne i det

givne revisionshus, der bestemmer og sætter rammerne for den tekniske infrastruktur, der kan

supportere anvendelsen at dataanalyseværktøjerne.

I revisionsmæssig sammenhæng kan denne ’tekniske infrastruktur’ både være den it-mæssige

support, der skal til for at få et dataanalyseværktøj til at fungere og den faglige sparring, der kræves

for at kunne afklare spørgsmål ved anvendelse af værktøjerne.

Fem af de seks interviewede revisionshuse har egne faglige afdelinger, der i høj grad kan være

behjælpelige med den faglige sparring, der måtte være nødvendig.

Derudover har flere af ’Big4’-virksomhederne deciderede dataanalyseafdelinger, der må siges at

være specialister på området: ”Jeg var med til at starte vores Audit Analytics-afdeling op, som så kom

til at høre til under vores Audit Innovation-afdeling, som har nogle forskellige variationer og

arbejdsområder” (Nielsen, 2019) og ” Vi har nogle dedikerede ressourcer på fem til syv mennesker med

teknisk erfaring, og så har vi et business team som hjælper med at anvende (red. værktøjerne) ude på

kunderne, som er specialiserede på en seks-syv mennesker, men det er hele vores organisation, der

har berøring med det, men der sidder vel et tocifret antal dedikerede medarbejdere og arbejder med

det her […]” (Andersen, 2019). Derudover er vidensdeling på tværs af organisationen med til at facilitere

indførelsen af dataanalyseværktøjer.

Mens ’virksomhedsstrukturer’ vurderes at være en relevant hindring for samtlige respondenter,

vurderes ’investeringer’ at være en mindre hindring for de revisionshuse der indgår i et global

netværk.

4.2.2.5 Hvor bør fokus ligge?

De forskellige hindringer, der opleves i praksis, er ovenfor knyttet op til de fire UTAUT-parametre og

er opsummeret i tabel 4.2.2.5. nedenfor. Som det ses, er det revisors mindset, revisors kompetencer,

virksomhedsstrukturer og investeringer der anses som være de primære barrierer for at kunne

indføre og implementere dataanalyseværktøjerne succesfuldt i revisionsbranchen.
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Den sidste af de fem tidligere identificerede hindringer, manglende vejledning, vurderes ikke at være

relevant i forhold til UTAUT-teorien, der primært omfatter, hvordan virksomheden selv sikre sig, at

medarbejderne i revisionshuset vil adoptere værktøjerne.

Hvor revisors mindset primært vurderes at være en barriere for de revisionshuse, hvor der historisk

har været, og stadig er stor partnerautonomi, anses revisors kompetencer og virksomhedsstrukturer

for at være en hindring, der går igen i alle de interviewede revisionshuse. Investeringer anses som

værende en større hindring for de revisionshuse, der ikke er forbundet i et globalt netværk, som typisk

er de revisionshuse, der servicerer mindre revisionskunder i Danmark.

UTAUT-parameter Hindringer

1. Performance expectancy Mindset og revisors kompetencer

2. Effort expectancy Revisors kompetencer

3. Social influence Virksomhedsstrukturer

4. Facilitating conditions Virksomhedsstrukturer og investeringer

Tabel 4.2.2.5. Hindringer fordelt pr. UTAUT-parameter. Egen tilvirkning.

I tabellen ovenfor ses det, at revisors kompetencer og virksomhedsstrukturer er de to hindringer, der

er knyttet op på flest parametre. Derfor anses disse to som de væsentligste hindringer, som

revisionsbranchen i Danmark står over for ved implementering og indførelse af

dataanalyseværktøjer og som branchen bør tage højde for.

4.2.3 Delkonklusion

Der er i forbindelse med implementeringen og anvendelsen af dataanalyse identificeret fem

hindringer, der, i større eller mindre høj grad, går igen hos de forskellige revisionshuse: revisors

kompetencer, investeringer, revisors mindset, virksomhedsstrukturer og manglende vejledning.

Med ’revisors kompetencer’ forstås, at revisor skal lære at forstå og tænke digitalt og tilegne sig bedre

analytiske evner. ’Investeringer’ består af investeringer i uddannelse, i køb eller udvikling af

dataanalyseværktøjer samt spildtid på revisionssagerne de første år efter implementeringen.

’Revisors mindset’ påvirkes af hhv. revisors alder og revisors autonomi. ’Virksomhedsstrukturer’

karakteriseres ved, om revisionshuset indgår i et lokalt eller globalt funderet netværk, graden af

partnerautonomi, og hvorvidt det enkelte revisionshus af- og/eller belønner sine medarbejdere for

innovativ tænkning. ’Manglende vejledning’ forstås ved mangel på vejledning og afgørelser om måden

hvorpå dataanalyseværktøjer anvendes, og opfylder kravet om egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.
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Mens revisors kompetencer, virksomhedsstrukturer og manglende vejledning vurderes at være de

hindringer, der anses som mest udbredte på tværs af branchen uagtet revisionshuset størrelse, type

af kunder og grad af globalisering, vurderes investeringer at være en større udfordring hos de

revisionshuse, der ikke er del af et globalt netværk. Revisors mindset er en større udfordring hos de

revisionshuse, der har ældre partnere og en høj grad af partnerautonomi.

Det vurderes ydermere ud fra gennemgangen af UTAUT-parametrene, at de største udfordringer for

vellykket implementering af dataanalyseværktøjer i de forskellige revisionshuse netop skyldes en

blanding af manglende kompetencer i form af analytiske evner samt virksomhedsstrukturer, der ikke

understøtter innovativ tænkning og ideudvikling i de enkelte revisionshuse. Det er således disse

udfordringer, som revisionshusene bør fokusere på i den nærmeste fremtid for at kunne sikre sig en

plads i det digitale kapløb.

4.3 Strategisk outlook: Hvordan ser fremtidens anvendelse af dataanalyse ud?

Afhandlingens sidste analyserende og diskuterende afsnit vil undersøge, hvordan revisionshusenes

planer for opnåelse af revisionsbevis gennem dataanalyse ser ud. Med ’planer’ menes både tanker,

visioner og nedskrevne strategier. Afsnittet vil indledningsvist undersøge de planer, der relaterer sig

til videreudviklingen internt i revisionshusene, herunder af dataanalyseværktøjer og revisors

kompetencer. Herefter vil afsnittet berøre, hvordan de faktiske planer afviger fra de planer, der ifølge

foregående analyse, er behov for. Herefter vil det blive undersøgt, hvad der i fremtiden kan forventes

af det eksterne miljø, som revisionshusene opererer i. Afslutningsvist vil afsnittet undersøge, hvilken

opgave, hvis nogen, der påhviler standardsætterne i forhold til udbredelsen af dataanalyse.

4.3.1 Revisionshusenes planer: Videreudvikling af værktøjer og kompetencer

4.3.1.1 Udvikling af dataanalyseværktøjer

Der er ingen tvivl om, at dataanalyse i relation til opnåelse af revisionsbevis er uundgåeligt, og der

synes at være stor enighed blandt afhandlingens respondenter om, at der stadig findes mange,

uudnyttede muligheder indenfor dataanalyse: ”Der er sindssygt stort potentiale (red. inden for

dataanalyse)” (Schrøder, 2019). Mens der er stor forskel på, hvor langt de forskellige revisionshuse i

Danmark p.t. er med implementeringen og anvendelsen af dataanalyseværktøjer, er der enighed om,

at dataanalyse endnu ikke udnyttes fuldt ud, og at der stadig er plads til videreudvikling af både

værktøjer og de måder, hvorpå værktøjerne anvendes.
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Christensen Kjærulff, der stadig er i implementeringsfasen hvad angår dataanalyse i revisionen,

forventer at kunne udrulle reelle dataanalyseværktøjer indenfor de næste par år: ”realistisk er

foråret 2021” (Kokholm, 2019).

Christen Kjærulff har været i gang med test i omkring et år og vil ikke forhaste implementeringen, da

de vil sikre sig at have tid til at oplære deres medarbejdere tilstrækkeligt. Kokholm beskriver deres

implementeringsproces således: ”Når vi har et færdigt produkt, så sætter jeg mig med vores direktør

og finder ud af, hvad programmet kan, og hvilke dele vi skal sælge til vores kollegaer […]. Det kan godt

være der er 200 andre menuer, som kan vælges, men det må vi ligesom så vente med. Der er ingen

tvivl om, at vi ikke kommer til at sælge hele produktet i første omgang. Det tror jeg ikke, vi kommer

igennem med” (Kokholm, 2019).

Hos Beierholm er tidshorisonten for implementeringen mere uvis: ”Det (red. horisonten for

implementering af dataanalyseværktøjer) er flere år. Jeg kan ikke sidde her og sige, at det er i 2020,

at vi bruger dataanalyse i revisionen” (Dunbar, 2019).

Det der for Christensen Kjærulff hhv. Beierholm er vigtigt i den kommende tid er at finde

dataanalyseværktøjer, der er brugervenlige og nemme at benytte på revisionerne samtidigt med, at

værktøjerne vil medvirke til en øget effektivitet på revisionerne. Dunbar beskriver

implementeringsprocessen hos Beierholm som følger: ”Vi har nogle implementeringsprocesser, hvor

vi underviser og opfordre til at bruge det, men i sidste ende er det op til den enkelte, om de vil bruge

tilbuddet eller ej. Vores tilgang er derfor, at når vi laver noget, så skal det være attraktivt at anvende

det, men vi kan ikke tvinge noget igennem. Det var jeg vant til fra PwC, hvor man bare rettede ind, når

noget blev sendt ud” (Dunbar, 2019). Grundet den høje grad af partnerautonomi i både Christensen

Kjærulff og Beierholm ligger beslutningen om anvendelse af dataanalyse altså i sidste ende hos den

enkelte partner, men begge revisionshuse har i de kommende år planer om at implementere, og

opfordre til at anvende, dataanalyseværktøjer på revisionerne.
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EY arbejder som nævnt mod en fuldstændig digital revisionsmetodik, som skal implementeres fra

2020: ”Så sker der det her med digital GAM (global audit methodology). Altså man kan sige, at vi gør det

(red. tager udgangspunkt i en 100 % datadreven revision) i hvert fald i 2020, da det bliver 100 % med

udgangspunkt i, at det er dataanalyse, vi bruger i vores revision. […] Udgangspunktet bliver, at både

den måde man laver planlægning, procesgennemgang og revision på er, at man starter med at kigge

på data” (Davidsen, 2019).

Derudover ytrer Davidsen, at de hos EY er i gang med at køre pilotprojekter på værktøjer, der skal

muliggøre analyse af big data samt understøtte machine learning til anvendelse i revisionen: ”Vi har

udviklet et værktøj, der bruger machine learning og kunstig intelligens, som selv scanner fakturaen,

og så læser den fakturaen ind, og så får man en konklusion på, om omkostninger og salg er

periodiseret korrekt. […] Sådan noget som process mining skal også på et tidspunkt kunne indgå i

revisionen, men det kræver nogle mere avancerede data” (ibid). Udover ambitioner om udvikling af

nye og mere avancerede værktøjer og på trods af, at EY har en høj anvendelsesgrad af

dataanalyseværktøjer på revisionerne, er der fra EY’s side et klart fokus på at udbrede anvendelsen af

de allerede kendte dataanalyseværktøjer: ”[…] vi kommer til at udvide brugen af værktøjer, vi allerede

kender” (Davidsen, 2019).

Med hensyn til dataanalyse har KPMG i særdeleshed også store forventninger til fremtiden, og ved

spørgsmålet ’Hvor bevæger I jer hen i fremtiden?’ svarer Andersen følgende: ”Det er et godt

spørgsmål. Vi ser udvikling i teknologi, og vi har lyst til at gøre nogle ting både i Danmark og globalt

set. Så der hvor der er noget nyt teknologi, som kan gøre det mere spændende og relevant, det er der

vi skal hen. Jeg er sikker på at teknologier som Blockchain, AI og meget andet nok skal få en endnu

større rolle i revisionsverdenen. Jeg tror, man har rimeligt store ambitioner i KPMG. […] Vi skal

selvfølgelig også alle sammen fortsætte research i nye måder at gøre tingene på. Det er kommet for

at blive” (Andersen, 2019).

Deloitte oplyser, at der fremadrettet vil blive etableret krav om anvendelse af dataanalyse på

specifikke revisioner og mener, at der er en mulighed for, at revisionshuset er en smule længere

bagud end de øvrige huse i forhold til at få implementeret værktøjerne: ”Jeg tror, vi er bagud i forhold

til at lave den strukturerede implementering, fordi det (red. anvendelsen af dataanalyseværktøjer) er

meget tilvalgsdrevet.
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Jeg tror til gengæld, vi er længere fremme på at lave nogle (red. analyseværktøjer, m.v.), som har en

stor impact, så hvis de bare blev brugt, så ville det have en stor impact på vores revisioner i forhold til

at have et bredt katalog” (Nielsen, 2019). Fokus hos Deloitte er i høj grad at udvikle og muliggøre

analyser, som revisorerne kan tilvælge på de forskellige typer af kunder: ”Det vi gør, det er at få

udviklet endnu flere, ikke branche, men sådan nogle typeanalyser: f.eks. omsætning med ship and bill,

[…] eller kontrakter med et fast fee om måneden, så skal vi have en analyse som passer hertil, fordi du

vil ikke have en standard, men du skal have en, som giver dig indsigt, hjælper din revision og skaber

værdi. Vi er ved at lave analyser til igangværende arbejder. Ved analyser, som passer til forskellige

typer af virksomheder, så kommer det helt naturligt. Så bliver det et tilvalg” (Nielsen, 2019). Deloitte

vil sikre, at de udvikler analyser, der bliver et naturligt tilvalg på revisionerne, som passer på de

forskellige typer af kunder med forskellige forretningsmodeller.

PwC udtaler sig ikke om én fremtidig retning, som de utvetydigt bevæger sig i, men mener, at ’Big4’ i

høj grad ligner hinanden: ”Jeg tror egentlig, at ’Big4’ er rimelig aligned: Nogle skubber lidt foran på det

ene og nogle på det andet, samt lidt forskellige strategier. Nu kender jeg de forskellige (red.

revisionshuse) også, hvor man f.eks. i EY satser på process mining på nogle af de store kunder. Der

tror jeg, man finder ud af igen, at det er helt rigtigt, at man skal prøve forskellige ting revisionsmæssigt

for at se, hvad det giver i forhold til kunden, og hvad det er, kunden forventer” (Schrøder, 2019).

PwC anerkender, at anvendelse af data mining, AI og machine learning højst sandsynligt vil blive

relevant i fremtiden, men at det ikke kommer uden problemer: ”Der er også en forskel, når vi taler AI

osv.: Hvad er det? Hvad er machine learning, og hvad kan det fortælle os? Det er nogle indbyggede

problematikker i, at man visionært sidder og kigger på […], at vi kan lave noget prædiktivt, eller vi kan

få det scannet igennem, og det viser A, B og C, men de her modeller bygger på statistik,

konfidensintervaller og udfaldsrum. Der tror jeg, at der et mismatch mellem, at det ikke kan fortælle

den skinbare sandhed med to streger under, således at vi bare kan bruge det som revisionsbevis. Vi

bliver nødt til at tage revisor med ind for at tolke det, og revisor skal derfor forstå, hvad det er, der

bliver præsenteret, og hvad det er, man kan udlede af det, samt hvordan man supplerer det” (Schrøder,

2019). Det er tydeligt, at big data, data mining og AI i høj grad optager de revisionshuse, der allerede

har implementeret dataanalyseværktøjer, og som leder efter nye udviklingsmuligheder.
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Dog udtaler PwC også, at det vil kræve øget skepsis og analytiske evner fra revisors side for at kunne

anvende disse nye teknologier hensigtsmæssigt, hvilket leder hen til afhandlingens kommende afsnit

omkring udvikling af revisors kompetencer.

Samlet set kan det udledes, at revisionshusene har forskellige fokusområder i relation til udvikling af

dataanalyseværktøjer fremadrettet. Disse fokusområder består i, dels at nogle af revisionshusene

videreudvikler på alleredeeksisterende værktøjer samt udvikler nye værktøjer til specifikke

brancher og andre særlige forhold, dels at inkorporere nye teknologier såsom AI, data mining, m.v. i

revisionen. Der er blandt revisionshusene ingen tvivl om, at udviklingen af nye værktøjer og

videreudviklingen af eksisterende værktøjer skal fortsætte og på den måde udbrede anvendelsen af

dataanalyse, som hjælp til opnåelse af revisionsbevis.

4.3.1.2 Kompetenceudvikling

For at kunne overkomme hindringen, at revisor ikke har de fornødne kompetencer, kræver det

ekstrauddannelse ifølge Andersen: ”Dem der har lov til at anvende det (red. dataanalyseværktøjerne)

har den fornødne uddannelse og kompetencer til at kunne fortolke det” (Andersen, 2019). Som nævnt

tidligere ligger ansvaret for at overkomme denne hindring hos de enkelte revisionshuse. I denne

forbindelse er det vigtigt at fastlægge, hvor meget revisor skal vide om dataanalyseværktøjet, og i

hvor høj grad der er brug for, at revisor tilegner sig hidtil ikke-påkrævede tekniske kompetencer.

Skal revisor kende til teknikken og mekanismerne i udviklingsfasen, eller er det tilstrækkeligt at

forstå, hvordan værktøjerne kan assistere til opnåelse af revisionsbevis gennem dataanalyse? Det er

således et spørgsmål om, hvorvidt revisor kan nøjes med at revidere ’around the computer’ som

beskrevet under litteraturgennemgangens afsnit 3.2.2. Mens revisor ved at revidere ’around the

computer’ ikke er underlagt krav om at forstå, hvordan værktøjet processer data, m.v., er det relevant

at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det bliver nødvendigt for revisor at opnå den yderligere,

dybdegående forståelse for det bagvedliggende tekniske aspekt og således reviderer ’with the

computer’ i stedet.
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Kokholm forklarer denne problemstilling således: ”Det er kun et spørgsmål om at kende værktøjet og

have den fornødne viden og kendskab til kunden i forhold til risici” (Kokholm, 2019). Kokholm lægger

vægt på, at revisor skal have tilstrækkeligt kendskab til det specifikke værktøj der benyttes i

kombination med et indgående kendskab til revisionskunden. Ud fra dialogen i interviewet, tolkes

’kende værktøjet’ at være forståelsen for at anvende værktøjet på en hensigtsmæssig måde til

opnåelse af revisionsbevis og ikke nødvendigvis at opnå forståelse for det tekniske, der ligger bag

selve værktøjet.

Hvad angår revisors tekniske og it-mæssige kunnen er det kun Beierholm, der har udtrykt et behov

for, at revisor forstår de regler og forudsætninger, der indarbejdes ved udviklingen af

dataanalyseværktøjet: ”Du som revisor skal kunne se på de regler, der er opsat for de transaktioner,

som der er blevet udført (red. ved anvendelsen af dataanalyse)” (Dunbar, 2019).

Der er ikke i de resterende interviews givet udtryk for, at det er nødvendigt for revisor at forstå

mekanismerne bag værktøjet for at kunne anvende det til opnåelse af revisionsbevis – formentlig

fordi de værktøjer, der benyttes hos ’Big4’, allerede er testet massivt på globalt plan, før de bliver

udrullet til hele organisationen.

Hvad angår revisors tekniske kunnen mener Deloitte ikke, at revisor skal tilegne sig forståelse for

selve teknikken bag dataanalyseværktøjerne: ”Jeg tror særligt udfordringen bliver forståelsen (red.

af resultaterne), fordi alle ikke behøves at kunne finde ud af at lave det, men alle skal kunne forstå det”

(Nielsen, 2019). Her lægges der altså i høj grad vægt på, at enhver revisor skal kunne forstå outputtet,

hvilket kræver en forbedring af revisors analytiske evner, logiske sans, fortolkning af visualiseringer,

sortering af data og genkendelse af mønstre. Disse anses for nogle af de grundlæggende

kompetencer, som revisor på sigt skal tilegne sig for at kunne udnytte dataanalyseværktøjerne

optimalt. Hvor Kokholm mener, at det er væsentligt for revisor at forstå det specifikke værktøj, der

benyttes til opnåelse af bevis, mener Nielsen i høj grad, at har man lært at forstå et værktøj, vil man

kunne forstå dem alle.

Schrøder deler samme synspunkt som Nielsen: ”Det er forståelsen af, hvordan det (red. dataanalyse)

her skal bruges, og ellers er det bare at sætte strøm til det” (Schrøder, 2019). Schrøder er af den

overbevisning, at forudsætningen for anvendelsen af dataanalyse er, at revisor forstår outputtet, og

derfra har det ingen betydning om der anvendes det ene eller andet værktøj.
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Schrøder og Nielsen er ansat hos PwC hhv. Deloitte, hvor implementeringen af dataanalyseværktøjer

allerede er foretaget, og de udtaler sig dermed på baggrund af deres faktiske oplevelse med

anvendelsen af dataanalyseværktøjer. Holdningen er den samme på tværs af de øvrige revisionshuse

med implementerede dataanalyseværktøjer, mens de revisionshuse, der ikke har implementeret/er i

gang med implementeringen har større fokus på forståelsen af det enkelte værktøj. Revisionshusene

synes således at være klar over det kompetenceløft, som medarbejderne skal have for at få

dataanalyse ind i revisionerne.

Den væsentligste forskel er, at de mindre revisionshuse fokuserer på at medarbejderne skal opnå

kompetencer indenfor de specifikke dataanalyseværktøjer, de vælger at anvende, hvorimod de større

revisionshuse har fokus på, at medarbejderne skal opnå kompetencer, der går udover de enkelte

dataanalyseværktøjer, der anvendes.

KPMG, EY, Deloitte og PwC har alle interne uddannelsesforløb, hvor dataanalyse på nuværende

tidspunkt er integreret i pensum som følge af, at man er overbevist om, at læringen allerede skal ske

hos de aspirerende revisorer: ”Det skal ind med modermælken for de nye som starter fra fresh. De

skal lære, at vi arbejder som revisorer ved at anvende dataanalyse” (Andersen, 2019).

Af gode grunde har Christensen Kjærulff og Beierholm ikke inkorporeret dataanalyse i deres interne

uddannelsesforløb endnu, da konkrete dataanalyseværktøjer endnu ikke er introduceret og

implementeret i virksomhederne, men man har planer om, at det skal blive en del af

uddannelsesforløbene: ”Vi har vores eget uddannelsesforløb, og når vi laver sådan nogle ting, så

bliver dette her også en del af det forløb” (Dunbar, 2019). Dog står disse revisionshuse, som tidligere

nævnt, overfor en større hindring i form af at skulle ændre revisors mindset til at være mere data-

minded. Der er tale om revisionshuse, hvor de opgaveansvarlige partnere historisk set har haft og

stadig har meget autonomi, og disse skal således overbevises, før det kan blive implementeret

succesfuldt i virksomheden: ”Hvis du er statsautoriseret, så skal du have obligatorisk træning, som

giver point, og p.t. er dataanalyse ikke med på den del endnu. Nu kommer der nogle nye regler for

efteruddannelse, hvor man kan udvide paletten i forhold til efteruddannelse, men der vil altid være

nogle partnere, som kun tager den efteruddannelse, som de skal. Så er der dem, som tager noget

ekstra (red. kurser), fordi de er interesserede. Det er dem, vi godt kan lide, fordi dem kan vi få til at gå

forrest” (Dunbar, 2019).



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

91

Der er således et klart mål for alle revisionshusene at klæde revisorerne på – allerede tidligt i deres

arbejdsforløb – til de nye, digitale arbejdsgange. Dette skal ske gennem interne kursus- og

uddannelsesforløb i forståelsen af dataanalyse og værktøjerne. Den primære forskel ligger i

forståelsen af, hvilke kompetencer der er nødvendige for revisor. De revisionshuse, der endnu ikke

har implementeret dataanalyseværktøjer, har fokus på, at medarbejderne skal opnå kompetencer i

de specifikke dataanalyseværktøjer, de vælger at anvende.

De revisionshuse, der på nuværende tidspunkt har implementeret dataanalyseværktøjer på

revisionerne, har derimod fokus på, at medarbejderne skal opnå kompetencer, der går udover de

enkelte dataanalyseværktøjer.

4.3.1.3 Hvad der faktisk gøres vs. hvad der bør gøres

Ud fra analysen i afhandlingens afsnit 4.2, er det udledt, at det særligt vil være kompetencer og

virksomhedsstrukturer, der er de største udfordringer for udbredelsen af dataanalyse i branchen. I

det foregående afsnit har afhandlingen analyseret de tiltag, branchen har planer om at udføre i den

kommende periode, hvor der er fokus på kompetencer og yderligere udvikling af

dataanalyseværktøjer.

Det er dermed identificeret, at der i branchen er et mismatch mellem det, der er behov for at fokusere

på, og det der rent faktisk fokuseres på. Fokusset på forbedringer af revisors kompetencer er en

væsentlig del af revisionsbranchens fremtidige planer. Dette er i overensstemmelse med foregående

analyse, der udleder, at udviklingen af revisors kompetencer er et væsentligt element for fremtidig

udbredelse af dataanalyse på revisionerne. ’Virksomhedsstrukturer’ er ikke på nuværende tidspunkt

et fokuspunkt, som revisionsbranchen har planer om at udvikle i fremtiden.

Udover udvikling af revisors kompetencer viser det sig, at branchen har et stort fokus på at udvikle

nye værktøjer og videreudvikle eksisterende værktøjer til brug for revisorerne, baseret på at de

mener, at bedre værktøjer vil øge revisorernes anvendelse og ligeledes kvaliteten af det udførte

arbejde. Det er uden tvivl vigtigt at have de rette værktøjer, men så længe en vellykket indførelse –

vurderet ud fra de fire UTAUT-parametre – ikke kan lade sig gøre, vurderes dette at skulle udgøre en

mindre væsentlig del af revisionsbranchen fremtidige planer.
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I stedet burde branchen se nærmere på de virksomhedsstrukturer, der eksisterer i dag, og se på,

hvordan innovation samt nye værktøjer og nye måder, hvorpå værktøjerne anvendes, kan tænkes ind

i den enkelte revisors dagligdag, og vigtigst af alt årsevaluering.

4.3.2 Det eksterne miljø: Ændring i konkurrencesituation, revisionshonorar og værdiskabelse

Det er uden tvivl en væsentlig faktor for revisionsbranchen i Danmark at fastlægge planer og

ambitioner for, hvordan dels der skal implementeres, udvikles og videreudvikles på

dataanalyseværktøjer til brug i revisionen, dels at sikre sig, at de ansatte revisorer besidder de

kompetencer, der er nødvendige for at benytte sådanne dataanalyseværktøjer på den mest

hensigtsmæssige måde, som beskrevet i foregående afsnit.

Som følge af at de enkelte revisionshuse i branchen løbende omstiller sig til mere digitale

forretningsgange og metoder at revidere på, samtidig med at revisionskunderne gør det samme, er

det ikke overraskende, at det eksterne miljø, som revisionshusene navigerer i, også løbende ændrer

sig.

FSR – Danske Revisorer skriver: ”[…] alle revisorer bør strategisk afklare sig og – trods de potentielt

konserverende partnerbaserede beslutningsstrukturer – handle hurtigt for at tilpasse sig” (FSR -

Danske Revisorer, 2018). Rapportens forfattere mener, at såfremt revisionshusene skal finde

fodfæste og stadigvæk kunne bidrage med værdi for kunderne i den fremadrettede, mere digitale

verden, er det vigtigt, at der handles nu. I overensstemmelse hermed har alle respondenterne i en

eller anden grad taget stilling til, hvordan dataanalyse skal inkorporeres i revisionen. Rapporten

skildrer endvidere, at de mærkbare virkninger og tendenser inden for dataanalyse vil ske i løbet af de

næste tre til fem år, og at de helt store forandringer i branchen vil kunne ses inden for de næste fem til

syv år (ibid).

4.3.2.1 Ændring i konkurrencesituationen

Forfatterne bag FSR – Danske revisorers rapport skriver: ”Hvis revisorerne ikke følger med den

digitale udvikling, bliver kagen meget lille i kampen mod de digitalt fødte softwarevirksomheder –

hvor der vil sidde millenials, for hvem geografien, øjenkontakten eller det faste håndtryk aldrig har

spillet nogen som helst afgørende rolle for hverken tillid eller beslutning – samt indtrængere fra

blandt andet bankerne, der potentielt vil kunne tilbyde kunden langt billigere, bedre, hurtigere og

mere sikker bogføring, regnskab og revision via automatiserede processer” (ibid).
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Der er således en reel risiko for, at revisionshusene ikke blot skal konkurrere indbyrdes, men tillige

med eksterne parter, såsom softwarevirksomheder, banker m.fl.

Deloitte udtaler i overensstemmelse hermed: ”Det er interessant at se, hvad der sker på det eksterne

(red. marked), fordi igen, hvis I satte jer ned og var datakyndige og tænkte […] ’hvad er det revision går

ud på? Det er validering, Yes det klarer vi’. Det (red. validering) kan man lave systemer til, så hvis

revisionshusene ikke gør et eller andet ved den del, så er der risiko for, at der er nogen, der kommer

og 'disrupter'” (Nielsen, 2019). Nielsen nævner, at de eksterne parter står over for en naturlig

forhindring i form af at skulle kunne afgive en påtegning: ”Der er jo den naturlige udfordring med at få

autorisationen for at kunne underskrive” (ibid). Der eksisterer således en bevidsthed om, at eksterne

parters indtræden kan være et fremtidigt scenario, og at revisionshusene muligvis skal indstille sig

på at skulle konkurrere med ikke-revisionsvirksomheder.

Ydermere bør revisionshusene indbyrdes vurdere, hvordan de står i forhold til at udkonkurrere

hinanden. Som tidligere nævnt er de revisionshuse, der primært servicerer større revisionskunder,

længere fremme i processen med at implementere og anvende dataanalyseværktøjer i revisionerne

til opnåelse af revisionsbevis. Derudover er flere af revisionshusene begyndt at udvikle værktøjer, der

er skræddersyede til mindre revisioner, og der kunne således potentielt være en konkurrencemæssig

udfordring for de revisionshuse, som primært servicerer SMV-segmentet: ”Der sker noget ved den

traditionelle form for revision, som de mindre (red. revisionshuse) laver, hvor det ikke er så

skønsbaseret, men hvor det er meget transaktionsbaseret […] det bliver rigtig svært for dem at være

konkurrencedygtige, eller også bliver det muligt for de store huse at være konkurrencedygtige på de

mindre sager, hvor man på nuværende tidspunkt har større apparater og derfor ikke er så

konkurrencedygtige lige nu” (Nielsen, 2019). Christensen Kjærulff anser ikke umiddelbart dette som

en nærliggende trussel. Revisionshuset mener, at den personlige relation og kendskabet til kunden

stadig vil være altafgørende: ”Jeg tror ikke, kunden kommer til at vælge en revisor, fordi de

dataanalyserer alle ens posteringer. […] kendskabet til kunden skal være i top, samt kendskabet til

hvad der er sket i året, fordi ellers ender du jo bare med at trække nogle stikprøvestørrelser og data

ud, som måske forvirrer mere end det gavner” (Kokholm, 2019).
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I lighed hermed udtaler Brian Wessel, direktør i Fagligt Center hos FSR – Danske revisorer: ”Med

kravene til PIE og slaget om teknologi, vil de store fortsat fokusere på toppen mens resten vil fokusere

på SMV-markedet, og hver især intensivere konkurrencen her” (FSR - Danske Revisorer, 2018). Det er

således Wessels holdning, at den øgede anvendelse af dataanalyse ikke vil bestå i, at de større

revisionshuse udkonkurrerer de mindre, men derimod at konkurrencen blandt de mindre

revisionshuse vil intensiveres omkring SMV-segmentet.

Som nævnt tidligere i afhandlingen har de revisionshuse, hvor der historisk set har og stadig er en høj

grad af partnerautonomi en større opgave foran sig forud for at undersøge, teste og implementere

konkrete dataanalyseværktøjer og uddanne revisionsmedarbejderne, i form at skulle ændre

mindsettet hos de opgaveansvarlige partnere. FSR – Danske Revisorer skriver: ”Mange

revisionsfirmaer bør undgå det inerti og modstand mod forandring, som blandt andet kultur, mindset,

traditioner og partnerstrukturer kan skabe” (FSR - Danske Revisorer, 2018). Det tilkendegives

således, at de til tider rigide partnerstrukturer kan være en hæmsko for agilitet og hurtig eksekvering.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan konkurrencesituationen vil ændre sig, men samtlige

respondenter synes at være opmærksomme på, at man som aktør i revisionsbranchen ikke kan

undlade at forholde sig til dataanalyse. Det kan således udledes, at revisionshuse, der ikke tilpasser

sig den nye digitale verden, hvori dataanalyse uden tvivl bliver en integreret del, har større risiko for

at blive udkonkurreret.

4.3.2.2 Revisionshonoraret og værdiskabelse hos kunderne

En naturlig konsekvens af, at revisionerne bliver mere automatiserede, er, at revisionshonorarerne

kommer under pres som følge af en mere effektiv revisionsproces, som vil kunne lade sig gøre ved

anvendelse af dataanalyse. Af denne grund er der et behov for, at revisor kan identificere andre

værdiskabende muligheder, der affødes ved anvendelsen af dataanalyse: ”Kunderne er jo ikke

dumme, så hvis vi bruger dataanalyse, så er det bedre kvalitet, og så er det bum honorar ned […] derfor

skal man også sige 'hvad er det for en indsigt, vi kan levere til kunden udover vores revision, som giver

værdi?” (Schrøder, 2019). Christensen Kjærulff er ligeledes af den overbevisning, at dataanalyse kan

afføde nye konkurrencemæssige muligheder: ”Jeg tror helt sikkert, det kan give noget på

rådgivningssiden, og det er det, vi skal sælge os selv på i fremtiden […], så kan man indgå drøftelser

med kunderne, og så tror jeg godt, det kan blive et konkurrenceværktøj. Det er jeg ikke i tvivl om”

(Kokholm, 2019).
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Derudover skal kunden informeres om, at påtegningen er den samme, men at værdien af den øges ved,

at revisor og kunden i fællesskab bliver klogere: ”At vi har automatiseret nogle processer gør, at vi kan

have en mere værdiskabende dialog med kunderne. Der skal kommunikeres, at det er den samme

påtegning, men du får en større værdi ud af den, fordi vi ikke kommer og stiller lige så mange dumme

spørgsmål, tværtimod kommer vi med relevante spørgsmål, så vi fælles bliver klogere. På den måde

flytter det” (Nielsen, 2019).

I fremtiden forudsiges det yderligere, at ’datarevision’ – dvs. revision primært ved anvendelse af

dataanalyse – bliver den nye forudsætning for honoraret: ”Effektiviseringen (red. ved anvendelsen af

dataanalyse) man taler om, kommer til at hænge sammen med det honorar, som de (red.

revisionskunderne) kommer til at betale. Jeg tror måske også, at man kommer til at […] flytte fokus fra,

at udgangspunktet er substansrevision til, at udgangspunktet er datarevision. Så hvis vi skal ned at

lave det dér (red. traditionelle handlinger uden brug af dataanalyse), så er det ekstrahandlinger i

forhold til den overbevisning, vi skal få for at levere en påtegning” (Schrøder, 2019).

Deloitte er enige i denne tilgang til fremtidens revision: ”Det skal ikke være vores problem, at

kunderne skal levere data til os, ligesom det heller ikke er os, der skal afstemme deres

anlægskartotek. Det kan de godt selv. Hvis vi (red. revisionshuset) har nogle standardiserede

applikationer til at 'extracte', så er det bare en hjælp, men det er ikke vores problem. Der er en øvelse

i at få det ind i vores aftaler (red. revisionsaftaler), og når du så begynder at have det deri, så har du

belægget for, at de ikke lavede det (red. hvilket medfører ekstraarbejder), og vi skulle som følge heraf

gøre mere, da det ikke var muligt med den revision, vi gerne ville have udført. […] Det er jo også igen at

flytte hele det her (red. tankegangen) med honorar på baggrund af timeforbrug […], hvis vi har

automatiseret nogle ting, så skal du ikke prissætte efter timeforbrug længere” (Nielsen, 2019).

Alt i alt vurderes det, at revisionsbranchen har en opgave foran sig med hensyn til at formidle brugen

af dataanalyse i revisionen til kunderne. Værdiskabelsen er baseret på to parametre: i) bedre kvalitet

i revisionen og ii) muligheden for at give ledelsen øget indsigt. Såfremt kunderne får øjnene op for, at

den datadrevne revision bringer disse parametre i spil, vil det også for revisor være nemmere at

forklare, hvorfor der kræves ændringer til det materiale, de skal være i stand til at levere, og hvorfor

det ikke får en effekt på honorarets størrelse, da den modtagne ydelse har mindst den samme værdi.



Emilie L. K. Thomsen & Cand.merc.aud.
Jacob Thøgersen november 2019

96

4.3.3 Standardsætternes planer: Ajourføring af standarderne

Afhandlingen vil i det følgende gennemgå IAASB's planer i relation til dataanalyse. Der vil være fokus

på de tiltag, der påtænkes for yderligere udbredelse af dataanalyse i branchen.

Afhandlingen har i afsnit 3.1.1 belyst, at IAASB på nuværende tidspunkt ikke har foretaget

tilpasninger af ISA’erne, der tilsigter øget anvendelse af dataanalyse, dog ligeledes at de nuværende

ISA’er heller ikke forhindrer anvendelsen af dataanalyse i revisionerne. Revisionshusene er på

nuværende tidspunkt af den opfattelse, at denne manglende vejledning og indarbejdelse i ISA’erne

kan være en hæmsko for en øget anvendelse. Dette skyldes. at det kan skabe usikkerhed hos de

underskrivende revisorer omkring, hvorvidt det opnåede revisionsbevis gennem dataanalyse vil

være egnet og tilstrækkeligt for at påtegne en umodificeret erklæring.

Hvorvidt IAASB har deciderede planer om at ajourføre alle standarder således, at de bedre favner

anvendelsen af dataanalyseværktøjer, som det forstås i dag, er uvist. Ikke desto mindre har de

udarbejdet et første udkast til en revideret ISA 315 omkring identifikation og vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation, hvor anvendelsen af dataanalyse er tænkt ind. Davidsen fra EY udtaler

følgende herom: ”De er i gang med at undersøge på livet løs og har fået udarbejdet deres første 315

(red. ISA) udkast nu. En ting er den fase, hvor de skal undersøge, men så skal de i gang med skrive

eller lave en eventuel opdatering. Så selvom man kunne tænke sig, at det godt kunne gå hurtigere,

så kunne jeg godt forestille mig, at der godt kunne gå nogle år, før de kommer med noget, der kunne

minde om opdaterede standarder” (Davidsen, 2019). Davidsen lægger vægt på, at IAASB er i fuld gang

med undersøgelserne, og at et første udkast til ISA 315 er udarbejdet. Ligeledes forventes det ikke,

at IAASB udarbejder og offentliggør nye standarder i den nærmeste fremtid. Dette indikerer, at

revisionshusene har fokus og er opmærksomme på, hvad IAASB offentliggør, for at sikre, at det

udførte arbejde er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder. I afhandlingens

afsnit 4.2.1.3 nævnes, at der er tale om et paradigmeskifte i branchen, hvorfor det er vigtigt for

standardsætterne, når de udgiver nye standarder, at tilpasse standarderne til den nye digitale æra

og derfor ikke haste ændringer igennem.
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Derudover har IAASB nedsat en arbejdsgruppe, DAWG (Data Analytics Working Group), der

udelukkende arbejder med dataanalyse i revisionen. Ifølge IAASB er formålet med arbejdsgruppen

at undersøge de muligheder, der er i nye teknologier for at kunne øge revisionskvaliteten, og

desuden undersøge hvordan IAASB på bedst mulig vis kan omstille sig og reagere på disse nye

teknologier, gennem nye eller reviderede ISA’er eller øvrig vejledning (IAASB, 2019), Dermed kan det

konkluderes, at IAASB har planer om at udarbejde standarder eller vejledning omkring dataanalyse.

Dog må branchen væbne sig med tålmodighed, hvorfor det fortsat vil være en hæmsko for

udbredelsen af dataanalyse til opnåelse af revisionsbevis på grund af manglende vejledning.

4.3.4 Delkonklusion

Alt i alt er der enighed i revisionsbranchen om, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale hvad

angår anvendelsen og udbredelsen af dataanalyse i revisionen. Revisionsbranchens primære

fremadrettede fokus består i at udvikle revisors kompetencer samt udvikle nye og videreudvikle

eksisterende dataanalyseværktøjer, der anvendes til opnåelse af revisionsbevis, herunder

mulighederne for at inkorporere AI, data mining mv. i disse værktøjer. Udvikling af kompetencer skal

planlagt ske i form af interne kursus- og uddannelsesforløb, og mens revisionshusene, der

servicerer større kunder, har planer om at forbedre deres revisorers kompetencer for at opnå en

generel forståelse af dataanalyse, har de revisionshuse, der servicerer mindre kunder, større fokus

på at forbedre revisors kompetencer mod de specifikke værktøjer, de vælger at implementere.

Det er identificeret, at der er et misforhold mellem de fokuspunkter, som analysen ifølge

afhandlingens afsnit 4.2 foreskriver, og de fokuspunkter, som revisionsbranchen har tilkendegivet,

at de har i fremtiden. Branchen har i overensstemmelse med analysens resultater planer om at

udvikle revisors kompetencer således, at de er tilstrækkelige til at anvende de nuværende og

fremtidige dataanalyseværktøjer. Der er imidlertid ingen i branchen, der har fokus på at gøre det

mere attraktivt at tænke innovativt og bidrage til idéudviklingen af dataanalyseværktøjer. Dette

vurderes at være en del af ’virksomhedsstrukturen’ i det enkelte revisionshus. Det anerkendes, at

udviklingen af nye værktøjer er væsentlig, men så længe parametrene for en vellykket adoption af

dataanalyseværktøjer ikke er til stede, er det tvivlsomt, hvor stor værdi nye værktøjer vil skabe.
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I relation til det eksterne miljø kan det forventes, at konkurrencesituationen i revisionsbranchen

ændrer sig, og der er enighed om, at virksomheder i revisionsbranchen, der ikke investerer i

dataanalyse, vil opleve store konkurrencemæssige udfordringer. Hvorvidt der er tale om en

konkurrenceforvridning i form af, at de revisionshuse, der historisk primært har serviceret større

kunder, kommer til at udkonkurrere de revisionshuse, der primært servicerer de mindre kunder og

SMV-segmentet, om konkurrencen omkring SMV-segmentet blot vil intensiveres, eller hvorvidt der

skal konkurreres med udefrakommende aktører såsom banker og bogføringsvirksomheder, er

usikkert. Der er bred enighed om, at det er nødvendigt for revisor at gentænke sine ydelser, herunder

hvordan der skabes værdi for kunden, og hvordan anvendelsen af dataanalyse videreformidles.

Hvad angår standardsætterne er IAASB – primært igennem dets dataanalysearbejdsgruppe - i gang

med at undersøge, hvorvidt og i så fald i hvilken grad der skal udarbejdes nye ISA’er, foretages

revision af eksisterende ISA’er eller udarbejdes øvrig vejledning. Da der vurderes at være tale om et

paradigmeskifte i branchen, forventes det ikke, at IAASB kommer med større ændringer inden for

den nærmeste fremtid, da standardsætteren foretager tilstrækkeligt med undersøgelser inden

fastsættelse og udstedelse af nye standarder og vejledning. Publicering af nye og opdaterede ISA’er

er historisk set en proces, der viser sig at være både tidskrævende og langsommelig.
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5. Konklusion

Afhandlingens formål er at kortlægge, hvorledes der i den danske revisionsbranche opnås

revisionsbevis gennem anvendelsen af dataanalyse. Afhandlingens yderligere formål er at

undersøge, hvilke udfordringer der er i praksis ifm. udbredelse af dataanalyse, samt hvilke

fremtidige tiltag revisionsbranchen planlægger til at opnå revisionsbevis ved anvendelsen af

dataanalyse.

Revisionsbranchen er indledningsvis identificeret til at være alle aktører, der har med revision eller

revisorer at gøre, og omfatter således både revisionshusene, brancheorganisationer og

regulerende instanser.

Der er i afhandlingen redegjort for relevant teori og eksisterende forskning inden for afhandlingens

to grundpiller: dataanalyse og revisionsbevisteori. For at kunne besvare afhandlingens

problemformulering har det været relevant at undersøge, hvad ’dataanalyse’ består i. For at skabe

en forståelse herfor er der redegjort for, hvad der forstås ved begrebet ’dataanalyse’, hvordan den

historiske udvikling på området har været, samt hvilke tilgængelige værktøjer, der findes i dag. Der

er yderligere redegjort for de kriterier, der skal være opfyldt for at sikre en vellykket adoption af nye

teknologier og værktøjer i enhver organisation, samt i hvilket omfang dataanalyse menes at kunne

udrulles på revisioner. Hvad angår revisionsteori er der blevet redegjort for den teoretiske

referenceramme, som primært har bestået i ISA 500 omkring revisionsbevis, revisorloven og teori

ift. hvad der forstås ved begreberne ’egnet’ og ’tilstrækkeligt’ revisionsbevis. I naturlig forlængelse

heraf blev de forskellige revisionshandlinger og tilhørende ISA’er, hvori dataanalyse menes at

kunne bidrage til bevisopnåelsen, gennemgået. Sluttelig er der redegjort for de

dokumentationsmæssige og øvrige krav, der fremgår af ISA 230, der anses for at være relevante for

at forstå, hvorledes dataanalyse kan anvendes til at opnå revisionsbevis.

Ud fra den foretagne analyse og diskussion er det tydeligt, at der i revisionsbranchen er store

forskelle på, dels hvad der forstås ved ’dataanalyse’, og hvordan begrebet anvendes, dels hvilke og i

hvilken grad værktøjer anvendes. Der er enighed om, at dataanalyseværktøjerne skal supportere og

muliggøre analyse af store datamængder. Nogle af revisionshusene har større fokus på, at

dataanalyseværktøjerne skal understøtte analyser af specifikke brancher og typer af

virksomheder, mens andre arbejder med værktøjer som favner bredt og derfor ikke har behov for

specifikke brancheanalyser.
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Der analyseres i høj grad på finansposteringer og transaktionflows for opnåelse af revisionsbevis

gennem anvendelsen af dataanalyse, Der er ikke grænser for hvilke regnskabsposter, som revisor

kan opnå revisionsbevis for gennem anvendelse af dataanalyse.

Anvendelsesgraden varierer på tværs af branchen, men er uden tvivl størst i de revisionshuse, der

har opstillet krav til anvendelse af dataanalyse. Tvangsmæssig anvendelse fordrer således en vis

form for agilitet og hurtighed ift. implementeringen af dataanalyseværktøjer til anvendelse i

revisionen. Der er enighed i branchen om, at anvendelse af dataanalyse giver både øget kvalitet og

effektivitet på revisionerne. Der synes dog at være en generel tendens, der viser, at de

revisionshuse, der allerede har implementeret dataanalyseværktøjer, anser kvalitetsløftet som det

primære formål og effekten af dataanalyse, mens de revisionshuse, der endnu ikke har

implementeret dataanalyseværktøjer, har en forventning om, at øget effektivitet vil være den store

gevinst ved anvendelse. Som følge af en meget varierende anvendelse af begrebet vurderes der at

være en risiko for, at en erfaren revisor uden forudgående kendskab til revisionen på nuværende

tidspunkt vil have svært ved at forstå resultaterne fra dataanalysen og vurdere, hvorvidt der

gennem anvendelsen er opnået tilstrækkeligt, egnet bevis.

Alt imens der ikke er tvivl om i branchen, at man er nødsaget til at tage stilling til dataanalyse, viser

det sig, at anvendelsen og implementeringen af sådanne værktøjer ikke er uden problemer, og der

opleves overordnet set fem barrierer for yderligere udbredelse i praksis: i) revisors utilstrækkelige

kompetencer, ii) investeringer, iii) revisors mindset, iv) virksomhedsstrukturer og v) manglende

vejledning, hvor revisors utilstrækkelige kompetencer, virksomhedsstrukturer og manglende

vejledning er de hindringer, der anses som de mest udbredte på tværs af branchen uagtet

revisionshusets størrelse, type af kunder og grad af globalisering. Ved analyse af de fem hindringer

og placering af disse på parametrene for en vellykket adoption af nye teknologier og værktøjer, viser

det sig at være manglende kompetencer og virksomhedsstrukturer, der er de største udfordringer

på nuværende tidspunkt, og det er disse udfordringer, som revisionshusene opfordres til at fokusere

på i den nærmeste fremtid for at kunne være med i det digitale kapløb.
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Der synes at være enighed i branchen om, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale hvad angår

anvendelsen og udbredelsen af dataanalyse i revisionen. Som følge af at branchens fremtidige

planer primært består i at videreudvikle eksisterende dataanalyseværktøjer, udvikle nye værktøjer

samt forbedre revisors kompetencer, vurderes der at være inkonsistens mellem de

opfordringspunkter, som analysen forskriver (revisors kompetencer og virksomhedsstrukturer) og

de fokuspunkter, som revisionsbranchen har ytret, de har for fremtiden. Det anerkendes, at

udvikling af nye værktøjer er væsentligt, men så længe parametrene for en vellykket adoption af

dataanalyseværktøjerne ikke er til stede, er det tvivlsomt, hvor stor værdi nye værktøjer vil kunne

bidrage med.

Fremadrettet kan det ligeledes forventes, at der sker en konkurrenceforskydning, hvorfor revisor er

nødt til at overveje, hvorledes dataanalyse kan bidrage til at forny revisors værdiskabelse for

kunderne.

Hvad angår standardsætterne er IAASB – primært igennem dets dataanalysearbejdsgruppe - i færd

med at undersøge, hvorvidt og i så fald i hvilken grad der skal udarbejdes nye ISA’er, foretages

revision af eksisterende ISA’er eller udfærdiges øvrig vejledning, men som følge af at IAASB

foretager tilstrækkeligt med undersøgelser inden fastsættelse og udstedelse af nye standarder og

vejledning, forventes det ikke, at IAASB kommer med større ændringer inden for den nærmeste

fremtid.
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6. Perspektivering

Nærværende Denne afhandling er udsprunget af det faktum, at der i høj grad tales om dataanalyse i

revisionsbranchen, men at det ikke tidligere har været nærmere undersøgt, hvorvidt den danske

revisionsbranche i dag rent faktisk har taget dataanalyse til sig, og hvorledes branchen arbejder

med og påtænker at arbejde med dataanalyse. Revisorerne er underlagt revisorloven, der blandt

andet foreskriver ’god revisorskik’, der bl.a. indebærer at opfylde kravene i ISA’erne. Formålet med

revisionen er i grove træk, jf. ISA 200, at opnå en høj grad at sikkerhed for, at regnskabet som helhed

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Som følge af at regnskabsbrugere ofte er aktionærer,

banker og offentlige instanser, der alle træffer beslutninger ud fra regnskaberne, er det

nærliggende, at revisor anvender dataanalyse i revisionen, da dette ses som et nyt værktøj til at

udarbejde retvisende regnskaber på en effektiv og hurtig måde til brug for eksterne brugere.

 Dette afsnit vil beskrive, hvordan afhandlingens konklusioner kan anvendes i fremtidige

undersøgelsesspørgsmål, samt hvilke øvrige problemstillinger der for emnet som helhed kunne

være interessante at undersøge.

6.1 Er realtidsrevision fremtidens revision?

Mens det i afhandlingen er konkluderet, at der er mange uudnyttede muligheder ved dataanalyse, er

det også flere gange blevet nævnt, at mens man i dag anser dataanalyse som et værktøj til dels at

effektivere, dels øge kvaliteten af revisionerne, spås dataanalysen også at kunne være det bidrag til

revisionsbranchen, der kan realisere udførelsen af realtidsrevision: dels fordi der i forbindelse med

anvendelse af dataanalyse indtænkes nyere og smartere metoder, hvorpå data kan indhentes og

sorteres, dels fordi revisorerne vha. dataanalytiske handlinger relativt nemt og hurtigt vil kunne

identificere posteringer eller transaktionflows, der falder uden for normalen og uden for

forventningerne til virksomheden og ad den vej tilrettelægge revisionen baseret på risici og følgelig

hurtigt afrapportere herpå.

Som tidligere nævnt medfører den digitale økonomi i højere grad et krav fra investorer, banker m.fl.

om rettidig og ajourført regnskabs- og virksomhedsinformation, og det hidtil bagudrettede fokus,

som revisorer har haft i revisionen, forudsiges at blive forældet.
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Deloitte har blandt andet udviklet et værktøj, der muliggør, at revisor altid har adgang til realtidsdata

hos kunden: ”I USA anvender de (red. Deloitte USA) Cortex-systemet, som […] er en agent som

installeres ude hos kunderne, og så står den bare og 'extracter' data og sender til Deloittes analyse-

tool” (Nielsen, 2019).

Revisors arbejdsmetode møder af og til kritik for at være for bagudrettet: ”Derudover er det jo

åbenlyst ukorrekt, at et underskrevet årsregnskab er et virkelighedstro billede af virksomhedens

økonomi. Det er kun et øjebliksbillede, der er forældet, inden revisoren går i gang med at udarbejde

årsrapporten” (Kruse, 2019). Ifølge Dunbar har der i mange årtier været tale om realtidsrevision: ”Der

er bare aldrig nogen, der er kommet med en definition på, hvordan kan man revidere i realtid […]

Udviklingen er gået meget hurtigt, men der er også nogle steder, at udviklingen er gået i stå, fordi der

ikke rigtigt er nogen, der kan overskue, hvordan vi skulle komme til det skridt, men alle kan tale med

om, at i stedet for at være bagudskuende, så begynder vi at validere det, som sker nu, så vi ikke

behøver at sidde og vente på en statusdag” (Dunbar, 2019). Der er ingen tvivl om, at ønsket fra både

revisorer og eksterne brugere for at opnå mere rettidig information eksisterer: ”[…] realtidsrevision

har altid været et mål, men ingen har tænkt over, hvordan vi kom til den. Jeg tror, vi kommer tættere

på det nu (red. ved anvendelse af blandt andet dataanalyse), men risikoen er, at der er så store

mængder af data, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre med al den data” (Dunbar, 2019). Dunbar mener

således, at anvendelsen af dataanalyse vil gøre det nemmere at udføre realtidsrevision, men at der

er naturlige udfordringer forbundet med, at revisor blandt andet skal lære at håndtere ’big data’, og

at hele det revisions- og regnskabsmæssige system, der eksisterer i Danmark blandt andet ved

involvering af ERST, skal revurderes for at kunne muliggøre realtidsrevision.

Af denne grund vurderes det at kunne være relevant at undersøge, hvilken effekt - hvis nogen -

anvendelsen af dataanalyse ville få på fremtidens revision, og om det i givet fald vil kunne bidrage til

at muliggøre anvendelsen af realtidsrevision.

6.2 Samspillet med andre teknologier

Afhandlingen har primært fokuseret på, hvordan revisionsbevis opnås gennem anvendelsen af

dataanalyse, men kunne også udbygges til at inkludere, hvordan revisionsbevis opnås gennem

nyere teknologier såsom process mining, blockchain, AI og automation.
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6.3 Effekten af digitalisering på revisors hverv

Der er enighed om, at branchen generelt udvikler og tilpasser sig langsomt, mens udviklingen inden

for digitale hjælpemidler, AI mv., foregår med stor hastighed. Som følge af at dataanalyse kan

erstatte traditionelle handlinger, som tidligere har været manuelt udført af revisor, at AI i højere

grad kan hjælpe med at vurdere estimater og lign., og som følge af at blockchain vil mindske behovet

for, at revisor validerer enkelttransaktioner –og saldi - er det relevant at undersøge nærmere, hvad

revisors fremtidige hverv vil bestå i, og hvorledes branchen skal omstille sig hertil.
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