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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kandidatspeciale –  
Revisionskvalitet ved revisors 
anvendelse af Service Delivery Center i 
udførelsen af revisionsopgaver 
Et speciale med fokus på revisionskvalitetens forudsætninger ved 
anvendelse af Service Delivery Center i revisionens udførelse.  
 

Forfatterskab:  

Feline Miller (92337), 

Kasper Kryger Thuesen (104388) 

Vejleder:  

Martin Samuelsen 

 

Afleveringsdato: 15. maj 2020 

Antal anslag: 224.635  

Antal sider: 120  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0IDguoDaAhWKJ1AKHdn5B7cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scholarshipforafricans.com/2018/03/06/2018-phd-scholarship-in-digitalization-at-copenhagen-business-school-to-study-in-denmark/&psig=AOvVaw0EQHkakWd8lm_rLb7q3VzU&ust=1521826259067517


1. Executive summary   Side 1 | 126 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Executive summary ..................................................................................................................... 4 

2. Indledning ....................................................................................................................................... 6 

2.1 Problemfelt ................................................................................................................................... 7 

2.2 Problemformulering ................................................................................................................. 8 

2.3 Målgruppe ..................................................................................................................................... 8 

2.4 Afgrænsning ................................................................................................................................. 9 

2.5 Struktur ....................................................................................................................................... 13 

3 Metode ............................................................................................................................................. 15 

3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser................................................................................... 15 

3.2 Metodisk tilgang ....................................................................................................................... 16 

3.3 Valg af undersøgelsesdesign ............................................................................................... 17 

3.4 Definition af centrale begreber .......................................................................................... 26 

4 Litteraturanalyse ......................................................................................................................... 30 

4.1 Baggrund ..................................................................................................................................... 30 

4.2 Geografisk distance ................................................................................................................. 30 

4.3 Identiske eller reviderede arbejdshandlinger .............................................................. 33 

4.4 Revisionskvalitet i opfattelse og faktum ......................................................................... 35 

4.5 Opgavetyper............................................................................................................................... 36 

4.6 Sammenfatning ......................................................................................................................... 36 

5 Service Delivery Center ............................................................................................................. 37 

5.1 Service Delivery Center - Generelt .................................................................................... 37 

5.2 Baggrund for etablering og udvikling af Service Delivery Center ........................ 38 

5.4 Arbejdsopgaver ........................................................................................................................ 40 



1. Executive summary   Side 2 | 126 

 

5.5 Regulering .................................................................................................................................. 43 

5.6 Sammenfatning ......................................................................................................................... 44 

6 Juridisk lovramme ....................................................................................................................... 45 

6.1 Internationalt lovgrundlag ................................................................................................... 45 

6.2 Det danske lovgrundlag......................................................................................................... 49 

6.3 Sammenfatning ......................................................................................................................... 50 

7 Uafhængighed ............................................................................................................................... 51 

7.1 Uafhængighed generelt ......................................................................................................... 51 

7.2 Uafhængighed og service delivery center ...................................................................... 53 

8 Revisionskvalitet ......................................................................................................................... 53 

8.1 Kvalitetsstyringssystem ........................................................................................................ 53 

8.2 Intern og ekstern kvalitetskontrol .................................................................................... 54 

8.3 Revisionskvalitetsindikatorer - AQI’er ............................................................................ 56 

8.4 FRC Findings .............................................................................................................................. 58 

8.5 Revisionskvalitet og Service Delivery Centers ............................................................. 63 

8.6 Delkonklusion ........................................................................................................................... 63 

9 Analyse af interview af repræsentanter fra faglige afdelinger .................................. 65 

9.1 Indhold og struktur ................................................................................................................. 65 

9.2 Kortlægning af brug af SDC’er i Danmark ...................................................................... 68 

9.3 Respondenternes generelle erfaring med SDC ............................................................ 69 

9.4 Aktualiteten af emnet om SDC’er ....................................................................................... 75 

9.5 Vurdering af forhold internt i virksomheden ............................................................... 76 

9.6 Respondenters opfattelse af nuværende regulering ................................................. 82 

9.7 Respondenters vurdering af revisionskvalitet og risici ............................................ 88 



1. Executive summary   Side 3 | 126 

 

9.8 Firmapolitik ............................................................................................................................... 93 

9.9 Vurdering af fremtidsudsigterne for SDC’er ................................................................. 97 

9.10 Delkonklusion ......................................................................................................................... 98 

10 Praktisk indsigt .......................................................................................................................... 99 

11 Involvering af SDC i opgaveløsningen ........................................................................... 101 

11.1 Planlægning .......................................................................................................................... 101 

11.2 Udførelse ............................................................................................................................... 102 

11.3 Konklusion ............................................................................................................................ 102 

12 Erhvervsstyrelsens tilsynsprogram ............................................................................... 103 

12.1 Indhold og struktur ........................................................................................................... 103 

12.2 Resultater af kvalitativ undersøgelse ......................................................................... 103 

13 Analyse af interview ved internationalt perspektiv ................................................. 106 

13.1 Indhold og struktur ........................................................................................................... 107 

13.2 Resultater af kvalitativ undersøgelse ......................................................................... 108 

14 Vurdering af revisionskvalitet ved brug af SDC ......................................................... 112 

14.1 Samlet vurdering ................................................................................................................ 112 

14.2 Standardiseret ..................................................................................................................... 115 

14.3 Individualiseret ................................................................................................................... 117 

15 Konklusion ............................................................................................................................... 118 

16 Perspektivering .........................................................................................................................119 

17 Definitionsliste ........................................................................................................................ 121 

18 Litteraturliste .......................................................................................................................... 122 

19 Figur- og tabelliste ................................................................................................................ 125 

20 Bilagsliste .................................................................................................................................. 126 



Revisionskvalitet ved revisors anvendelse af Service Delivery Center 

 

Side 4 af 126 

 

1. Executive summary 

Geographically distributed audit arrangements in terms of offshoring are becoming 

increasingly prevalent in audit practice. Internationally, the Big 4 accounting firms 

offshore audit tasks to inhouse service delivery centers located in geographically 

distanced areas, such as South America, Eastern Europe and countries like India. While 

benefits of offshoring audit services may include cost savings, there is also an important 

question of audit quality associated with moving domestic work to foreign locations and 

associated service delivery centers.  

The Financial Reporting Council (FRC) and other oversight boards have expressed their 

concern on applying service delivery centers. The aim of this thesis is thus to explore and 

evaluate how geographically distributing certain tasks within audit work will affect audit 

quality. 

This thesis includes perspectives on how leading audit firms in Denmark have established, 

implemented and applied service delivery centers within audit and assurance and how 

this affects audit quality with regards to each engagement level. Furthermore, the thesis 

discuss the different setups of service delivery centers as well as the contextual frame of 

audit work and quality when performed through the use of these service delivery centers.  

The analysis is based on empirical research from interviews with the Danish National 

Professional Practice Directors in leading audit firms combined with reflections from 

oversight boards related to relevant regulation subject to auditing.  

The thesis reveals that geographically distributed audit work is likely to be very different 

from work performed in more traditional arrangements and therefore the consideration 

for audit quality within the audit firm and engagement must me revised. 

The thesis finds that within the audit firms there is great variance between the extend and 

application of service delivery centers. There is a broad understanding that standardized, 

repetitive design of audit work enhances audit quality, which is often a prerequisite for 

operating with geographically distributed audit work. The service delivery center 
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arrangement can substantiate and ease the process of standardization. The thesis further 

concludes that audit quality is measured as an equilibrium between efficiency and level 

of detail of audit work. This is envisioned through the importance of balancing the level 

of instructions and review particularly due to the risk of information asymmetry resulted 

in geographical distribution of audit work as well as audit team.    

Additionally, the thesis concludes that the changed environment for performing audit 

work as a result of service delivery centers must be addressed by the audit firm and 

reflected in internal policies in order to follow the International Standard on Quality 

Control. This applies to establish policies and procedures designed to promote an internal 

culture recognizing that quality is essential in performing audit work, which must be 

recognized from both the client-facing team and the offshore team. Offshore 

arrangements can enhance audit quality by ensuring that tasks are much more coherently 

and cohesively addressed due to consistency of execution. 

Finally, the thesis conclude that audit quality will not be affected negatively by the use of 

service delivery centers. But the risks identified have to be mitigated by a prober review 

performed by the client-facing team reviewing the prepared audit work thus in order with 

current standards and legal acts. Moreover, audit quality can be enhanced by 

standardized and repetitive workflows.  

In perspective, further analysis could adequately investigate how current macroeconomic 

trends might affect the extent of offshoring audit work. 
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2. Indledning 

Globaliseringen har forandret måden, hvorpå vi ser og oplever verden og gør det fortsat. 

I slutningen af industrialiseringen stiftede verden bekendtskab med begrebet 

outsourcing, hvor forskellige services udføres af andre ressourcer end virksomhedernes 

egne interne stabsfunktioner. Globaliseringen gør det i dag muligt at sidde ét sted i verden 

og udføre arbejde for en virksomhed, der befinder sig et andet sted i verden. Geografi er 

med internettets udbredelse blevet en meget mindre barriere, end det tidligere har været. 

I dag opleves der således ingen teknisk forskel på, om modtageren af en e-mail befinder 

sig på samme adresse, i samme land eller på samme kontinent som afsenderen.  

Mange revisioner foregår derfor ikke længere inden for rammerne af ét kontor, én 

revisionsvirksomhed eller ét land. At arbejde på tværs af geografiske grænser er særligt 

fordelagtigt i forhold til at opnå den mest hensigtsmæssige omkostningsstruktur og 

herunder effektivisere og standardisere processer relateret til udførelsen af 

revisionsopgaver. Revisioner, der udføres over forskellige geografiske områder, ses i 

stadig større omfang.  

I marts 2017 udgav det britiske Financial Reporting Council (FRC) rapporten “Firms' audit 

quality control procedures and other audit quality initiatives” (Financial Reporting Council, 

Audit Quality Thematic Review, 2017). Rapporten er tilsynets gennemgang af blandt 

andet offshoring1 af revisionsydelser og dets udbredelse samt anvendelse blandt en 

række revisionsvirksomheder i Storbritannien og herunder Big 4. 

Rapporten blev udarbejdet af FRC som en del af et tematisk review, hvilket er en 

gennemgang, hvor tilsynet ser på revisionsvirksomhedernes politikker og procedurer 

med hensyn til et specifikt område eller specifikke aspekter af revisionen. Det tematiske 

review er bevidst meget snævert i omfang og udføres for at foretage dybdegående 

                                                        

1 Se definition af begrebet jf. afsnit 3.4.1 
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sammenligninger mellem revisionsvirksomheder med henblik på at identificere både god 

praksis og områder med fælles svagheder. 

I rapporten fra marts 2017 fremgår det blandt andet, at fem ud af de seks gennemgåede 

revisionsvirksomheder i UK anvender såkaldte service delivery centers2, og samtidig 

viser tilsynets gennemgang, at anvendelsen af service delivery centers er steget med 70 

% i perioden 2013 til 2016. Ét af revisionsvirksomhederne anvender deres service 

delivery centers til at levere mere end 11 % af de samlede timer, der anvendes på 

revisionsopgaver. 

Med baggrund i denne udvikling omhandler nærværende speciale danske revisorers 

anvendelse af service delivery centers, samt hvordan denne anvendelse påvirker 

revisionskvaliteten i den udførte revision.  

2.1 Problemfelt  

Motivationen for at skrive nærværende speciale er netop problemstillingens relevans og 

nutidighed. Det britiske tilsyn, FRC, har de senere år udført reviews og undersøgelser af 

emnet blandt større britiske revisionsvirksomheder og herunder Big 4. Herudover skrev 

selvsamme tilsyn i november 2017 om dets bekymring for, at faldende 

revisionshonorarer øger incitamentet til offshoring, men med risikoen for, at dette 

kompromitterer kvaliteten af revisionsopgaven (Financial Reporting Council, 

Independent review of the Financial Reporting Council’s Enforcement Procedures 

Sanctions, 2017). Det er ydermere kendt, at emnet ligeledes har opmærksomhed fra 

Erhvervsstyrelsen i Danmark, ligesom det samme gælder for det europæiske fællesskab 

CEAOB. I dansk sammenhæng er problemstillingen ikke tidligere belyst af en tilsvarende 

undersøgelse, ligesom der heller ikke foreligger tilgængelig information omkring de 

                                                        

2 Revisionsvirksomhedens interne leveringscenter (efterfølgende forkortelse: SDC) beliggende uden for 
danske grænser, der udfører opgaver med tilknytning til revisionen i Danmark med henblik på 
synergieffekter og optimeringsmuligheder. Se definition i afsnit 3.4.1.  
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forskellige revisionsvirksomheders nuværende anvendelse af service delivery centers. 

Problemstillingen synes således at være yderst interessant, relevant og meget aktuel.  

Set i lyset af den hastige udvikling inden for anvendelsen af service delivery centers og 

risikoen for, at dette påvirker revisionskvaliteten, finder forfatterskabet det interessant 

at undersøge anvendelsen af service delivery centers på tværs af de største 

revisionsvirksomheder i Danmark. 

Specialets hensigt er således at behandle anvendelsen af service delivery centers i 

revisionsvirksomhederne og herved belyse, hvorvidt dette påvirker revisionskvaliteten 

med tanke på de internationale revisionsstandarder samt den danske revisorlov, når der 

udføres revisionsopgaver i Danmark med assistance fra service delivery centers. Dette 

medfører følgende problemformulering. 

2.2 Problemformulering 

HVILKEN EFFEKT KAN ANVENDELSEN AF INTERNE SERVICE DELIVERY 
CENTERS I REVISIONSVIRKSOMHEDER HAVE PÅ REVISIONSKVALITETEN 
VED UDFØRELSEN AF REVISIONSOPGAVER? 

2.2.1 Underspørgsmål 

1. Hvilken regulering er revisor underlagt ved anvendelse af service delivery 

centers? 

2. I hvilken udstrækning har revisionsvirksomheder taget service delivery centers i 

anvendelse? 

3. Hvordan påvirker revisionsvirksomhedernes anvendelse af service delivery 

centers udførelsen af den enkelte revisionsopgave i forbindelse med planlægning, 

udførelse og konklusion? 

2.3 Målgruppe 

Forestående speciale har til formål at give revisorer og regnskabsbrugere en forståelse 

for sammenhængen mellem udførelsen af revisionsopgaver via et service delivery center 

og revisionskvaliteten. 
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Specialet henvender sig særligt til revisionsvirksomheder, der anvender eller påtænker 

at anvende service delivery centers ved udførelsen af revisionsopgaver. Derudover er 

målgruppen cand.merc.aud.-studerende samt regnskabsbrugere, som ønsker indsigt i, 

hvordan forskellig opsætning af revisionsteams og geografisk distribution af 

revisionsopgaver kan have indvirkning på revisionskvaliteten. Det forventes således, at 

læserne har en grundlæggende revisionsforståelse. 

2.4 Afgrænsning 

Nærværende afsnit har til hensigt at beskrive, hvilke til- og fravalg der er lagt til grund for 

specialets fokus og sigte under hensyntagen til at besvare den fremlagte 

problemformulering. 

2.4.1 Generelle afgrænsninger 

Indeværende speciale vil tage afsæt i en empirisk analyse af revisionsvirksomhedernes 

anvendelse af service delivery centers.  

2.4.1.1 Geografisk afgrænsning 

Den geografiske rækkevidde vil være fokuseret på anvendelsen af service delivery centers 

(SDC) i danske revisionsvirksomheder i henhold til respondenterne i den empiriske 

undersøgelse.  

Hertil er det dog relevant at understrege, at problemfeltet som emne netop bevæger sig 

uden for de danske rammer, når det behandler problemstillingen om at flytte dele af 

revisionsydelserne til centre i udlandet. Således vil der være en metodisk sondring 

mellem det empiriske genstandsfelt og udvælgelseskriterierne for undersøgelsens 

respondenter. Dette betyder, at der som udgangspunkt foretages interviews med 

respondenter, som repræsenterer danske revisionsvirksomheder, men at undersøgelsen 

netop sigter at forstå, hvordan brugen af SDC påvirker danske revisioner og 

revisionskvaliteten herved.  

Da problemfeltet i begrænset omfang er behandlet i relation til danske forhold, vil der 

være tilfælde, hvor data ikke er tilstrækkelige, hvorfor der vil blive inddraget sekundær 
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data, som understøtter den analytiske tilgang ud fra et mere internationalt perspektiv. 

Dette vil være et bevidst valg, som vil blive anvendt kritisk gennem specialet. 

2.4.1.2 Revisionsfaglig afgræsning 

Specialets genstandsfelt vil være revision af et lokalt årsregnskab i Danmark og afgrænses 

herved fra at behandle revision af tilsvarende juridiske enheder uden for Danmark. I 

tillæg hertil omfatter specialet ikke andre erklæringstyper med lavere grad af sikkerhed 

end revision.  

Det er evident, at revision som faglig overskrift indeholder en bred vifte af begreber og 

elementer, der uundgåeligt er beslægtede, og som alt andet lige hører sammen ved 

udførelsen af enhver given revision. Der er således en bred afgrænsning fra centrale 

emner, som ikke har direkte indflydelse på specialets problemstilling og under 

hensyntagen til undersøgelsesformålet ikke vil blive behandlet i indeværende speciale. 

2.4.1.3 Teoretisk afgrænsning 

Specialet beskæftiger sig primært med de revisionsmæssige risici ved anvendelsen af 

SDC’er henset til revisionskvalitet og har således ikke til hensigt at vurdere 

forretningsmæssige risici. Fordele og ulemper forbundet hermed vil dog indgå for så vidt 

angår anvendelsen af SDC, da dette kan være en initierende faktor herfor.  

Specialet omfatter en gennemgang af begreberne service delivery center, 

revisionskvalitet og uafhængighed. I denne forbindelse vil der blive inddraget relevant 

juridisk lovgrundlag og begrebernes tilknyttede regulering. Der vil primært være tale om 

en gennemgang af de internationale standarder for revision (ISA’erne), international 

standard for kvalitetssikring (ISQC 1) samt relevante bekendtgørelser. Der er foretaget 

til- og fravalg i forhold til, hvilke ISA’er der findes relevante for specialets sigte. Generelt 

er ISA’erne en forudsætning for revisionens udførelse, hvorfor der ikke er tale om 

afgrænsning fra øvrige ISA’er, selvom disse ikke vil være nævnt eksplicit. Således 

fokuseres der i indeværende speciale på ISA 220 og ISQC 1 vedrørende kvalitetsstyring 

og -sikring ved revision af regnskaber. I denne forbindelse er der som udgangspunkt 

afgrænset fra udkast til de nye ISQM-standarder, der skal erstatte den nuværende og 
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gældende ISQC 1. Dette fravalg er gjort med udgangspunkt i de af IAASB udgivne udkast 

hertil, hvor det ikke fremgår at der særskilt adresseres indeværende problemstilling.  

Specialet vil således ikke omfatte nærmere gennemgang af særlove og øvrige juridiske 

lovgrundlag. Ligesom der ikke vil blive anvendt PCAOB-standarder. Revisionsfagligt vil 

der dog blive inddraget udgivelser fra reguleringsmæssige instanser som FRC (Financial 

Reporting Council), værende den uafhængige reguleringsinstans i UK, samt PCAOB 

(Public Company Accounting Oversight Board, tilsvarende instans i USA). 

2.4.2 Metodiske afgrænsninger 

2.4.2.1 Undersøgelsesdesign 

Specialets udformning er baseret på empiriske analyser, der involverer større 

revisionsvirksomheders anvendelse af SDC. Således er undersøgelsen begrænset af den 

tilgængelige information og data herfra og vil derfor ikke omfatte mindre 

revisionsvirksomheder, idet disse revisionsvirksomheder ikke formodes at anvende 

service delivery centers i en udstrækning, som gør det muligt at danne en konklusion på 

baggrund heraf.  

Med afsæt heri tager specialet udgangspunkt i de revisionsvirksomheder, hvor der 

revideres pie-virksomheder. Det fremgår af EU forordning 537/2014 (Om specifikke krav 

til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af 

Kommissionens afgørelse 2005/909/EF, 2014), at revisionsvirksomhederne skal aflægge 

gennemsigtighedsrapporter, såfremt der revideres virksomheder af interesse for 

offentligheden. Således er undersøgelsen med udgangspunkt i følgende danske 

virksomheder, hvor dette er tilfældet3: 

- Baker Tilly 

- BDO 

- Beierholm 

                                                        

3 Se litteraturlisten for henvisning til gennemsigtighedsrapporter. 
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- Deloitte 

- EY 

- Grant Thornton 

- KPMG 

- Moore Stephens (BRANDT revision) 

- PricewaterhouseCoopers (PwC) 

Det er ved efterfølgende undersøgelse samt henvendelse konstateret, at Baker Tilly ikke 

længere er valgt som revisor for pie-kunder i seneste gennemsigtighedsrapport. 

Endvidere er det ved forespørgsel bekræftet, at følgende revisionsvirksomheder ikke har 

etableret SDC’er, hvorfor disse ikke er relevante for den videre empiriske undersøgelse: 

Beierholm, BDO og Moore Stephens (se bilag 1 for underliggende besvarelser).  

Undersøgelsen er endvidere afgrænset ved mulighed for at inddrage EY og Grand 

Thornton, da det ikke har været muligt at få relevante personer til at stille op til et 

interview.  

Således giver det følgende revisionsvirksomheder, hvori undersøgelsen tager sit afsæt.  

- Deloitte 

- KPMG 

- PwC 

Antallet af interviewpersoner er valgt ud fra en afvejning af tidsmæssige ressourcer samt 

tilgængelighed.  

Tilsvarende er selve dataindsamlingen foretaget i perioden oktober 2019 til april 2020, 

og således afgrænset ved eventuelle senere udgivelser og hændelser med betydning for 

specialets problemformulering. Gennemførelsen af interviews er afsluttet i april 2020 og 

vil således ikke tage hensyn til efterfølgende ændrede forhold.  

Undersøgelsesdesignet er samtidig en afgrænsning i forhold til øvrige metodikker, hvilket 

er beskrevet nærmere under metodisk tilgang jf. afsnit 3.  
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Generelt er der valgt en afgrænsning ud fra et synspunkt om, hvad der er hensigtsmæssigt 

for det intenderede og optimale output af analyserne. 

2.5 Struktur 

Nedenfor er specialets fremgangsmåde i al væsentlighed præsenteret. Dispositionen er 

bygget op omkring undersøgelsesspørgsmålene og baseret på Blooms taksonomi. 

Formålet hermed er at skabe et overblik over specialet samt skitsere grundlaget for 

udledningen af konklusionen på problemstillingen.  

 

Figur 1 - Specialestruktur 

2.5.1 Metode 

I kapitel 3 præsenteres valg af videnskabsteoretisk paradigme samt metodevalget, der 

danner rammen for specialets undersøgelsesdesign. Dette beskriver overvejelser for valg 

af fremgangsmåde til at afdække specialets problemformulering, herunder hvilke 
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konsekvenser metodevalget har for specialets resultater og konklusion. Endvidere 

indeholder kapitlet definition af centrale begreber, herunder SDC.  

2.5.2 Litteraturanalyse 

Kapitel 4 bygger på den teoretiske ramme for opgaven, indeholdende, hvad andre har 

undersøgt og konkluderet om emnet tidligere. Kapitlet fungerer som en indgangsvinkel 

til nærværende speciales undersøgelse og analyse fra et dansk perspektiv set i relief til 

revisionskvalitet.  

2.5.3 Service Delivery Center 

Kapitel 5 består af en gennemgang af SDC som det centrale og konkretiserede begreb for 

indeværende speciale. Kapitlet indbefatter en analyse af udviklingen samt opgavetyper, 

herunder kategorisering af disse opgavetyper. Dette med et formål om særligt at kunne 

danne grundlag og forståelsesramme for den videre empiriske analyse.  

2.5.4 Regulering, uafhængighed og revisionskvalitet 

I kapitel 6-8 gennemgås den - for specialet vurderet - relevante regulering for brugen af 

SDC. Den relevante juridiske lovramme fokuseret på de internationale standarder for 

revisionskvalitet danner grundlag for den videre analyse, som yderligere bliver udbygget 

af kapitlerne omhandlende uafhængighed og revisionskvalitet. Hertil er der særligt fokus 

på den indbyrdes sammenhæng med anvendelsen af SDC’er for at kontekstualisere og 

følgeligt besvare specialets problemformulering.  

2.5.5 Empirisk analyse af revisionsvirksomhederne 

På baggrund af de indledende analyser af det teoretiske og regulatoriske grundlag samt 

forståelsesrammem omkring SDC’er og anvendelsen heraf, er kapitel 9-11 rammen for 

den empiriske og kvalitative undersøgelse i revisionsvirksomhederne. Undersøgelsen er 

opbygget efter en analytisk tilgang af respondenternes faktiske anvendelse af SDC’er og 

deres faglige vurdering heraf, herunder med fokus på revisionskvalitet. Problemstillingen 

undersøges endvidere fra yderligere vinkler i kapitel 12-13.  
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2.5.6 Vurdering og afslutning 

På baggrund af analysearbejdet vil der afslutningsvist vurderes på den for specialet 

indledende problemformulering. I kapitel 14 vurderes det, hvorvidt anvendelsen af SDC i 

revisionsvirksomheder kan påvirke revisionskvaliteten ved udførelsen af 

revisionsopgaver, og denne konstrueres ud fra undersøgelsens tilvejebragte emner samt 

aspekter. Endeligt vil denne vurdering afspejles i specialets konklusion.  

3 Metode 

Formålet med nærværende afsnit er at beskrive de videnskabelige og metodiske 

overvejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af indeværende speciale.  

3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Undersøgelserne i indeværende opgave tager udgangspunkt i kritisk realisme. Ved kritisk 

realisme består virkeligheden ikke kun af individets subjektive observationer, men også 

ved en dybereliggende og ikke direkte observerbar dimension. I kritisk realisme er det de 

underliggende strukturer og mekanismer, der understøtter og forårsager disse 

fænomener, som skal frem i lyset (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2014). 

Kritisk realisme konstitueres i første omgang af et begrebspar, der består af henholdsvis 

en intransitiv over for en transitiv dimension. Den intransitive dimension er kritisk 

realismes ontologi. Det er den objektive virkelighed, der eksisterer uden for menneskets 

erfaring. Det er disse objekter, kritisk realisme forsøger at genere viden om. Den transitive 

dimension er kritisk realismes epistemologi. Her findes den menneskeskabte viden, der 

er tilgængelige på et givent tidspunkt (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2014). Nærværende 

speciale tager derfor udgangspunkt i den intransitive dimension, som derefter behandles 

på det transitive niveau, hvorfor der muliggøres en vurdering af analysens udsagn baseret 

på en rationel dømmekraft. 

Ved at vælge kritisk realisme som videnskabsteoretisk positionering kan specialet belyse 

en samlet virkelighed, bestående af direkte observerbare elementer, men samtidig en 

virkelighed, der skal forstås ud fra den menneskeskabte viden.  
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3.2 Metodisk tilgang 

Specialet anlægger en eksplorativ tilgang, hvor formålet primært er at afdække, hvorledes 

anvendelsen af SDC i revisionsvirksomheder kan påvirke revisionskvaliteten ved 

udførelsen af revisionsopgaver. 

Problematikken anskues således ud fra revisionsvirksomhedens vinkel som 

udgangspunkt og derfra til den enkelte revisionsopgave, hvorfor der er tale om to 

forskellige måleniveauer for undersøgelsen, som udgør separate, korrelerede 

genstandsfelter for undersøgelsen.  

Bearbejdningen af den indsamlede data vil foretages med baggrund i en kategorisering af 

problemstillingen, således at der tages udgangspunkt i følgende tre taksonomiske 

elementer:  

- Etablering 

- Implementering  

- Anvendelse  

Etablering vil udgøre den indledende del af undersøgelsens design og planlægning i form 

af, hvilke revisionsvirksomheder der underkastes undersøgelsen baseret på, hvorvidt der 

er etableret SDC i den respektive revisionsvirksomhed. Implementering vil sammen med 

anvendelse udgøre en relativ væsentlig del af undersøgelsen og derfor også analysen, da 

disse vil fokusere på revisionsvirksomhedernes procedurer og designs for opsætning med 

SDC, herunder firmapolitikker. Ved anvendelsen beskæftiges der desuden med 

respondenternes vurdering af forhold internt i virksomheden for så vidt angår SDC, for 

således at kunne vurdere dette i relation til revisionskvalitet.  

På baggrund af den empiriske undersøgelsestilgang er det derved hensigten, at 

syntetisere de enkelte tilfælde og konkludere på området; nærmere bestemt omkring 

problematikken i forhold til revisionskvalitet ved anvendelse af SDC .  

Baseret på undersøgelsens design gøres der således brug af den induktive slutningsform, 

dvs. der sluttes fra enkelte hændelser, som her betragtes som revisionsvirksomhedernes 
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forskellige anvendelsesformer af SDC til en generel lovmæssighed om revisionskvalitet i 

denne forbindelse.  

Induktive og deduktive fremgangsmåder er dog alt andet lige vævet ind i hinanden og 

foregår samtidig i hele processen (Andersen, 2014), hvorfor der også vil være tale om 

deduktiv tilgang, eftersom der tages udgangspunkt i teoretisk viden om revisionskvalitet 

for at sige noget om det enkelte tilfælde ved brug af SDC. Deslige den normative tilgang 

ved den samfundsvidenskabelige metode, som alt andet lige ligger til grund for 

indeværende speciales udformning.  

Forud for ovenstående metodiske valg er der foretaget en indledende 

problemidentifikation og tilhørende proces, hvor der er afholdt diverse møder, primært 

telefoniske, med en række interessenter med stor erfaring fra revisionsverdenen, både 

fra revisionsvirksomheders og tilsynsmyndigheders perspektiv, og som spænder fra 

praktikere til teoretikere. Disse har hver især påpeget forskellige vinkler på området, som 

har medvirket til at indsnævre problemfeltet. Herved er der tale om en dialogproces med 

vekselvirkning mellem (for-)forståelse og (ny-)fortolkning, som kan anskues ud fra den 

hermeneutiske spiral.  

Således er der forud for indsamling og analyse af kvalitative data opnået en vis 

forhåndsviden og helhedsforståelse for de overordnede undersøgelsesområder for at 

kunne udforske og afgrænse til det centrale genstandsfelt og væsentlige elementer herfra. 

Ved at angribe det således er det muligt at udvælge de centrale områder, som underkastes 

nærværende undersøgelse.  

3.3 Valg af undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet udgør kombinationen af de forskellige fremgangsmåder, hvormed 

specialets problemstilling undersøges. Undersøgelsen skal således designes til specialets 

formål og genstandsfelt (Andersen, 2014). 
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3.3.1 Undersøgelsestilgang 

Specialets overordnede problemfelt beskæftiger sig med anvendelsen af SDC i 

revisionsvirksomhederne, som behandles ud fra et spørgsmål om revisionskvaliteten ved 

udførelsen af revisionsopgaver.  

For at tilstræbe et adækvat undersøgelsesdesign anlægger specialet en eksplorativ, 

induktiv tilgang, hvor formålet er at forstå anvendelsen af SDC i perspektiv til regulativ 

forståelse, firmapolitik, interne forhold og særligt revisionskvaliteten. 

Med udgangspunkt i Den Skinbarlige Virkeligheds skelnen mellem et forstående og et 

forklarende formål har specialet et forstående formål (Andersen, 2014). 

Specialets epistemologiske erkendelsesområde er ved fortolkning, hvor der opnås 

forståelse gennem tolkninger. Det empiriske grundlag herfor består af primær data i form 

af interviews samt sekundær data, som vil blive beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit. 

Ligeledes vil det blive gennemgået, hvorledes den kvalitative undersøgelse designes og 

udføres.  

3.3.2 Dataindsamling 

3.3.2.1 Primær data 

Den primære data for nærværende speciale er kendetegnet ved kvalitative interviews, 

som er foretaget af forfatterskabet og indsamlet for at belyse den specifikke 

problemstilling, hvorfor dette ikke er bearbejdet af andre.  

Da indeværende speciale anlægger en eksplorativ tilgang til problemstillingen, som ikke 

er udbredt belyst i andre sammenhænge, er det fravalgt at indsamle kvantitativ, primær 

data i form af spørgeskemaundersøgelser, henset til de metodiske overvejelser 

vedrørende validitet og reliabilitet - Se afsnit 3.3.4 for nærmere.  

Der henvises til nedenstående oversigt over primær data anvendt ved indeværende 

speciale:  
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Type Kilde 

Interview Faglige afdelinger i metodisk udvalgte revisionsvirksomheder, 

repræsenteret ved: 

- Sune Holm, Deloitte 

- Jon Beck, KPMG 

- Lars Engelund, PwC 

Interview Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, repræsenteret 

ved Troels Toft Sørensen, chefkonsulent 

Interview International fagligt talerør, repræsenteret ved Melanie Hind, 

BDO Global (Tidligere FRC Executive Director) 

Interview Praktiker, repræsenteret ved Martin Pieper, senior manager 

Deloitte. 

Tabel 1 – Involverede parter 

3.3.2.2 Sekundær data 

Det empiriske grundlag for specialet består foruden ovenstående primær data af 

sekundær data i form af juridisk lovgrundlag og -regulering, rapporter, litteratur mv.  

Af regulerende forhold er der for indeværende speciale primært anvendt nedenstående 

primær litteratur: 

- ISQC 1 

- ISA 220 

- Revisorloven 

- Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders 

tilrettelæggelse af arbejde 

Der udføres litteraturstudie af den sekundære litteratur som en del af den kvalitative 

metode i specialet for dermed at skaffe indsigt i eksisterende viden om problemfeltet og 

sikre et videnskabeligt grundlag.  
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Der anvendes således forskellige former for sekundær data under hensyntagen til 

designet af undersøgelsen. Således i overvejende grad kvantitativ data, herunder 

procesdata og forskningsdata i undersøgelser foretaget for udvalgte organisationer.  

For at sikre reliabiliteten og validiteten af empirien foretages en nærmere kildekritik i 

afsnit 3.3.4. 

3.3.3 Kvalitativ interviewundersøgelse 

3.3.3.1 Planlægning 

Da indeværende speciale tager afsæt i revisionsvirksomhedernes anvendelse af SDC, er 

der primært foretaget personlige interviews med faglige personer fra udvalgte 

revisionsvirksomheder i form af semistrukturerede interviews.  

Denne interviewform er valgt, da den netop baserer sig på, at interviewer har en vis 

teoretisk og praktisk viden om de fænomener, der studeres, men alligevel er åben over 

for nye synsvinkler og informationer (Andersen, 2014).  

Det semistrukturerede interview er ligeledes velegnet til eksplorative undersøgelser, der 

stimulerer ny viden og samtidig har en række på forhånd udvalgte temaer, man ønsker 

interviewpersonernes refleksioner om (Gillham, 2005) (Fontana & Frey, 2002). 

Forud for afholdelsen af interviews er der identificeret en række forhold, som ønskes 

belyst, hvorfor de forskellige interviews er med afsæt i en interviewguide indeholdende 

de områder, som ønskes afdækkede. Ligesom i det åbne interview forfølger intervieweren 

svarene, som gives af interviewpersonen. Rækkefølgen for de emner, der berøres, er 

derfor ikke fastlagt forud for interviewet. Kriteriet for primær data opfyldes ved en 

tilsigtet stimuluspåvirkning, idet der stilles et spørgsmål (stimulus), som afføder et svar 

(reaktion) og dermed stimulidata som basis for analysen (Andersen, 2014). Designet af 

de semistrukturerede interviews vil desuden indeholde visse dele, karakteriseret ved 

informantinterview ved enkelte åbne og generelle spørgsmål (Andersen, 2014).  

I forbindelse med planlægningen af undersøgelsen er der identificeret personer, der 

kunne være relevante for specialets problemfelt. Afholdelsen af interviews er delvist 
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bestemt af praktiske forhold, ligesom disse primært er afholdt i midterfasen af den 

samlede proces for at sikre, at der er opnået tilstrækkelig viden om området til at stille 

relevante, uddybende og egnede spørgsmål. Denne baggrundsforståelse er særligt opnået 

ved problemformuleringsprocessen, hvor der ved forskellige indledende møder er 

tilvejebragt forskellige vinkler, anskuelser og faglige tematikker omkring problemfeltet, 

se afsnit 3.2.  

Som led i planlægningen af disse interviews er der forud for de respektive interviews 

fremsendt den ovenfor omtalte interviewguide til interviewpersonerne. Fremsendelsen 

er sket minimum en uge forinden interviewet, hvilket giver respondenten mulighed for at 

forberede sig og dermed øge kvaliteten af besvarelsen. Samtidig kan det medføre, at der 

gives politiske svar, da alle respondenter repræsenterer hver deres arbejdsplads, hvilket 

må indgå i overvejelserne ved syntesen heraf.   

3.3.3.2 Interviewpersoner 

Som led i besvarelsen af problemformuleringen interviewes repræsentanter primært fra 

Big 4 revisionsvirksomhederne. Udvælgelsen af interviewpersoner er foretaget ud fra 

ønsket om af få belyst virksomhedernes implementering og anvendelse af SDC i Danmark. 

Således er der tilstræbt interviewpersoner, der repræsenterer de pågældende faglige 

afdelinger i revisionsvirksomhederne, som dermed har indgående forståelse for den 

respektive virksomheds politikker og principper om emnet. Derudover er der også 

foretaget opfølgende interviews i det omfang, det har været relevant med udførende 

revisorer, der aktivt anvender SDC for således også at behandle den konkrete anvendelse 

heraf.  

 

Endvidere er der interviewet en repræsentant fra Tilsynet med Revisorer ved 

Erhvervsstyrelsen for at udbygge forståelsen af problematikken og belyse tilsynets fokus 

herpå.  

For yderligere at favne den faglige dybde og forståelse af problemstillingen er der 

foretaget interview med BDO’s globale leder inden for revisionskvalitet, som desuden kan 

formidle BDO Danmarks anvendelse af SDC, da man i BDO anvender et globalt setup, men 
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denne aktør fungerer primært som faglig repræsentant qua sin erfaring i internationale 

tilsynsmyndigheder.  

Nedenfor fremgår, hvilke personer der er interviewet. 

3.3.3.2.1 Sune Holm, Deloitte 

Sune Holm er statsautoriseret revisor og revisionspartner i Deloitte, hvorfra han har 14 

års erfaring. Han er leder af Deloittes revisionsfaglige afdeling samt Audit Risk leder, og 

han er dermed også overordnet ansvarlig for revisionskvaliteten på firmaniveau i Deloitte 

Danmark. Endvidere er Sune Holm leder for Deloittes transformationsprojekt vedrørende 

standardisering af revisionsværktøjer for mindre revisionskunder, hvilket således også 

beskæftiger sig med anvendelsen af SDC’er.  

3.3.3.2.2 Jon Beck, KPMG 

Jon Beck er statsautoriseret revisor og partner i KPMG Danmark, hvorfra han har 24 års 

erfaring. Han er leder for KPMG’s revisionsfaglige afdeling, hvor han også er ansvarlig for 

overordnet revisionsmetodik og -værktøjer. Endvidere er han viceformand i FSR - danske 

revisorers Revisionsteknisk Udvalg (REVU). Udvalgets formål er at bidrage til at sikre en 

ensartet og høj kvalitet samt drive den faglige udvikling inden for revision og andre 

erklæringsopgaver (FSR, Udvalg i FSR danske revisorer - Revisionsteknisk Udvalg).  

3.3.3.2.3 Lars Engelund, PricewaterhouseCoopers 

Lars Engelund er statsautoriseret revisor og partner i PwC Danmark, hvorfra han har 34 

års erfaring. Hans ekspertise kommer til udtryk i hans ledende rolle i forbindelse med den 

faglige afdeling i PwC, hvor han bl.a. er ansvarlig for implementeringen af systemer i 

revisionen. Engelunds ekspertise dækker desuden over revisionstekniske områder og 

digitale regnskaber. Førstnævnte som også kommer til udtryk qua Engelunds 

formandskab i REVU (FSR, Udvalg i FSR danske revisorer - Revisionsteknisk Udvalg).  
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3.3.3.2.4 Martin Pieper, Deloitte 

Martin Pieper er statsautoriseret revisor og senior manager hos Deloitte og har samlet set 

mere end 10 års erfaring som revisor. Martin Pieper benytter sig af Deloittes SDC i 

forbindelse med udførsel af revisionsopgaver, og ligeledes har han været ansat hos KPMG, 

hvor han også der har arbejdet tæt med KPMG’s SDC. Piepers ekspertise kommer således 

til udtryk i hans brede erfaring i at involvere SDC’er i opgaveløsningen ved udførelsen af 

revisioner. 

3.3.3.2.5 Troels Toft Sørensen, Tilsyn med revisorer, Erhvervsstyrelsen 

Troels Toft Sørensen er chefkonsulent ved Tilsyn med revisorer under Erhvervsstyrelsen. 

Troels Toft Sørensen har været ansat hos Erhvervsstyrelsen i fire år og har tidligere 

erfaring fra revisionsvirksomheder. I sit virke som chefkonsulent ved Tilsynet består hans 

opgave i at føre tilsyn for Erhvervsstyrelsen i revisionsvirksomhederne i form af 

kvalitetskontrol.  

3.3.3.2.6 Melanie Hind, BDO Global 

Melanie Hind er - med base i USA - Head of Assurance Quality i BDO Global, hvilket vil sige 

ansvarlig for BDO’s globale revisionskvalitet og har været i positionen i under et år. Qua 

sine tidligere positioner i en lang række reguleringsinstanser i Europa og involvering i 

internationale fora, har Hind en bred erfaring og stor faglighed inden for området. 

Tidligere har Hind været medlem af IFRS’ advisory council samt bestyrelsesmedlem og 

direktør hos FRC, og hun har i den forbindelse været ansvarlig for udgivelsen af tematiske 

reviews ved FRC, herunder kommentarer vedr. offshoring af revisionsydelser. Tillige har 

Hind været den britiske repræsentant i CEAOB, Committee of European Auditing 

Oversight Board, som er en fælles instans for de europæiske revisortilsyn, hvor man 

ønsker at styrke tilsynene i de enkelte europæiske lande og har derfor udgivet en 

”Common Audit Inspection Methodology”, som blandt andre Erhvervsstyrelsen bruger 

som grundlag i sit arbejdsprogram i forbindelse med tilsyn. Derudover har Hind været 

bestyrelsesmedlem i IFIAR samt en del af en global arbejdsgruppe i IFIAR’s regi. 
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Eftersom Hind har skiftet faglig retning fra at besidde ledende stillinger i 

tilsynsmyndigheder til revisionsvirksomheden BDO, er den kvalitative analyse baseret på 

erfaring, og således begrænset ved ikke at være en direkte repræsentation af holdningen 

i de forskellige organisationer i dag. Qua Melanie Hinds mange års brede erfaring 

vurderes dette dog ikke at indvirke på det analytiske output. 

3.3.3.3 Analyse og verifikation 

Bearbejdning af det empiriske, indsamlede materiale fra kvalitativ metode foregår i vid 

udstrækning både i forbindelse med afholdelse af interviews samt den efterfølgende 

behandling.  

Interviewene er transformeret til tekst i form af resuméer på baggrund af en lydoptagelse, 

hvilket giver intervieweren frihed til at koncentrere sig om selve interviewet og ligeledes 

efterfølgende kunne eksformere den indsamlede information. De interviewede har 

indvilget i, at interviewet er blevet optaget, og af hensyn til fortrolighed er der tilbudt 

anonymitet samt godkendelse af det udarbejdede resumé samt citater anvendt i specialet.  

Ved transformation til tekstformat som arbejdsværktøj er der sket løbende analyse og 

tolkning af de udførte interviews. Data herfra er kategoriseret med formål at gøre 

interviewmaterialet empirisk måleligt. Kategoriseringen er overordnet sket efter 

rammen etablering, implementering og anvendelse. Under de enkelte overskrifter er der 

forskellige elementer, der knytter sig til specialets underspørgsmål, som der primært er 

analyseret og tolket ud fra.  

3.3.4 Validitet og reliabilitet 

Den metodiske retning beskrevet i ovenstående afsnit er ligeledes betinget af overvejelser 

om kvaliteten ved undersøgelsesdesignet, nærmere defineret ved validitet og reliabilitet.  

Hvor validitet udtrykker gyldigheden, er reliabilitet udtryk for pålidelighed. Validitet 

siger således noget om, hvor sikkert man måler det der skal måles, mens reliabilitet er et 

spørgsmål om, hvor pålideligt man måler det der faktisk skal måles.  
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Pålideligheden og validiteten af de foretagne interviews er begrænset ved 

respondenternes opfattelse på tidspunktet for undersøgelsen, eftersom synspunkter og 

meninger må antages at udvikle sig over tid. 

Generelt kan det sluttes, at validiteten øges ved metodetriangulering; altså hvor der 

kombineres kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Dette er bevidst fravalgt for 

indeværende speciale under hensyntagen til problemstillingen, eftersom der er tale om 

en eksplorativ undersøgelse, hvor det kræver en vis specifik viden og erfaring med 

området, der netop indgår som en del af nærværende speciales analyse. Derfor har 

specialet snarere til hensigt at nuancere og uddybe konsekvenserne og dermed svare på 

problemstillingen, hvilket ikke i samme grad muliggøres ved kvantitativ metode.  

Specialets resultater kan således alene sige noget om den konkrete problemstilling, 

hvorfor også den kvalitative metode vurderes bedst egnet. I denne forbindelse er 

udvælgelsen af respondenter også foretaget ud fra deres betydning for undersøgelsen 

frem for vægt på repræsentation. 

3.3.5 Kilder og kildekritik 

Der er refereret til anvendte kilder ved brug af APA-metoden, hvor referencen angives ud 

for de respektive afsnit, hvor kilden er anvendt. Referencens format er ligeledes benyttet 

til udarbejdelsen af litteraturlisten, der findes bagerst i specialet. Figurer, der er tilblevet 

ved egen tilvirkning, er der ikke indsat reference ved.  

Kilder anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af indeværende speciale er valgt henset 

til at opfylde kriterierne om troværdighed, objektivitet, præcision og relevans (KU, 2019). 

De anvendte kilder i specialet er overvejende lovgivning, artikler og faglitteratur. For 

disse sekundære kilder er der lagt vægt på, at der anvendes de seneste udgivelser for at 

sikre den mest opdaterede viden.  

Der er ligeledes taget hensyn til, hvorvidt og i hvilken udstrækning forfatterens egne 

holdninger præger materialet for at sikre troværdighed og objektivitet.  
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Yderligere er troværdigheden i overvejende grad styrket ved, at litteraturen er publiceret 

i anerkendte tidsskrifter tilgået via universitetsdatabaser som Emerald Insight mv.  

Der anvendes desuden en række forskellige materialer fra anerkendte organisationer, der 

vurderes som værende troværdige kilder. 

3.4 Definition af centrale begreber 

Dette afsnit har til formål at definere de for specialet centrale begreber og således give 

læseren en forståelse for de definitioner, som løbende anvendes i specialet.  

Foruden begrebsafklaring er det en central aktivitet i den analytiske erkendelsesproces 

at gøre de teoretiske begreber til empiriske målbare størrelser ved operationalisering. 

Ved kvalitativ analyse er begrebsdannelsen og operationaliseringen en iterativ proces, 

hvor definitionen løbende tilpasses i forhold til foreliggende omstændigheder.  

3.4.1 Revision, service delivery centers og lokalt team 

Ved begrebet revision forstås revisionen af et lokalt, dansk årsregnskab, hvor der 

involveres arbejde udført af revisionsvirksomhedens SDC. Revisionsvirksomhed referer i 

specialet til den juridiske enhed i Danmark, med mindre andet er anført.  

Selve definitionen af SDC for indeværende speciale er forstået ved 

revisionsvirksomhedens interne leveringscenter beliggende uden for danske grænser, 

der udfører opgaver med tilknytning til revisionen i Danmark med henblik på 

synergieffekter og optimeringsmuligheder.  

Specialet vil således benytte sig af termerne SDC-medarbejdere henholdsvist lokalt team. 

Det lokale team anvendes konsekvent som betegnelsen for revisionsteamet i Danmark, 

som således er det kundevendte team. Dette ses også beskrevet i international litteratur 

som client-facing team og on-site team. Således udgøres det samlede revisionsteam for en 

opgaveudførelse, hvor et SDC er involveret, af det lokale team samt de(n) respektive 

medarbejder(e) fra SDC’et.  
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For nærværende speciale opereres der altså med revision i tilknytning til det specifikke 

emne, SDC. Begrebet anvendes generelt og bestandigt for samtlige beskrivelser af 

specialets analyser for at sikre et klart defineret og sammenfattet genstandsfelt. Dertil kan 

der være tale om undersøgelser, som indgår i specialet, hvortil der kan være andre 

betegnelser anvendt i den empiriske dataindsamling ud fra, hvilken betegnelse den 

enkelte revisionsvirksomhed opererer med. Ved indsamling og bearbejdning af denne 

empiri er det derfor klart defineret, hvordan de forskellige betegnelser er defineret ved 

indeværende begrebsafklaring. Eksempelvis benævner én af de undersøgte 

revisionsvirksomheder deres SDC for audit delivery center, men hvor der for specialets 

sigte er overensstemmelse herimellem.  

Det skal nævnes, at der i international litteratur er tilfælde, hvor betegnelserne 

“outsourcing to on-/offshoring units”, “shared service center” eller lignende finder 

anvendelse. Der er i så vidt muligt omfang sikret, at der er overensstemmelse med 

indeværende definition, men det er af forfatterskabet vurderet, at SDC er en mere koncis 

betegnelse til brug for dette speciale under hensyntagen til undersøgelsens sigte og 

validitet. Dette endvidere henset til, at FRC benytter betegnelsen “Use of service delivery 

centres” i sine udgivelser (Financial Reporting Council, Audit Quality Thematic Review, 

2017), ligesom PCAOB udtrykker følgende “Amount of Audit Work Centralized at Service 

Centers” (FEE, 2016), hvorfor betegnelsen SDC finder anvendelse for indeværende 

speciale.  

Der er tale om flere niveauer for undersøgelsen ved anvendelsen af SDC. Niveauinddeling 

følger samme struktur, som beskrevet jf. afsnit 3.2, hvor der er tale om etablering og 

implementering som forudsætning for at kunne anvende SDC. Hvor etableringen er mere 

rettet mod den konkrete udøvelse og gennemførelse af de praktiske omstændigheder for 

at have et SDC, er implementeringen omfattet af virksomhedens processer og overvejelser 

hertil. Etablering og implementering er således udgangspunktet for at kunne anvende 

SDC.  

I forlængelse af ovenstående kan problematikken dimensioneres fra forskellige niveauer 

af virksomheden. Der kan være tale om et globalt og/eller internationalt niveau, herunder 
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revisionsnetværk. Dernæst nationalt; i dette speciale med fokus på Danmark. Endeligt kan 

problemstillingen behandles på opgaveniveau. Til hvert led vil der være forskellige risici 

og forståelse for etablering, implementering og anvendelse, som er relevante at belyse for 

nærværende problemformulering.  

Alle tre niveauer kan behandles i forskellige lag af den reviderede virksomhed. Der kan 

være tale om anvendelse på kundeniveau, herunder kundeaccept, dernæst opgaveaccept. 

Anvendelsen kan også gradueres ud fra, hvilke dele af revisionen der behandles, såsom 

regnskabsposter og transaktionskæder, revisionsmål eller ISA-elementer værende 

eksempelvis besvigelser (ISA 240).  

Alt efter anvendelsesform vil dette have 

betydning for revisionskvaliteten. Det er altså 

ved disse forståelser, at anvendelsen af SDC 

operationaliseres. Det vil sige, målingen sker 

ud fra de forskellige anvendelsesområder.  

Anskuelsen heraf er skitseret i figur 2 og skal 

illustrere, at alle tre overordnede niveauer kan 

behandles i forskellige sammenhænge med 

revisionens udførelse og de forskellige lag  

af revisionsvirksomheden.  

3.4.2 Revisionskvalitet 

Ved begrebet revisionskvalitet skal forstås et udført stykke revisionsarbejde, som lever 

op til gældende revisionsstandarder og tilsvarende kvalitetskrav.  

I nærværende speciale undersøges revisionskvaliteten nærmere med henblik på at 

vurdere, hvordan denne påvirkes ved anvendelsen af SDC’er til at udføre dele af 

revisionsarbejde. Der er altså tale om en balance, hvor der på den ene side er 

revisionsarbejdet, som skal være udført og dokumenteret til et acceptabelt niveau, jf. 

gældende revisionsstandarder, og på den anden side ønsket og behovet for at drive en 

    Figur 2 – Dimensioner af Service Delivery  
    Centers 
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sund og rentabel revisionsforretning, hvormed der ikke er uendelige mængder af tid til at 

udføre og dokumentere revisionsarbejdet.  

I en traditionel opgaveløsning uden anvendelse af SDC findes det acceptable niveau af 

revisionskvalitet i det ligevægtspunkt, hvor revisionsstandarderne netop er opfyldt og 

efterlevet, samtidig med at dette er foregået på den mest rentable måde. Nærværende 

speciales sigte er at undersøge, om dette ligevægtspunkt påvirkes eller forskydes, når der 

anvendes SDC’er i opgaveløsningen.  

Definitionen for specialet knytter sig således også til den illustrerede forståelse af 

revisionskvalitet, som IAASB4 har udarbejdet (FEE, 2016). Herved anskues 

revisionskvalitet netop ud fra et rammeværktøj, hvor revisionskvaliteten er centrum i en 

konstruktion, som primært oppebæres af den 

gensidige påvirkning mellem inputs, proces og 

outputs. Ved inputs forstås eksempelvis viden, 

ekspertise, kompetence og tidsramme for 

revisionen, hvori SDC’er således indgår. Dernæst 

er processen selve revisionsudførelsen samt 

kvalitetskontrollen, hvori SDC’er befinder sig i 

den udførende del. Hertil udmøntes 

revisionskvaliteten af de omkringliggende 

interaktioner, som sker mellem revisor og 

regnskabsbrugere.  

Endeligt er revisionskvaliteten underlagt en række kontekstuelle faktorer, eksempelvis 

juridisk og regulativt samt kulturelt og strukturelt. Disse omkringliggende faktorer vil 

således indgå i den videre analyse.  

                                                        

4 The International Auditing and Assurance Standards Board 

Figur 3 - IAASB – Framework For  
 Audit Quality (FEE, 2016) 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0IDguoDaAhWKJ1AKHdn5B7cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scholarshipforafricans.com/2018/03/06/2018-phd-scholarship-in-digitalization-at-copenhagen-business-school-to-study-in-denmark/&psig=AOvVaw0EQHkakWd8lm_rLb7q3VzU&ust=1521826259067517


Revisionskvalitet ved revisors anvendelse af Service Delivery Center 

4 Litteraturanalyse   Side 30 | 126 

 

4 Litteraturanalyse 

I dette afsnit vil der blive foretaget en sammenfattende gennemgang af, hvordan 

problemstillingen er behandlet i eksisterende litteratur. Dette vil tage afsæt i 

internationale udgivelser og tjener således til formål at underbygge forståelsen af 

problemstillingen og danne grundlag for den videre empiriske undersøgelse.  

4.1 Baggrund 

Ved at flytte dele af revisionen til udlandet har revisionsvirksomheden mulighed for at 

reducere lønomkostninger. Dette er en udtalt kendsgerning, som generelt fremgår af 

internationale artikler om emnet. Dette fremhæves også af Denise Hanes (Hanes, 2013), 

som i sin undersøgelse fra forskellige revisionsvirksomheder beskriver, at offshoring 

giver revisionsvirksomhederne mulighed for bedre at kontrollere medarbejdernes 

arbejdsbelastning, forbedre hastigheden, hvormed revisionsarbejdet udføres, adressere 

personalemangel og forbedre kvaliteten af revisionsarbejdet.  

I en gennemsigtighedsrapport fra PwC i 2011 fremlægges det desuden tydeligt, at 

revisionsvirksomhedens sigte med SDC’er i både Kolkata og Katowice har været at 

fremme revisionskvaliteten ved, at SDC-medarbejdere udfører repetitive opgaver, således 

at det lokale team kan fokusere på den professionelle dømmekraft ved mere komplekse 

områder af revisionen (PwC, Doing the right thing - Delivering quality audits, 2011).  

4.2 Geografisk distance  

En interessant vinkel på problematikken drejer sig om, hvordan det faktum, at 

revisionsarbejdet bliver geografisk og fysisk spredt, påvirker det udførte arbejde og 

kvaliteten heraf.  

Dette omfatter selve udvekslingen af viden, forventninger, anskuelser og forståelser, som 

nemmere flyder mellem et revisionsteam, når teamet har sin daglige gang på det samme 

kontor.  

Det påpeges i videnskabelige undersøgelser, at dét at arbejde sammen i umiddelbar 

nærhed af hinanden giver bedre arbejdsrelationer mellem medarbejdere og fremmer 
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mulighederne for den enkeltes evne til at observere et andet teammedlem og øge 

videndelingen og følgeligt også bliver mere tilbøjelige til at udvikle et enkelt sæt 

adfærdsnormer og opnå en gensidig forståelse (Hanes, 2013).  

Omvendt vil det også betyde, at geografisk spredte revisionsteam i højere grad vil kunne 

opbygge en forventningskløft frem for en fælles forståelse, da mulighederne for at dele 

information og spontan kommunikation er begrænsede. Ligesom forskning antyder, at 

såfremt kommunikationen er bundet op på teknologi som i tilfældet for samarbejdet 

mellem SDC’er og lokale revisionsteams, vil de centrale dele af budskab og forventninger 

i kommunikationen være sværere at artikulere (Hanes, 2013).  

Således kan det anspores i litteraturen, at der kræves en større indsats af den 

jobansvarlige for at sikre, at opgaven løses som ønsket. Ligesom der kan opstå 

frustrationer, da der ikke nødvendigvis er etableret en fælles forståelse omkring 

opgavens udførelse og generelt, hvordan der arbejdes med revision, herunder 

arbejdskulturen. På tværs af afstande vil det altså fordre yderligere kommunikation for at 

opnå samme og fælles forståelse. Ligesom denne kommunikation og tilhørende 

information vil have en tendens til at blive udvekslet langsommere samt kræve en mere 

nøjagtig beskrivelse.  

Spørgsmålet er, om dette faktum således begrænser, hvilke typer af opgaver der kan 

udføres, eftersom revision netop i høj grad bygger på at gense og genbesøge kundens 

materiale og med professionel skepsis finde fejl. Hvis det grundlæggende ikke vides, hvad 

disse afvigelser består i, kan det være sværere at sikre en nøjagtig og præcis 

kommunikation herom.  

Dette kan altså være med til at øge risikoen for uoverensstemmelser i revisionsarbejdet 

og konflikter på teamet, hvis man anskuer det som et samlet team fordelt over geografiske 

afstande.  

På baggrund heraf kan det udledes, at effektiviteten i geografisk distribuerede teams 

afhænger af, om man formår at dele divergerende viden på tværs af teammedlemmerne. 

Resultaterne viser, at en virksomheds evne til at skabe forhold, hvor viden deles, 
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genereres og aktivt bruges, bestemmer fordelene ved geografisk fordelt revisionsarbejde 

(Hanes, 2013). 

Et forhold, der er relevant at belyse, er ligeledes den videndeling, der sker baseret på det 

sociale og fysiske miljø, som således er forskellige fra det lokale team til SDC’et. Her kan 

der være tale om organisatoriske forhold og praksisser, der opfattes som implicitte 

informationer i det sociale miljø i revisionsvirksomheden, men som ikke bliver overbragt 

til andre fysiske lokationer i form af SDC’er.  

Eksempelvis peger undersøgelser på, at et geografisk adskilt teammedlem i et SDC vil 

kunne opfatte en opgave som mindre betydelig eller af mindre værdi for revisionsteamet, 

fordi vedkommende ikke er i stand til at observere signaler og uformelt interagere med 

det lokale revisionsteam og således kunne måle arbejdets betydning for de øvrige 

teammedlemmer.  

Netop disse uformelle interaktioner, hvor revisionsteamet kan drøfte anskuelser, 

verbalisere forståelsen af en opgave og stille spørgsmål, kan blive fremmedgjort ved at 

flytte dele af revisionen til andre fysiske lokationer. Denne proces, som ses lokalt, giver 

altså teammedlemmerne mulighed for at afklare implicit information henført til den 

enkelte persons kontekst og baggrund for at forstå dette, som vil medføre en mere 

kongruent forståelse, der kan handles og revideres på baggrund af.  

Der opereres i forlængelse heraf med begrebet “asymmetrisk information”, som netop 

beror på, at der opstår en asymmetri mellem de geografisk spredte teammedlemmer. De 

ansatte i SDC’et kan ikke indhente information gennem observation eller deltage i uformel 

informationsudveksling, ligesom de ikke har den direkte kontakt til kunden, og de kan 

derfor være begrænsede i at få relevant viden på de relevante tidspunkter af revisionens 

udførelse (Downey, 2018). Denne asymmetriske information kan også medføre en 

forventningskløft, hvor SDC’ets arbejde ikke opfylder lokale teammedlemmers 

forventninger. Som et resultat af misforståelser eller dårligt kommunikeret information 

identificerer og reparerer lokale teammedlemmer fejl, der er foretaget af SDC’er, hvilket 

svækker tilliden til SDC’ets kompetence og dermed fordelene ved denne opsætning i 
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revisionens udførelse. Dette kan medføre, at lokale teams er mindre tilbøjelige til at 

udnytte SDC’ets kompetencer og dermed mindskes muligheden for dygtiggørelse inden 

for de specifikke arbejdsopgaver. Dette understreger derfor vigtigheden i at revidere 

arbejdsgangen på et højere niveau i organisationen for at italesætte disse ændrede 

forudsætninger og dermed imødegå asymmetrisk information i højere grad. 

Dette faktum belyses også i en undersøgelse foretaget i 2018 (Downey, 2018). Her har 

man undersøgt en række respondenters udførelse af opgaver, der normalvis blev udført 

via et SDC. Undersøgelsen viser, at opgaver, der udføres via et SDC, anses for mindre 

vigtige for revisionen. Denne opfattelse af opgavens signifikans og vigtighed kan derfor 

påvirke, hvordan opgaven faktisk udføres og medføre, at den enkelte opgave udføres med 

mindre omhu i de tilfælde, hvor SDC’ets opgave bliver udført af det lokale revisionsteam. 

Dette betyder, at revisionskvaliteten bliver reduceret (Downey, 2018). Således er dette 

en væsentlig dimension i problemstillingen omkring anvendelsen af SDC i form af, 

hvordan det lokale revisionsteam opfatter opgavernes signifikans. Det kan derfor være 

vigtigt at foretage en målrettet rekonfiguration af arbejdsprocesserne, når de udføres via 

et SDC.  

4.3 Identiske eller reviderede arbejdshandlinger 

En konstruktion, der kan imødekomme udfordringerne ved geografisk distance, som er 

belyst fra flere af undersøgelsens respondenter (Hanes, 2013), er netop det at 

udstationere en eller flere medarbejder(e) fra det lokale revisionskontor til SDC’et. Dette 

ses der i praksis forskellige løsninger på.  

Herved kan vedkommende medbringe en del af staben fra revisionens oprindelige 

hjemsted og lokale kontor i eksempelvis Danmark og fungere som mentor i denne 

sammenhæng. Samtidig kan vedkommende opleve og forstå hjemstedet for SDC’et og 

have dette in mente i forbindelse med revisionens udførelse for derved at sikre ensartet 

forståelse af kravene til revision, herunder regulering, uafhængighed, omhu og kvalitet.  
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Undersøgelser viser desuden, at teammedlemmer er mere tilbøjelige til at forstå essensen 

af informationen ved at opnå viden herom gennem handling og anvende denne passende 

på tværs af forskellige kontekster og ud fra forskellige betingelser (Hanes, 2013). 

Figuren hertil (se figur 4) peger på fire elementer, der fremhæves som centrale for det 

endelige output af revisionsarbejdet i form af kommunikation og koordinering; 

videndeling; opgavens udformning; og social identitet. 

Centralt for denne betragtning 

er, at dét at distribuere 

revisionsarbejde til et SDC 

geografisk distanceret fra 

revisionsvirksomhedens 

hjemsted ikke kan behandles 

som den blotte replikation af 

processen, som hvis den blev 

udført lokalt.  

Dét, at den jobansvarlige 

revisor får udført noget 

arbejde via en SDC-lokation, 

påvirker, hvordan revisor 

kommunikerer og koordinerer revisionsopgaven.  

Dette peger altså på, at udførelsen af revisionsopgaver over en geografisk distance ikke 

er én til én kopi af at instruere en lokal medarbejder, men derimod kræver, at denne 

instruks revideres i forhold til den konkrete opsætning i SDC’et samt et redesign af 

arbejdsgangen for at udføre arbejdet.  

I denne sammenhæng understreger artiklen fra 2018 (Downey, 2018), at udover 

kommunikation og koordination mellem de geografisk adskilte teams, er 

reviewprocessen foruden generelt at være en betydningsfuld kvalitetskontrol-

mekanisme i revision, særlig vigtig i relation til arbejde udført via SDC’er. 

Figur 4 – Geographically distributed audit work:  
Theoretical considerations and future directions, 
(Hanes, 2013) 
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4.4 Revisionskvalitet i opfattelse og faktum 

Allerede tilbage i 2013 fremlagde det amerikanske tilsyn, PCAOB, at der skulle være større 

gennemsigtighed, således at regnskabslæser via noterne kunne få en idé om, i hvilken 

udstrækning der har været udført revisionsarbejde på tværs af geografiske grænser 

(Hanes, 2013).  

Dette peger tilbage på spørgsmålet om, hvordan det udførte arbejde bliver håndteret, når 

det er leveret fra det pågældende SDC til det lokale revisionsteam. Ligesom det fremhæver 

sondringen mellem den opfattede og faktiske revisionskvalitet. 

I en undersøgelse fra USA, publiceret i 2014 (Daugherty, Dickins, & Fennema, 2014), 

belyses det netop, hvilken betydning for revisionen det kan have, når der anvendes 

offshoring i forbindelse med revisionens udførelse. Begrebet offshoring dækker over 

definitionen af SDC for nærværende speciale og kan således anvendes analogt i denne 

specifikke problemstilling.  

Undersøgelsen tager udgangspunkt i revisionskvalitet målt ved, om en sag er dumpet og 

yderligere operationaliseret ved de tilknyttede sagsomkostninger hertil. 

Resultaterne for studiet peger tydeligt på, at der er tale om en afgørende forskel på 

opfattelsen af revisionskvalitet, når opgaven udføres i et SDC. Generelt mente 

respondenterne, at bødestraffen ved dumpede revisionssager, hvor SDC’et var involveret, 

burde være signifikant højere, end når revisionen blev udført af det lokale team i USA, 

hvor undersøgelsen er foretaget - uagtet demografiske variable blandt respondenterne.  

Forskerne bag studiet foreslår, at resultatet skyldes in-group bias, hvor der altså er en 

tendens til at favorisere sin egen gruppe, hvilket fører til en opfattelse af, at det er mindre 

hensigtsmæssigt at flytte revisionsopgaven til SDC’et. Det skal understreges, at 

undersøgelsen ikke siger noget om den reelle effekt ved at benytte SDC i revisionen.  

Der kan således skelnes mellem den opfattede og faktiske revisionskvalitet, som knytter 

sig til forskellene i opfattelsen af opgavens siknifikans, som beskrevet ovenfor.  
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4.5 Opgavetyper 

Et andet spørgsmål, som er behandlet i internationale studier og forsøgt besvaret i 

undersøgelsen af Daugherty et al. (2014), relaterer sig til betydningen af graden af skøn 

ved udførelsen af revisionen.  

Der bliver i studiet skelnet mellem simpel afstemning af likvider ved 

engagementsbekræftelse og debitorsaldobekræftelser, som i studiet defineres ved 

henholdsvis lav og middel involvering af skøn. Denne sondring viste ikke nogle 

udslagsgivende forskelle i forhold til den opfattede revisionskvalitet ved udførelse af 

revision i et SDC kontra lokalt. 

Det er dog interessant at belyse, hvilke typer af opgaver der udføres fra SDC’er og graden 

af kompleksitet og skønsmæssig vurdering involveret ved udførelsen heraf.  

Baseret på den amerikanske undersøgelse (Hanes, 2013) påpeges det, at dét arbejde, som 

udføres i SDC’er har en mere simpel karakter kontra ved en komponentrevisors arbejde, 

da lønomkostningerne til SDC’et medarbejdere typisk også er betydeligt lavere. Der er dog 

stadig store forskelle på arten, kompleksiteten og konstruktionen for dét arbejde, som 

udføres i SDC’er på tværs af de forskellige revisionsvirksomheder.  

4.6 Sammenfatning 

Forud for indeværende speciale har litteraturen beskrevet dele af problemstillingen 

omkring anvendelsen af SDC’er. Der er udelukkende tale om udenlandske undersøgelser, 

som primært fokuserer på konkrete faktorer, der ændrer forudsætningerne for revision, 

og i mindre omfang italesætter spørgsmålet om revisionskvalitet konceptuelt. Dermed 

sagt har tidligere undersøgelser dog en række væsentlige og relevante vinkler, som 

fremhæver, at geografisk spredte teams fordrer redesign og rekonfiguration af 

arbejdsgangen for revisionens udførelse. Dette gælder såvel instruks, kommunikation og 

koordination samt review. Såfremt der ikke gøres tiltag inden for disse områder, kan det 

medføre en asymmetrisk informationsdeling, som kan påvirke revisionskvaliteten. 

Omvendt kan anvendelsen af SDC’er medføre bedre uddelegering af opgaver og ansvar, 
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hvor der lokalt kan fokuseres på risikofyldte opgaver, mens standardopgaverne udføres 

af trænet personale, som dygtiggøres i netop de opgavetyper og områder af revisionen.  

Endvidere kan en opsætning med SDC, hvor der er tale om standardiserede, lavrisiko-

områder medføre en udbredt opfattelse af, at det lokale team er autoritativt hævet over 

SDC’et og dermed ikke tillægger deres arbejde samme værdi, hvilket kan medføre en 

mindre grad af professionel skepsis over for disse områder af revisionen og slutteligt 

reducere revisionskvaliteten.  

5 Service Delivery Center 

Baseret på indeværende speciales genstandsfelt omkredsende anvendelsen af SDC’er i 

forbindelse med udførelsen af en revision, vil begrebsdefinitionen, arbejdsopgaverne, 

etableringen og reguleringen heraf blive nærmere beskrevet og gennemgået nedenfor. 

Kapitlet bygger på tidligere beskrevet indledende drøftelser med forskellige fagpersoner, 

undervisning, generel information via udgivelser samt forfatterskabets praktiske 

kendskab.  

5.1 Service Delivery Center - Generelt 

Et SDC er en opsætning, hvor revisionsvirksomheder etablerer et kontor uden for dets 

normale forretningsmæssige kontormiljø. Altså er et SDC ikke placeret samme 

geografiske sted som den organisation, den er tiltænkt at servicere. Der kan dels være tale 

om kontorer inden for og uden for landets grænser, hvilket primært afhænger af typen af 

opgaver og præferencer for den enkelte revisionsvirksomhed. Ved etablering af 

udenlandske SDC’er vil man ofte se, at disse etableres i områder, hvor lønomkostningen 

er lavere end det pågældende område, hvor revisionsvirksomheden er placeret. De 

udenlandske SDC’er er derfor ofte at finde i områder som Latinamerika, Østeuropa eller 

Asien, hvoraf nogle revisionsvirksomheder har et eller flere kontorer alle tre steder. Det 

er netop disse udenlandsk beliggende centre, som rummes af begrebsdefinitionen for 

dette speciale (se også afsnit 3.4.1).  

Opgaverne, som udføres i SDC’er, kan have forskellig karakter, omend et fællestræk for 

dem alle typisk vil være, at de er administrativt tunge og indeholder manuelle processer, 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0IDguoDaAhWKJ1AKHdn5B7cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scholarshipforafricans.com/2018/03/06/2018-phd-scholarship-in-digitalization-at-copenhagen-business-school-to-study-in-denmark/&psig=AOvVaw0EQHkakWd8lm_rLb7q3VzU&ust=1521826259067517


Revisionskvalitet ved revisors anvendelse af Service Delivery Center 

5 Service Delivery Center   Side 38 | 126 

 

hvorfor de kræver mange timers arbejde. Ligeledes kan opgaverne ofte udføres på 

baggrund af klare og simple instruktioner fra revisionsvirksomheden. Dette vil ofte skabe 

muligheden for, at opgaver, der udføres i sådanne SDC’er, etableres som effektive 

processer med større eller mindre grad af standardiseret arbejdet. Det standardiserede 

arbejde bidrager ligeledes til kvalitetsstyring samt kvalitetssikring af det arbejde, der 

udføres af SDC, og som indgår i de enkelte revisionsopgaver, hvorpå 

revisionsvirksomhedens partnere afgiver revisionspåtegninger. 

5.2 Baggrund for etablering og udvikling af Service Delivery Center 

Bevæggrundene for etablering af SDC kan være forskellige alt efter, hvilket formål SDC’et 

etableres med. Incitamenter for etablering af SDC’er kan blandt andet være som følger: 

- Generelt lavere lønomkostninger til det personale, der udfører simple 

revisionshandlinger.  

- Et ønske om at udskille administrativt tunge opgaver og opnå et team, som 

specialiserer sig i netop disse, hvormed effektiviteten formentlig også øges. 

- En måde, hvorpå handlinger og processer kan standardiseres og derved formentlig 

øge kvaliteten af de områder, hvori der udføres arbejde.  

Den klassiske bevæggrund, der ofte forbindes med ord som outsourcing og offshoring, er 

det faktum, at lønomkostningerne er billigere i det land hvori, SDC’et etableres. Ved den 

rette opsætning og identificering af de handlinger, som kan udføres i et SDC, vil der 

således være en lønforskel, som revisionsvirksomheden kan drage fordel af, og dermed 

vil omkostningen til produktionen af en revision reduceres. Grundet denne forskel vil det 

være fordelagtigt at identificere de revisionshandlinger, som er tidskrævende og kræver 

et manuelt input, men som samtidig er simple nok til, at de kan udføres af en anden person 

på baggrund af modtagne instruktioner eller opstillede retningslinjer.  

Foruden den direkte besparelse, der kan være ved, at lønnen er lavere, kan der ligeledes 

etableres et SDC med formålet om at opnå specialiserede teams til opgaver, som udføres 

mange gange. Et team med speciale heri vil derfor alt andet end lige kunne udføre disse 

handlinger mere effektivt end ikke-specialiserede teams. Den afledte effekt heraf vil 
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ligeledes være økonomiske besparelser, og derudover vil det muligvis have en positiv 

indvirkning på kvaliteten af det udførte arbejde baseret på, at disse specialiserede teams 

vil udføre de samme opgaver flere gange end tilsvarende revisionsteams, og de vil derfor 

opnå større erfaring herved.  

Desuagtet formålet vil etableringen af et SDC gøre det nemmere at drive den ønskede 

udvikling, da denne vil kunne etableres som en del af en fælles kultur, som ikke altid er 

mulig i de eksisterende revisionsforretninger af forskellige årsager. Såfremt en dansk 

revisionsvirksomhed besidder et ønske om at etablere et SDC med formålet at 

standardisere enkelte revisionshandlinger og ydermere højne kvaliteten ved, at visse 

opgaver udføres mere ensartet, vil det i et sådant tilfælde ikke være svært at forestille sig, 

at denne udvikling formentlig er lettere at drive i et SDC, hvis eneste formål netop er at 

indfri dette ønske - sammenlignet med den eksisterende revisionsforretning kan sådanne 

ændringer være svære og mere tidskrævende at gennemføre, da der vil være tale om flere 

forskellige kontorer rundt om i landet, og ydermere vil der være tale om en omfattende 

mængde revisionspartnere og -teams, der skal ændre deres eksisterende adfærd. 

Allerede før 2010’erne var Big 4-virksomhederne i gang med at undersøge mulighederne 

for offshoring af revisionsydelser, og flere revisionsvirksomhederne kørte blandt andet 

pilotprojekter (Whitehouse, 2009). I 2012 udtaler daværende administrerende direktør 

og partner i Deloitte, Erik Holst Jørgensen, til Revision og Regnskabsvæsen:  

“... en større del af revisionsbranchens produktion vil blive lagt i udlandet. Det er helt 

åbenbart den vej, vi går frem mod 2020” (RR, 2012).  

I maj 2013 udgiver FRC deres Audit Quality Inspections for perioden 2012/13, og heri 

konkluderes det, at SDC-anvendelsen ofte udgør mindre end 5 % af de samlede 

revisionstimer (Financial Reporting Council, Audit Quality Inspections, 2013). 

Siden da er det gået stærkt, og det er blevet væsentligt mere udbredt. I Storbritannien er 

det fem ud af seks adspurgte revisionsvirksomheder, der anvender SDC’er ved en 

undersøgelse fra 2017. Samme undersøgelse viser, at mængden af timer, som bliver 

leveret fra disse SDC’er, er steget med 70 % fra 2013 til 2016  (Financial Reporting 
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Council, Audit Quality Thematic Review, 2017). Som tidligere anført er der én af 

revisionsvirksomhederne, hvor deres SDC leverer mere end 11 % af de samlede timer, 

der anvendes på revisionsopgaver mod et gennemsnit på under 8 % i 2017. For flere af 

revisionsvirksomhederne gælder en målsætning i niveauet 10 % til 15 % af det samlede 

antal revisionstimer, som skal udføres af et SDC.  

5.4 Arbejdsopgaver 

Medarbejderne i diverse SDC’er kan blive betragtet som en forlængelse af det 

eksisterende revisionsteam. I praksis betyder dette, at de indgår som en del af teamet 

desuagtet den geografiske afstand. Dette betyder, at de ansatte i SDC’er blandt andet har 

adgang til revisionsplanlægningen og risikovurderingerne samt kan dokumentere deres 

udførte arbejde direkte i den fælles revisionsfil.  

 

Listen af arbejde, der udføres i et SDC, er lang og forskellig fra revisionsvirksomhed til 

revisionsvirksomhed. Dog kan arbejdet deles op i to forskellige typer: 

- Det repetitive og simple 

- Det individualiserede 

5.4.1 Det repetitive og simple 

Denne type arbejde dækker ofte over gennemgang og udfyldelse af checklister eller på 

anden vis simple afstemningsøvelser. Arbejdet kan sommetider have en mere 

administrativ karakter frem for en revisionsmæssig karakter. Det kræver derfor ikke 

nødvendigvis højt trænet personale til at udføre disse opgaver, da de kan udføres på 

baggrund af relativt simple instruktioner. Ved en gennemgang af seks britiske 

revisionsvirksomheders anvendelse af SDC til simple og repetitive opgaver svarede de 

følgende: 
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Figur 5 – Audit work performed by Service Delivery Centres (Financial Reporting Council, Audit 

Quality Thematic Review, 2017) 

 

 
 

 

Af det repetitive arbejde kan der således nævnes mere konkrete opgaver såsom: 

 

Gennemgang af årsrapporter 

Gennemgang af årsrapporter for test af sumtotaler og sammentællinger. Interne 

sammenhænge og afstemning til noteoplysninger. Afstemning af sammenligningstal til 

sidste års årsrapport. Ydermere kan det være afstemning mellem internt arbejdspapir, 

hvor revisionsarbejdet er udført til det/de faktiske tal i årsrapporten.  

 

Tjekliste-gennemgang af noteoplysninger 

En objektiv tjekliste-gennemgang af de i årsrapporten tilstedeværende noter, samt om 

disse matcher en dertil udarbejdet tjekliste, der indeholder alle obligatoriske 

noteoplysninger for en tilsvarende årsrapport.  
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Eksterne bekræftelser 

SDC kan både anvendes til udsendelse og indhentelse af eksterne bekræftelser, ligesom 

de kan bidrage til den efterfølgende afstemning af de indhentede informationer i 

forbindelse med revisionsmæssige substanshandlinger, der udføres. Her kan både være 

tale om udsendelse af saldobreve/debitorbekræftelser til debitorer, efterspørgsel på  

kontoudtog hos udvalgte kreditorer samt efterspørgsel på engagementsbekræftelser hos 

de bankforbindelser, der anvendes på den pågældende revisionsopgave. Efterfølgende vil 

et SDC eksempelvis kunne assistere med følgende substanshandlinger ved at 

dokumentere, om de modtagne debitorbekræftelser matcher den udvalgte stikprøve, og 

om kreditorkontoudtog ligeledes matcher de udvalgte værdier, der fremgår af 

kreditorlisten. Afslutningsvis kan SDC’et afstemme de informationer, der fremgår af 

engagementsbekræftelserne til likvidbeholdninger samt eventuel bankgæld, der måtte 

være.  

 

Opdatering af leadsheets 

Generelt kan der være tale om flere forskellige typer af administrative opgaver, der følger 

med at vedligeholde og opdatere en revisionsfil. Én af dem kan være at opdatere 

leadsheets for de forskellige regnskabsposter. Det kan ligeledes være den administrative 

del i at oprette nye revisionsfiler fra år til år.  

 

Detailtest 

I denne sammenhæng kan der være tale om en bred vifte af detailtests, der udføres i 

forbindelse med revisionsopgaver. For eksempel kan der være tale om gennemgang og 

test af omkostningsbilag for andre eksterne omkostninger. Der kan være tale om 

kostpristest på et varelager, hvor de i ERP-systemet anførte kostpriser testes til seneste 

indkøbsfaktura. Ydermere kan der blandt andet udføres detailtests relateret til 

omsætning, anlægsaktiver, personaleomkostninger med videre. En sådan anvendelse af 

SDC er således meget omfangsrig.  

 

På tidspunktet for udarbejdelsen af ovenstående analyse fra FRC er det kun to ud af seks 

adspurgte, der anvender SDC til detailtest på deres revisionsopgaver. Dette vidner 
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naturligvis om, at der er tale om mange administrative opgaver, som i stedet uddeles til 

SDC’er, og ligeledes kræver det gode interne retningslinjer såfremt SDC anvendes til 

detailtest, da dette som beskrevet ovenfor kan være meget omfangsrigt. Ligeledes kan 

anvendelse af SDC til detailstest dog være netop det, som gør, at revisionsvirksomhederne 

vil være i stand til at opnå deres målsætning om, at SDC’er skal stå for 10 % - 15 % af de 

totale revisionstimer (Financial Reporting Council, Audit Quality Thematic Review, 2017).  

5.4.2 Det individualiserede 

Foruden ovenstående handlinger og opgaver er der enkelte revisionsvirksomheder, der 

anvender SDC til mere holdningsbaseret arbejdet. Dette finder blandt andet sted i Indien, 

hvor Deloitte har et center kaldet “USI”, hvori de ansatte udfører arbejde relateret til 

signifikante risici samt i forbindelse hermed skal udøve professionel dømmekraft 

(Financial Reporting Council, Deloitte LLP - Audit Quality Inspection, 2015). 

 

Hos KPMG er det konstateret, at medarbejderne i et SDC har skullet anvende professionel 

dømmekraft i forbindelse med deres arbejde vedrørende test af posteringer (JET5) samt 

gennemlæsning af bestyrelses- og direktionsmødereferater (Financial Reporting Council, 

KPMG LLP and KPMG Audit PLC - Audit Quality Inspection, 2015). 

5.5 Regulering 

Der findes i dag ikke nogen særskilt regulering, der eksplicit behandler anvendelsen af 

SDC. Anvendelsen af SDC er ligesom alt andet revisionsarbejde omfattet af de 

internationale revisionsstandarder (ISA), de internationale kvalitetssikringsstandarder 

(ISQC) samt eventuel lokal lovgivning. De ansatte i et SDC, der således betjener danske 

revisionskunder, skal derfor leve op til de samme krav, som danske medarbejdere skal. 

Ligeledes er det af SDC’et udførte arbejde underlagt de samme kvalitetskrav samt 

kontroller, som et tilsvarende dansk udført arbejde vil være det.  

                                                        

5 Journal Entry Testing 
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Det er derfor op til den enkelte revisionsvirksomhed at udarbejde samt sikre 

overholdelsen af retningslinjer, der lever op til de internationale 

kvalitetssikringsstandarder, som vil blive gennemgået senere i specialet og ligeledes 

sikre, at det udførte arbejde lever op til de internationale revisionsstandarder.  

Forskellige udenlandske regulerende og lovgivende instanser har udtrykt bekymring om 

overholdelsen af ISA’erne samt ISQC 1, når stadig mere arbejder bliver sendt til SDC’er. 

Bekymringen går i nogle tilfælde helt konkret på, om de faldende revisionshonorarer 

presser revisionsvirksomhederne til at øge anvendelsen af SDC, og at denne udvikling kan 

kompromittere både revisionskvaliteten og kvalitetsstyringen (Financial Reporting 

Council, Independent review of the Financial Reporting Council’s Enforcement 

Procedures Sanctions, 2017). For at imødegå dette har Big 4-virksomhederne gjort 

forskellige tiltag for at højne revisionskvaliteteten. Dette involverer blandt andet, at 

amerikanske revisionspartnere og managere er fysisk placeret i SDC’et i Indien 

eksempelvis. Derudover har man også periodisk haft de lokale medarbejdere fra SDC’et 

udstationeret til USA for at arbejde med revisionskunder (Daugherty, Dickins, & Fennema, 

2014).  

5.6 Sammenfatning 

Med revisionsvirksomheders etablering af SDC’er sker udførslen af revisionsopgaverne 

nu ikke længere kun i det pågældende land, men de kan praktisk talt finde sted i hele 

verdenen. Siden 2010 er udviklingen gået stærkt, og i dag anslås det, at små 10 % af de 

samlede revisionstimer hos en håndfuld store revisionsvirksomheder i Storbritannien 

leveres af SDC’er.  

Udviklingen drives af et ønske om at reducere antallet af timer, som højtuddannede 

revisorer anvender på administrative og simple revisionshandlinger. Derudover drives 

denne udvikling ligeledes af, at opsætningen bidrager til en mere konkurrencedygtig 

omkostningsstruktur i et marked, hvor revisionshonorarer generelt set er faldende.  

SDC’er assisterer oftest med simple tjekliste- eller afstemningsøvelser, men kan dog også 

anvendes til mere komplekse områder, hvor enkelte revisionsvirksomheder anvendes 
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ved revisionen af signifikante risici. I den henseende er det op til den enkelte 

revisionsvirksomhed at sikre overholdelsen af både internationale revisions- og 

kvalitetssikringsstandarder.  

6 Juridisk lovramme 

Nærværende kapitel vil gennemgå de mest centrale elementer indeholdt i de 

internationale standarder og nationale love henset til revisionskvalitet og dets 

sammenhæng med SDC’er.  

Hvor de internationale standarder ikke er lov i Danmark, men alt andet lige anvendes i 

vid udstrækning således, er bekendtgørelserne lov i Danmark. Begge dele er således 

relevante for indeværende speciale.  

Som beskrevet tidligere er danske revisorer derfor underlagt at følge de internationale 

standarder for revision, heriblandt ISQC 1 og ISA 220, og de er derudover ligeledes 

omfattet af den nationale Revisorlov og bekendtgørelse om udført arbejde. 

6.1 Internationalt lovgrundlag 

6.1.1 ISQC 1 

ISQC 1 er den internationale standard for kvalitetskontrol, der ligesom de øvrige ISA’er 

udgives af International Federation of Accountants (IFAC) via International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB).  

Sigtet med ISQC 1 er direkte defineret i standarden ved beskrivelsen: Firmaets mål er at 

etablere og opretholde et kvalitetsstyringssystem, der kan give firmaet høj grad af 

sikkerhed for, at: (a) firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt 

relevante krav i lov og øvrig regulering, og (b) erklæringer afgivet af firmaet eller af 

opgaveansvarlige partnere er passende efter omstændighederne. IAASB udgav 

standarden på baggrund af et projekt med formål at etablere de grundlæggende 

principper og væsentlige procedurer, der vurderes nødvendige for at stille den 

nødvendige vejledning til rådighed for revisionsvirksomheden. Standarden beskriver 

altså revisionsvirksomhedens ansvar for at etablere og benytte et kvalitetssikringssystem 
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til brug for revision og review af historiske finansielle tal. Projektet udmundede, foruden 

ISQC 1, i en revideret udgave af ISA 220 fokuseret på ansvaret placeret på den enkelte 

revisionsopgave og det enkelte revisionsteam, som tidligere beskrevet såvel ansvaret for 

kvalitetssikring hos revisionsvirksomheden som hos revisor. 

ISQC 1 indeholder en beskrivelse af følgende forhold: 

• Ledelsesansvar for kvalitet inden for virksomheden; 

• Relevante etiske krav (inklusive uafhængighed); 

• Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver; 

• Menneskelige ressourcer; 

• Opgavens udførelse (inklusive høring, erklæring og revision af 

kvalitetssikringsgennemgang af opgaver) og 

• Overvågning (herunder behandling af klager og påstande). 

I forbindelse med ledelsesansvar for kvalitet i revisionsvirksomheden understreger 

IAASB, at virksomheden skal etablere politikker og procedurer designet til at promovere 

en intern kultur, der anerkender vigtigheden af kvalitet i forbindelse med udførelsen af 

en revisionsopgave. Samtidig skal revisionsvirksomheden overholde de relevante etiske 

krav, herunder uafhængighed. Således sætter standarden rammen om virksomhedens 

overordnede ansvar for revisionskvalitet og kvalitetskontrol og inkluderer ligeledes 

uafhængighed og ansvaret herfor som et afgørende element heraf. Baseret på ISQC 1 afsnit 

18, jf. afsnit A4 og A5, er det altså relevant for revisionsvirksomheden at etablere en tone 

at the top også vedrørende arbejde med og i SDC’er, der således skal flyde ned gennem 

virksomhedens forskellige lag.  

Herudover lægger standarden vægt på kunde- og opgaveaccept på et organisatorisk 

niveau samt monitorering. Disse områder kan være relevante for anvendelsen af SDC, 

såfremt opgaver om kunde- og opgaveaccept flyttes til SDC’er, hvortil ISQC 1 afsnit 26-28 

vil være relevant, samt hvorvidt der er specifikke procedurer for overvågning ved SDC’er, 

jf. ISQC 1 afsnit 48. 
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Indeholdt i standarden er også området omkring menneskelige ressourcer, der ses 

gentaget som et element i AQI’erne (se afsnit 8.3), hvor der lægges vægt på, at 

virksomheden har en proces, der sikrer rimelig sikkerhed for at have tilstrækkeligt 

personale med de rette kompetencer, kapabiliteter og etisk tilgang. Dette er således et 

relevant element i standarden, der direkte kan overføres på brugen af SDC’er i 

revisionsvirksomheden jf. ISQC 1 afsnit 29-31. I denne forbindelse vil 

revisionsvirksomheden skulle evaluere de faktiske politikker og procedurer for 

ansættelse i SDC’er, særligt henset til kvalifikationer hos medarbejderne, der sikrer 

overholdelse af de overordnede politikker og retningslinjer i revisionsvirksomheden 

lokalt. Hertil gælder også undervisning af de ansatte i ISA’erne, relevant begrebsramme 

og regnskabsstandarder i form af IFRS, Årsregnskabsloven etc.  

Endeligt lægges der stor vægt på revisionsvirksomhedens proces for 

kvalitetssikringsgennemgang, herunder kriterierne for frekvens, udformning, udvælgelse 

og dokumentation heraf. 

Revisionsstandarden ISQC 1 vil dog ikke forblive i sin nuværende form, eftersom der er 

to nye standarder under udarbejdelse i form af ISQM 1 og 2. Hvor formålet er at forbedre 

robustheden af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer, herunder ved en 

mere proaktiv og skræddersyet tilgang til kvalitetsstyringen, men særligt fokus på at 

modernisere standarden til et udviklende og stadig mere komplekst miljø, herunder 

ønsket om at adressere betydningen af teknologi, netværksfirmaer, og brugen af eksterne 

service providers (IAASB, 2019). Der er således ikke taget elementer med, der særskilt 

adresser offshoring, hvorfor der positivt er afgrænset herfra i indeværende speciale.  

6.1.2 ISA 220  

ISA 220 er den internationale revisionsstandard omhandlende kvalitetsstyring ved 

revision af regnskaber, og som beskrevet ovenfor bliver denne udgivet af International 

Federation of Accountants (IFAC) via International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB).  
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Revisionsstandardens formål er at sikre, at der på opgaveniveau implementeres 

kvalitetssikringsprocedurer, der giver revisor en høj grad af sikkerhed for, at revisionen 

overholder faglige standarder samt øvrig regulering og derudover, at revisors erklæring 

er passende efter omstændighederne. I modsætning til ISQC 1, der omhandler 

kvalitetskontrol på virksomhedsniveau, omhandler ISA 220 kvalitetsstyring på 

revisionsopgaveniveau. ISA 220 forudsætter, at revisionsvirksomheden allerede er 

omfattet af ISQC 1 eller nationale krave, der er mindst lige så strenge. 

Revisionsstandarden i sin nuværende form er fra 2009. 

Den opgaveansvarlige partner er ansvarlig for den overordnede kvalitet på 

revisionsopgaven. Derudover skal partneren under hele revisionsforløbet foretage 

nødvendige observationer og forespørgsler og dermed være opmærksom på beviser for 

opgaveteamets manglende overholdelse af etiske krav. Dette kan besværliggøres, da dele 

af revisionsteamet ved involvering af SDC befinder sig et andet sted rent geografisk, 

hvormed der skal etableres andre procedurer, hvor dette sikres. Ved afgivelse af en 

revisionserklæring vil den opgaveansvarlige partner ligeledes udforme en konklusion om 

overholdelse af uafhængighedskrav, hvorfor partneren ligeledes skal være i stand til at 

vurdere omstændigheder og relationer, som udgør en trussel mod uafhængigheden - også 

for de respektive medarbejdere i SDC’et, der indgår i opgaveløsningen. 

Efter punkt 14 i ISA 220 skal den opgaveansvarlige partner sikre sig, at opgaveteamet har 

de kompetencer og færdigheder, der er påkrævet for at udføre revisionsopgaven i 

overensstemmelse med faglige standarder og gældende lovgivning. Det kan være teamets 

forståelse af og praktiske erfaring med lignende opgaver og/eller disses kompleksitet. 

Ligeledes skal den opgaveansvarlige partner overveje teamets forståelse af faglige 

revisionsstandarder og anden lovgivning relevant for opgaven. I denne sammenhæng kan 

partneren have svært ved at vurdere kompetencerne af de enkelte ansatte fra et SDC, som 

vil indgå i revisionsteamet, og den opgaveansvarlige partner må derfor finde alternative 

metoder, hvoraf én kunne være at bero sig på revisionsvirksomhedens overholdelse af 

ISQC 1, som ligeledes behandler medarbejdernes kompetencer gennem deres ansættelse 

samt formelle uddannelse.  
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Som den øverste i revisionsteamet skal den opgaveansvarlige partner tage ansvar for 

ledelse og tilsyn med revisionsopgaven. Af punkt A13 jf. ISA 220 fremgår det blandt andet, 

at drøftelse blandt opgaveteamets medlemmer gør det muligt for mindre erfarne 

medlemmer at stille spørgsmål til mere erfarne medlemmer af opgaveteamet. Endvidere 

fremgår det, at passende teamarbejde og oplæring bidrager til, at opgaveteamets mindre 

erfarne medlemmer opnår en klar forståelse af målene med det tildelte arbejde. Punkt 

A15 omhandler den opgaveansvarlige partners overvejelser omkring det enkelte 

teammedlems kompetencer og færdigheder, herunder om de har tilstrækkelig tid til at 

udføre deres arbejde. Dette er således også relevant i planlægning af arbejdet, hvis der 

skal involveres medarbejdere i SDC’et.  

Den opgaveansvarlige partner skal ved gennemgang af det udførte arbejde samt 

drøftelser med opgaveteamet sikre, at der er indhentet et egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis til at understøtte de konklusioner, der er nået samt den erklæring, der 

afgives. Sådanne drøftelser kan omhandle områder, hvori et SDC har været involveret i 

forbindelse med udførelse af revisionen. Det er derfor selvsagt nødvendigt, at der 

foreligger processer eller retningslinjer for, hvordan denne viden tilflyder 

revisionspartneren og revisionsteamet i øvrigt. 

6.2 Det danske lovgrundlag 

6.2.1 Revisorloven 

Lovbekendtgørelse 2018-11-20 nr. 1287 om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder betegnes også som Revisorloven (RL). RL omfatter blandt andet 

vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision med videre og derudover 

reglerne om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 

Af relevans for specialet er blandt andet RL § 16, som tilsiger, at revisor skal udvise god 

revisorskik og herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes karakter 

tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise professionel skepsis, 

objektivitet, fortrolighed og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Denne 
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bestemmelse finder også anvendelse for de ansatte, som fra et SDC måtte løse opgaver på 

danske revisionskunder.  

Foruden god revisorskik omhandler RL også revisors uafhængighed og kravene hertil. 

Disse fremgår af RL § 24 stk. 1 og 2 og vil blive uddybet senere i specialet. 

6.2.2 Bekendtgørelse om udført arbejde 

Lovbekendtgørelse 2016-06-17 nr. 734, om godkendte revisorers og 

revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet, indeholder, som titlen antyder, 

netop kravene til udførelsen af revisionsopgaver. Særligt relevant for dette speciale er de 

indledende paragraffer, da disse i høj grad knytter sig til de ovenfor beskrevne 

internationale standarder.  

Særligt gælder §2, stk. 2-3, som foreskriver, at revisionsvirksomheden skal tage hensyn 

til revisionskvalitet, uafhængighed og kompetence samt give udpegede revisorer 

tilstrækkelige ressourcer. Dette er altså i forlængelse af ISQC 1 i henhold til firmaniveauet 

for at sikre revisionskvalitet.  

Endvidere er §3 relevant, eftersom der skal afsættes tilstrækkelig tid og tilstrækkelige 

ressourcer til at udføre revisionsopgaven. Herved lægger denne henvisning sig til ISA 220 

ud fra opgaveniveauet samt relevans for SDC, da der netop også er tale om, at 

medarbejderne herfra skal indgå i et tids- og ressourceperspektiv på den enkelte 

revisionsopgave.  

Endeligt er §4 omhandlende revisors ansvar essentiel for specialet, da der stilles krav om, 

at revisor skal deltage aktivt i udførelsen af revision, herunder ledelse, tilsyn og udførelse 

af opgaver, hvilket således er et parameter der skal betragtes i relation til at distribuere 

arbejde til et SDC. 

6.3 Sammenfatning 

De internationale og danske standarder samt love ovenfor behandler dels 

kvalitetskontrol og dels kvalitetsstyring. Standarderne stiller krav for både 

revisionsvirksomhederne og ligeledes de opgaveansvarlige partnere på revisionssagerne. 
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Ved involvering af et SDC tilføjes unægteligt yderligere en dimension i både 

revisionsvirksomheden samt på det enkelte revisionsteam. Der gælder de samme regler 

for medarbejderne i et SDC, der udfører revisionsopgaver på en revisionskunde i 

Danmark, som der gælder for det øvrige og eksisterende revisionsteam. Det stiller derfor 

krav til, at både revisionsvirksomheden såvel som den opgaveansvarlige partner tænker 

denne dimension ind på virksomhedsniveau såvel som opgaveniveau for kontinuerligt at 

sikre, at overholde gældende kvalitets- og revisionsstandarder. 

7 Uafhængighed 

7.1 Uafhængighed generelt 

Revisoren er offentlighedens tillidsrepræsentant, og uafhængighed er derfor grundstenen 

i revisors rolle.  

Den første i rækken af nuværende internationale revisionsstandarder hedder “ISA 200 - 

Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision”. Allerede i titlen fremgår 

det som en konstatering, at revisor er uafhængig. Det er nærmere beskrevet i standardens 

punkt 14, der blandt andet oplyser, at revisor skal overholde relevante etiske krav 

herunder kravene vedrørende uafhængighed.  

De etiske regler, som revisor er omfattet jævnfør punkt 14 i ISA 200, omfatter normalt del 

A og B i IESBA's Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA's etiske regler). Når 

det omhandler revision af regnskaber, gælder desuden af IESBA's etiske regler, at revisor 

skal være uafhængig af den virksomhed, der revideres. Ifølge de etiske regler gælder 

denne uafhængighed både i opfattelse og i fremtoning. Dette skal forstås på følgende 

måde, hvor opfattelse dækker over de facto at være uafhængig af den reviderede 

virksomhed, og fremtoning dækker over, hvad en tredjemand måtte opfatte som værende 

uafhængig desuagtet en retlig definition af ordet uafhængighed.  

Formålet, med at revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som revideres, er at 

sikre revisors evne til at udforme en revisionskonklusion uden at lade påvirkninger, som 

kan være kompromitterende for konklusionen få indflydelse herpå. Man kan således sige, 
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at uafhængigheden understøtter revisors evne til at fremstå objektivt og besidde 

professionel skepsis.  

Som anført tidligere i specialet, fastsætter ISQC 1 revisionsvirksomhedens ansvar for at 

etablere og vedligeholde kvalitetsstyringssystemer i relation til revisionsopgaver. 

Herudover fastsætter ISQC 1 ansvaret for, at der etableres politikker og procedurer til at 

give høj grad af sikkerhed for, at revisionsvirksomheden og dennes medarbejdere 

overholder relevante etiske krav og herunder uafhængighed. Foruden ISQC 1 forefindes 

ligeledes ISA 220, som i modsætning til ISQC 1 gælder for den enkelte revisionsopgave, 

hvormed den opgaveansvarlige partner er ansvarlig for den overordnede kvalitet på 

revisionsopgaven. Derudover skal partneren under hele revisionsforløbet foretage 

nødvendige observationer og forespørgsler og dermed være opmærksom på beviser for 

opgaveteamets manglende overholdelse af etiske krav. Ved afgivelse af en 

revisionserklæring vil den opgaveansvarlige partner ligeledes udforme en konklusion om 

overholdelse af uafhængighedskrav, hvorfor partneren ligeledes skal være i stand til at 

vurdere omstændigheder og relationer, som udgør en trussel mod uafhængigheden. 

Udover den ovenfor omtalte internationale regulering omkring revisors uafhængighed 

findes der ligeledes dansk lovgivning omkring emnet i form af Revisorloven (RL). For 

specialets sigte er det opgaver, der udføres efter lovens § 1 stk. 2, som omhandler 

revisionsopgaver, der er interessant. Efter RL § 24 stk. 1 skal revisor, 

revisionsvirksomheden og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til 

opgaven, være uafhængige af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være 

involveret i virksomhedens beslutningstagning. Desuden beskriver § 24 stk. 2, at revisor 

ikke er uafhængig, hvis der foreligger en direkte eller indirekte økonomisk interesse eller 

et forretningsmæssigt eller andet forhold mellem revisor og den virksomhed, en opgave 

vedrører, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors 

uafhængighed, ligesom tilsvarende gælder i ISA 200. I RL § 28 stk. 1 og 2 fremgår det, at 

revisionsvirksomheden skal have en intern organisering og herunder et 

kvalitetssikringssystem, som skal forhindre trusler mod revisionsvirksomhedens og 

revisors uafhængighed. Derudover skal det ligeledes bidrage til at sikre kvaliteten og 

grundigheden ved udførelse af revisionsopgaver. 
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7.2 Uafhængighed og service delivery center 

Som det fremgår ovenfor, foreligger der en række standarder og love, der har til formål at 

regulere revisors uafhængighed. De samme standarder og love gør sig ligeledes gældende, 

når en dansk revisionsvirksomhed arbejder med et SDC. Det er således den danske 

revisionsvirksomheds ansvar, at de ansatte i et SDC, der servicerer danske 

revisionskunder, opfylder kravene til uafhængighed på samme vis, som en tilsvarende 

dansk ansat skal gøre det. 

Til dette gælder bestemmelserne i både ISQC 1 og Revisorloven, som skal sikre, at der på 

firmaniveau er etableret politikker og processer, som skal sikre denne overholdelse. Det 

forekommer dog rimeligt at antage, at denne kontrol alt andet lige besværliggøres af den 

geografiske distance, der opleves mellem revisionsvirksomheden og det SDC, de 

anvender. Den samme problemstilling, omend muligvis i højere grad, gør sig gældende for 

den opgaveansvarlige partner, der efter ISA 220 skal sikre opgaveteamets uafhængighed 

samt vurdere indikationer på manglende uafhængighed, såfremt disse opstår.  

De ansatte i SDC skal således være omfattet af den samme interne kontrol og 

kvalitetssikring, som øvrige danske medarbejdere er det. Dels for at sikre, at overordnede 

firmapolitikker overholdes og dels for at sikre den altafgørende uafhængighed i 

forbindelse med revisionsopgaver.  

8 Revisionskvalitet 

Nærværende kapitel har til formål at forstå samspillet mellem revisionskvalitet og 

anvendelsen af SDC’er. Dette bygger således på en nærmere analyse af revisionskvalitet 

og aktualiteten heraf i forhold til SDC.  

Revisionskvalitet for nærværende formål er defineret jf. afsnit 3.4.2.  

8.1 Kvalitetsstyringssystem 

Som beskrevet i afsnittet om den juridiske lovramme for brugen af SDC’er, beskriver ISQC 

1 de overordnede retningslinjer og standard for kvalitetsstyringskontrol på 

virksomhedsniveau. I dansk lovramme findes der yderligere jura, som behandler 
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revisionsvirksomhedernes interne organisation i bekendtgørelsen af samme navn6. Heri 

formuleres således: 

En revisionsvirksomhed skal have en intern organisation med henblik på at forhindre 

eventuelle trusler mod revisionsvirksomhedens og revisors uafhængighed og objektivitet 

samt sikre kvaliteten, integriteten og grundigheden ved udførelse af erklæringsopgaver. 

(ISQC 1). 

I praksis vil man i de større revisionsvirksomheder se, at der etableres en faglig afdeling, 

hvor ansvaret for ovenstående placeres. De større revisionsvirksomheder er desuden en 

del af et netværksfirma, hvor der er en central faglig afdeling, som er ansvarlig for 

kvalitetsstyring og herunder procedurer for kvalitetssikringsgennemgang. Således er der 

herfra etableret et overordnet kvalitetsstyringssystem, som kan have lokale tilpasninger, 

eksempelvis på nationalt niveau. Typisk vil den faglige afdeling herfra sikre, at der 

implementeres de nødvendige tiltag, kontroller, processer og procedurer, der sikrer, at 

kvaliteten gennemsyrer såvel det organisatoriske som opgavespecifikke niveau af 

revisionen. Dette kan i praksis være specifikke, obligatoriske arbejdspapirer og 

programmer, som skal udfærdiges og reviewes i henhold til de godkendte firmapolitikker.  

Revisionsvirksomheden skal herudfra årligt evaluere sit kvalitetsstyringssystem, 

herunder føre fortegnelser over resultaterne af evalueringen samt foreslåede 

foranstaltninger til ændring af kvalitetsstyringssystemet.  

8.2 Intern og ekstern kvalitetskontrol 

8.2.1 Intern kvalitetskontrol 

Den interne kvalitetskontrol i revisionsvirksomhederne er defineret ved ISQC 1, som 

erstattes af ISQM’erne. Der henvises således til afsnit 6.1.1 for gennemgang heraf.  

                                                        

6 Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation 
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8.2.2 Ekstern kvalitetskontrol 

Af Revisorlovens kapitel 9 fremgår reglerne om tilsyn og kvalitetskontrol jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016.  

Det er Erhvervsstyrelsens opgave at foretage ekstern kvalitetskontrol af godkendte 

revisionsvirksomheder og revisorer, som ligeledes har pligt til at lade sig underkaste 

denne kvalitetskontrol. Kontrollen udføres efter en defineret kontrolfrekvens, som 

fremgår af nedenstående figur. 

Ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol kontrolleres det, om revisionsvirksomhederne 

lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet ved revision og 

erklæringsopgaver med sikkerhed. 

Hertil udarbejder Erhvervsstyrelsen hvert 

år retningslinjer for denne kvalitetskontrol 

af revisionsvirksomheder. 

Ved den eksterne kontrol opererer 

Erhvervsstyrelsen med et arbejdsprogram, 

der fungerer som en drejebog for 

kontrollen, og som således ikke er en 

statisk gennemgang af revisors pligter, 

men en ramme for den planlagte 

gennemgang.  

Dette omfatter for den specifikke revisionsopgave (Nelleman, 2019): 

- Planlægning af revisionsopgaven 

- Kundelegitimation, kunde-og opgaveaccept og uafhængighedsvurdering 

- Erklæringsemnet (erklæringen) 

- Omsætning/indregning af indtægter 

- Væsentligt og risikofyldt områder, udvalgt af kontrollanten 

- Områder, der indeholder regnskabsmæssige skøn 

Figur 6 – Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol 
(FSR, Revisortilsynet, 2019) 
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- Going Concern 

- Dokumentation for udformning og udførelse af revisionsopgaven generelt 

- Koncernrevision 

- Sager fra overvågning (intern kontrol) 

Redegørelser fra kvalitetskontrollerne offentliggøres endvidere på Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside (Erhvervsstyrelsen, 2018). 

8.3 Revisionskvalitetsindikatorer - AQI’er 

I forlængelse af udviklingen inden for brugen af SDC er det således også interessant at 

belyse samspillet med revisionskvalitet, herunder de ovennævnte revisionsstandarder.  

I den forbindelse opererer blandt andre det amerikanske revisortilsyn, PCAOB, med 

begrebet Audit Quality Indicators (AQI’er). Betegnelsen dækker over en potentiel 

portefølje af kvantitative måleredskaber, hvor formålet er at skabe ny indsigt i, hvordan 

man vurderer kvaliteten af revisioner, samt hvordan man opnår revision af høj kvalitet 

(PCAOB, 2015).  

Initiativet omkring AQI’er er spredt ud via en række tilsynsmyndigheder, som anskuer 

begrebet forskelligt. Dette kommer til udtryk i såvel antallet af AQI’er, som arten heraf, 

hvor mange myndigheder har udvalgt og udgivet AQI’erne som fleksible størrelser 

baseret på en principiel tilgang til måling af revisionskvalitet, mens andre har taget dem i 

brug som et obligatorisk regelsæt.  

Organisationen FEE har lavet en oversigt over de forskellige myndigheders udvælgelse af 

AQI’er (FEE, 2016). Herved ses det, at den mest udbredte indikator er uddannelsestimer 

per revisionsmedarbejder, mens antallet af timer udført via et SDC ud af det samlede antal 

timer anvendt på en revisionsopgave indledningsvist kun er medtaget af PCAOB, men 

senere også inkorporeret af den schweiziske tilsynsmyndighed, The Federal Audit 

Oversight Authority (FAOA) (FEE, 2016). 
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8.3.1 PCAOB’s AQI’er 

PCAOB udgav tilbage i 2015 28 AQI’er på baggrund af det dertil etablerede udvalgs 70 

mulige indikatorer. PCAOB har herved forsøgt at gøre revisionskvalitet mere målbart ved 

hjælp af et redskab, som skal kunne fungere som indikator, der kan anvendes af såvel 

revisor, revisionsvirksomhed, revisionsudvalg, tilsynsmyndighed, investor og øvrige 

interessenter (se bilag 2).  

Centralt for forståelsen af AQI’erne er, at det ikke er et redskab, der som udgangspunkt er 

målrettet PCAOB-revisioner, men derimod tiltænkt en bred vifte af brugere over et globalt 

perspektiv og dermed også andre tilsynsmyndigheder.  

AQI’erne er opdelt i tre hovedkategorier i form af Audit Professionals, Audit process og 

Audit results. I den første kategori er der altså fokus på elementer i revisionskvalitet, som 

kan henføres til revisorer som fagpersoner, hvorimod de to andre kategorier i højere grad 

beskæftiger sig med revisionsprocessen hhv. resultaterne fra revisionens udførelse.  

Særligt relevant for indeværende speciale er, at én af de 28 udvalgte AQI’er netop 

behandler distribution af revisionsydelser til SDC. Dette fremgår under overskriften, 

Amount of Audit Work Centralized at Service Centers. Det vil sige, omfanget af 

revisionsarbejdet, der bliver udført via SDC’er. Denne indikator er kategoriseret under 

overskriften kompetence som en del af revisionskvaliteten, der forsøges at kvantificeres 

ud fra Audit Professionals, altså revisor som fagperson.  

Herved fremgår det altså, at netop spørgsmålet om at flytte dele af revisionen til SDC’er 

kan lede til en mulig problemstilling om revisionskvalitet, herunder yderligere et 

spørgsmål om kompetencer.  

8.3.2 AQI ved Service Centers 

I udgivelsen af de 28 AQI’er, som PCAOB præsenterer, anskues indikatoren omkring 

anvendelsen af SDC ud fra to niveauer, hhv. opgave- og firmaniveau. Begge dele er 

indikeret ved en kalkulation af, hvor stor en procentdel af revisionen der bliver udført på 

et centraliseret grundlag i et SDC, målt på fakturérbare timer.  
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I den publicerede beskrivelse af AQI’en fremhæves det, at graden af arbejde, som udføres 

via et SDC, kan være et vigtigt element i revisionskvaliteten, både i sig selv, men særligt i 

forhold til revisionspartnerens overvågning og ansvar i forhold til involvering i arbejdets 

udførelse. Et arbejde, som i højere grad oplever et større geografisk udsyn i takt med 

involvering af SDC’er både inden- og uden for revisionsvirksomhedens nationale grænser.  

PCAOB fremhæver dog samtidig, at omfanget af arbejde, der udføres via SDC’er ikke er et 

lighedstegn med lavere revisionskvalitet. Centralisering af revisionsarbejde kan også 

have en positiv indvirkning, eftersom specifikke opgaver vil kunne blive udført af 

personer, der lige netop er trænet til at udføre disse typer af opgaver, ligesom det kan 

frigive medarbejdere på revisionsopgaven til at fokusere på mere komplekse og/eller 

skønsmæssige områder af revisionen (PCAOB, 2015).  

På den anden side kan centralisering medføre risici for utilstrækkelig eller ineffektiv 

kommunikation blandt teammedlemmer på den specifikke opgave og være til hindring 

for effektiv overvågning af udførelsen samt planlægning af bemanding på opgaven, særligt 

i forhold til juniorrevisorer. Centraliseringen kan også begrænse juniorrevisorers 

eksponering for grundlæggende revisionsprocesser og kan reducere virksomhedernes 

evne til at uddanne deres medarbejdere på de områder, som udføres centralt og dermed 

svække dén model, som den interne revisoruddannelse historisk har fungeret efter - 

særligt herunder mesterlære. 

8.4 FRC Findings 

Det britiske Financial Reporting Council (FRC) er en af de tilsynsmyndigheder, som 

igennem længere tid har undersøgt de større revisionsvirksomheders anvendelse af 

SDC’er. De britiske revisionsvirksomheder er generelt længere fremme i udbredelsen og 

anvendelsen af SDC’er sammenlignet med Danmark. FRC har foretaget analyser 

vedrørende omfanget samt inden for, hvilke områder anvendelsen finder sted. 

Resultaterne heraf er kommet til udtryk i deres egne publikationer, som dels indeholder 

objektive beskrivelser af forhold blandt større revisionsvirksomheder og dels indeholder 

konklusioner vedrørende inspektioner, der er foretaget hos de pågældende 

revisionsvirksomheder. Det udmærker sig både i gode eksempler, men også i kritiske 
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bemærkninger vedrørende revisionsvirksomhederne anvendelse af de respektive SDC’er. 

Det er derfor valgt at gennemgå nogle af disse observationer, som vurderes, ligeledes kan 

være relevante i en dansk kontekst. 

I en tematisk undersøgelse fra marts 2017 finder FRC indledningsvis, at øget pres for at 

effektivisere samt forbedre dækningsgrader på de enkelte revisionsopgaver har betydet, 

at anvendelsen af SDC’er er blevet mere populært og udbredt. Ligeledes finder de, at 

revisionskvaliteten kan øges som helhed ved at ansatte i SDC varetager rutinearbejde, og 

dermed frigiver tid hos det eksisterende revisionsteam, der således kan fokusere på mere 

risikofyldte områder i revisionen (Financial Reporting Council, Audit Quality Thematic 

Review, 2017). I undersøgelsen gennemgås i alt seks revisionsvirksomheder, hvoraf fem 

af disse på daværende tidspunkt allerede anvender et SDC, og den sidste 

revisionsvirksomhed overvejer etablering af et. I fire ud af de fem revisionsvirksomheder, 

der allerede anvendte SDC’er, var der udstukket centrale retningslinjer for, hvilket formål, 

og hvilke handlinger som SDC’er måtte anvendes til. Den femte revisionsvirksomhed lod 

det være op til det enkelte revisionsteam at vurdere, om SDC’et havde de fornødne 

kompetencer til at udføre vilkårlige opgaver, som de fandt passende. I forlængelse heraf 

konkluderede FRC, at det ultimative ansvar altid kan placeres hos revisionsteamet og 

endeligt den opgaveansvarlige partner. FRC bemærkede ligeledes, at det er centralt, at der 

foreligger processer til at vurdere kompetencerne hos de folk, der beskæftiges i de 

respektive SDC’er.  

I samme undersøgelse kiggede styrelsen på antallet af revisionstimer, der blev leveret fra 

disse SDC’er sammenlignet med den samlede mængde af revisionstimer. Her fandt de, at 

mængden i 2013 svarede til 4,6%, og tilsvarende i 2016 udgjorde det 7,9% af de samlede 

revisionstimer. På blot tre år er der tale om en stigning på mere end 70% af de timer, der 

leveres fra et SDC i stedet for det tilstedeværende revisionsteam. Ydermere var der én 

revisionsvirksomhed, som allerede på daværende tidspunkt leverede 11,4% af deres 

samlede revisionstimer fra et SDC. Anbefalingen fra FRC var således, at 

revisionsvirksomhederne bør overveje, hvordan revisionskvaliteten kan opretholdes 

eller forbedres, når tendensen for at benytte SDC i dele af revisionsarbejdet stiger 

(Financial Reporting Council, Audit Quality Thematic Review, 2017).  
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To revisionsvirksomheder i undersøgelsen anvendte blandt andet deres SDC’er til 

gennemgang af bestyrelsesmødereferater, journal entry testing og identificering af 

nærtstående parter. I relation hertil påpegede FRC vigtigheden af, at de ansatte i SDC 

havde kompetencerne hertil og ikke mindst den fornødne viden til at udføre disse 

handlinger.  

I forbindelse med en gennemgang af sanktioner og revisionsvirksomhedernes mulighed 

for at kommentere herpå i november 2017, kom der bekymringer til syne omkring 

faldende revisionshonorar. Det fremgik således, at visse revisorer reducerer kvaliteten og 

grundigheden af deres revisionsydelser i et forsøg på at forblive konkurrencedygtige ved 

at opkræve meget lave revisionshonorarer. I FRC’s årsrapport fra 2012 om 

kvalitetskontrol sagde styrelsen, at der var sket væsentlige reduktioner i 

revisionshonorarer for et antal revisionsudbud på store børsnoterede virksomheder. 

Rapporten sagde, at revisorer i et forsøg på at reducere omkostningerne ved deres 

revisionsydelser tog part i omkostningsbesparende øvelser, der reducerede 

revisionskvaliteten, såsom en reduktion i antallet af stikprøver, højere uddelegering til 

yngre personale, reduceret træning og øget brug af tjekliste-revisioner. FRC’s årsrapport 

for kvalitetskontrol i 2013 gentog disse bekymringer og fremhævede de potentielle risici 

ved revisionsvirksomheders offshoring af revisionsydelser til lavprislande, såsom Indien, 

i et forsøg på at spare penge. Ved kvalitetskontrollen i 2013 fandt styrelsen blandt andet:  

- Stikprøver, der ikke dækkede hele den reviderede periode eller den fuldstændige 

population uden, at der var redegjort tilstrækkeligt for dette. 

- Øget anvendelse af professionel dømmekraft ved fastsættelse af 

stikprøvestørrelser - og i forlængelse heraf var disse stikprøvestrørrelse altid 

mindre end de tilsvarende statistisk beregnede stikprøvestørrelser. 

Afslutningsvis konkluderes det, at lavprisrevisioner, der ofrer kvalitet, bidrager til en 

højere risiko for forkert adfærd. Det er den slags revisioner, der sandsynligvis vil blive 

indbragt for tilsynet til kvalitetskontrol (Financial Reporting Council, Independent review 

of the Financial Reporting Council’s Enforcement Procedures Sanctions, 2017) (Financial 

Reporting Council, Audit Quality Inspections, 2013).  
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Ved en kvalitetsgennemgang af EY i 2015 finder FRC, at revisionsvirksomhedens 

revisionsmetode begrænser arten af det arbejde, der kan sendes til SDC ved, at dette skal 

være objektive handlinger, som kræver lidt eller ingen skøn. Revisionsmetoden 

specificerer dog ikke yderligere, hvilke revisionshandlinger der kan være tale om, hvorfor 

det er op til teamet at beslutte, hvilke handlinger der kan betegnes som objektive og med 

lidt eller ingen skøn. I revisionsvirksomheden findes der på daværende tidspunkt ikke 

nogen central instans, der overvåger karakteren af de handlinger, som udføres af SDC’et 

på vegne af revisionsteams. EY tillader desuden, at review foretages af en senior, der er 

ansat i SDC’et, og hertil konkluderer FRC, at der altid skal udføres et sekundært review af 

revisionsteamet lokalt. Ydermere fremgår det, at revisionsteams i UK ikke har kendskab 

til SDC-medarbejdernes kompetencer og præstationsvurderinger, ligesom SDC-

medarbejderne modtager global træning, men dette omfatter dog ikke UK-specifik 

træning (Financial Reporting Council, Ernst & Young LLP - Audit Quality Inspection, 

2015). 

Ved en tilsvarende kvalitetsgennemgang af Deloitte i 2015 konkluderes det, at 

revisionsvirksomhedens anvendelse af et SDC i Indien, hvor de SDC-ansatte er 

involverede i revisionsområder med signifikante risici og væsentlige skøn, mangler 

tilstrækkelig vejledning til revisionsteams for, hvornår dette vurderes at være passende 

samt det modsatte. FRC bemærker, at revisionsvirksomheden i løbet af regnskabsåret har 

udstedt retningslinjer herfor, men finder ikke, at disse er tilstrækkelige. FRC finder 

ligeledes, at overvågning af intern træning for både IFRS- og UK-specifikke områder skal 

forbedres. Afslutningsvis bør det fremhæves, at disse kommentarer fra FRC finder sted i 

2015, hvor Deloitte UK kun anvender USI til at levere omkring 2% af deres samlede 

revisionstimer (Financial Reporting Council, Deloitte LLP - Audit Quality Inspection, 

2015). 

Kvalitetsgennemgangen af PwC i 2015 behandler revisionsvirksomhedens omstilling 

mod i højere grad at anvende deres SDC i Polen. I forbindelse med forberedelserne hertil, 

er der udarbejdet retningslinjer for, hvad SDC’et kan tilbyde - et ydelseskatalog. Der er 

tilsvarende udarbejdet templates, der skal anvendes for hver ydelse, der tilbydes. Det 

fremgår ligeledes af retningslinjerne, at medarbejderne i SDC’et ikke kan involveres i 
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områder, som kræver udøvelse af professionel dømmekraft (Financial Reporting Council, 

PricewaterhouseCoopers LLP - Audit Quality Inspection, 2015). 

Ved FRC’s kvalitetsgennemgang af KPMG i 2013 og 2015 fremhæves det blandt andet, at 

beslutningen om, i hvilken udstrækning SDC’et anvendes, alene er op til det enkelte 

opgaveteam at beslutte. Der foreligger således ikke nogle centrale retningslinjer herfor. 

Opgaveteamet kan derfor selv beslutte, hvilke opgaver de gerne vil have hjælp til og 

indirekte dermed beslutte, hvor stor en del af revisionen som udføres fra SDC’et. FRC 

fandt i forlængelse heraf, at niveauet for anvendelse af SDC’et var signifikant målt på antal 

timer, og det var fortsat stigende. I dette henseende havde FRC bekymringer omkring 

nogle opgaver ved journal entry testing, gennemgang af bestyrelsesmødereferater samt 

udfærdigelse af en industrispecifik tjekliste, da disse opgaver kræver en vis udstrækning 

af kunde- og branchekendskab. Afslutningsvis bemærkes det, at kontrollen med 

overholdelse af KPMG UK’s politikker og processer blev udført af KPMG Indien, hvorefter 

KPMG Indien rapporterer signifikante observationer til KPMG UK. FRC fandt dog, at 

rapporteringen fra KPMG Indien til KPMG UK ikke var tilstrækkelig detaljeret omkring de 

testede kontroller, de identificerede afvigelser, og hvilke ting der var sat i værk for at 

afdække disse opdagelser (Financial Reporting Council, KPMG LLP and KPMG Audit PLC - 

Audit Quality Inspection, 2015) (Financial Reporting Council, KPMG LLP and KPMG Audit 

PLC - Audit Quality Inspection, 2013). 

8.4.1 Sammenfatning af FRC findings 

På baggrund af ovenstående gennemgang af Financial Reporting Council’s analyser og 

observationer kan det udledes, at der er forhold, som er værd at være opmærksomme på, 

når revisionsvirksomhederne anvender SDC i deres opgaveløsning. Det kan blandt andet 

være, at anvendelsen af SDC ikke må påvirke revisionskvaliteten negativt, hvilket kan 

være tilfældet, såfremt motivationen tager sit udgangspunkt i forbedring af økonomiske 

nøgletal. Der er for eksempel set tilfælde, hvor de udvalgte stikprøver ikke dækkede den 

fulde periode eller population, uden at der være redegjort nærmere herfor. Ligeledes blev 

der fundet øget anvendelse af professionel dømmekraft, hvor stikprøvestørrelserne altid 

var mindre end de statistisk beregnede stikprøvestørrelser. 
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Foruden det økonomiske incitament fandt tilsynet, at der skal være tale om opgaver med 

lidt eller ingen grad af skøn. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis opgaveudførelsen kræver 

indsigt i kunde- eller industrispecifikke forhold, da det ikke er givet, at medarbejderne i 

SDC besidder disse kompetencer. Afslutningsvis henvises der til, at det altid er 

revisionsteamet og den opgaveansvarlige partner, som er ultimativt ansvarlig efter ISA 

220. Der skal således altid tages ansvar for det SDC-udførte arbejde, og der skal blandt 

andet laves et review af revisionsteamet. 

8.5 Revisionskvalitet og Service Delivery Centers 

Når SDC’er udfører arbejde, som sammen med andet arbejde danner hele eller dele af 

grundlaget for en revisionspåtegning, er dette arbejde omfattet af de samme reguleringer 

og standarder som det revisionsarbejde, der ellers udføres i Danmark. Medarbejderne i 

SDC og deres arbejde skal således leve op til relevante internationale revisionsstandarder, 

hvoraf nogle er gennemgået tidligere i opgaven.  

Revisionskvalitet og SDC hænger som følge heraf sammen, da SDC-medarbejdere er at 

betragte som en forlængelse af det eksisterende revisionsteam, og deres arbejde skal 

derfor undergå samme kvalitetssikring som øvrigt arbejde, der udføres af det danske 

revisionsteam. Af samme årsag er revisionsteamet og den opgaveansvarlige 

revisionspartner de personer, som sidder med det endelige ansvar for det udførte 

arbejde. Derfor bør revisionsteamet også foretage review af det arbejde, som udføres i 

SDC for at kontrollere, at dette lever op til lokal og international lovgivning.  

8.6 Delkonklusion 

Anvendelsen af SDC’er er fortsat stigende, og det samme gælder således relevansen af 

samme emne. De findes i forskellige former og benyttes til en række forskellige opgaver 

afhængig af, hvad de enkelte revisionsvirksomheder finder passende og relevant. Arten af 

opgaver bidrager til udformningen af SDC’et. Hvor nogle revisionsvirksomheder 

anvender meget standardiserede opgaver, hvilket bevirker at samarbejdet med et SDC er 

prædefineret til udvalgte opgaver, lader andre revisionsvirksomheder det være op til de 

enkelte revisionsteams at finde opgaver, som de synes er passende, og samarbejdet med 
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SDC vil som følge heraf bære mere præg af individualiserede opgaver, og det forventes, at 

revisionsteamet giver tydelige instruktioner.  

Alt afhængig af, hvordan man har valgt at etablere et SDC samt arten af de opgaver, som 

forventes at blive løst herfra, stilles der krav til SDC-medarbejdernes kompetencer. 

Medarbejdernes kompetencer er en essentiel del af ligningen, når der skal udføres 

revisionsopgaver. Det er således relevant for revisionsteamet at sikre, at SDC-

medarbejderne besidder de kompetencer, der skal til for at kunne løse de ønskede 

opgaver og dermed sikre den rette kvalitet i arbejdet. En kvalitet, der blandt andet kan 

måles eller styres ved hjælp af PCAOB’s Audit Quality Indicators, der udkom i 2015, hvoraf 

netop én af disse indikatorer omhandler, hvor stor en del af revisionen der udføres i et 

SDC. Punktet er placeret under emnet kompetencer, og herved fremgår det altså, at netop 

spørgsmålet om at flytte dele af revisionen til SDC’er kan lede til en mulig problemstilling 

om revisionskvalitet, herunder yderligere et spørgsmål om kompetencer hos de ansatte i 

SDC.  

Det arbejde, der udføres af et SDC, er, som tidligere anført, omfattet af den samme 

regulering, der gælder for en tilsvarende opgaveløsning i Danmark. Dette omfatter blandt 

andet de internationale revisionsstandarder, den internationale standard for 

kvalitetskontrol samt revisorloven og bekendtgørelse om tilrettelæggelse af arbejde.  

Ifølge ISQC 1 er formålet blandt andet at etablere og opretholde et kvalitetsstyringssystem 

på virksomhedsniveau. Ydermere er der indeholdt i standarden et område omkring 

menneskelige ressourcer, hvor revisionsvirksomheden skal evaluere de faktiske 

politikker og procedurer for ansættelse i SDC’er. Hertil gælder også undervisning af de 

ansatte i ISA’erne, relevant begrebsramme og regnskabsstandarder i form af IFRS, 

Årsregnskabsloven etc. 

Ifølge ISA 220 er formålet blandt andet at sikre, at der på opgaveniveau implementeres 

kvalitetssikringsprocedurer, som giver revisor en høj grad af sikkerhed for, at revisionen 

overholder faglige standarder. Efter punkt 14 i ISA 220 skal den opgaveansvarlige partner 

sikre sig, at opgaveteamet har de kompetencer og færdigheder, der er påkrævet for at 
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udføre revisionsopgaven i overensstemmelse med faglige standarder og gældende 

lovgivning. 

For så vidt angår uafhængighed, er det den enkelte danske revisionsvirksomheds ansvar, 

at de ansatte i et SDC, der servicerer danske revisionskunder, opfylder kravene til 

uafhængighed på samme vis, som en tilsvarende dansk ansat skal gøre det. 

En række af ovenstående forhold er netop de ting, som der i flere tilfælde påpeges i 

forbindelse med de inspektioner, der er udført af FRC, hvor netop kompetencer og review 

af det udførte arbejde er blevet kritiseret i flere tilfælde.  

Afslutningsvis giver ovenstående forhold anledning til at komme et skridt nærmere de 

danske forhold og undersøge omfanget og anvendelsen af SDC’er i danske 

revisionsvirksomheder. Herudover ligeledes undersøge, hvordan de danske 

revisionsvirksomheder arbejder med at sikre, at både virksomheden såvel som SDC-

personalet overholder den relevante lovgivning samt revisionsstandarder.  

9 Analyse af interview af repræsentanter fra faglige afdelinger  

Med henvisning til specialets metodeafsnit, beror nærværende kapitel på den empiriske 

undersøgelse i form af interviews af repræsentanter fra metodisk udvalgte 

revisionsenheders faglige afdelinger.  

Formålet med nærværende kapitel er at analysere på holdninger og informationer fra de 

forskellige respondenter og revisionsvirksomheder. Nærmere indsigt i respondenternes 

baggrund, synspunkter og generel anvendelse af SDC’er følger i de efterfølgende afsnit.  

9.1 Indhold og struktur 

Med reference til specialets metodeafsnit tager nærværende kapitel udgangspunkt i de 

foretagne interviews af repræsentanter for faglige afdelinger i Big 4-

revisionsvirksomhederne, der henvises til afsnit 3.3.3.2 Interviewpersoner for 

præsentation af følgende respondenter: 

- Sune Holm, Deloitte 
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- Jon Beck, KPMG 

- Lars Engelund, PricewaterhouseCoopers 

De respektive respondenter repræsenterer således en delvis populationen af Big 4- 

revisionsvirksomhederne og vurderes således at give kvalitativ empiri til den videre 

bearbejdning og besvarelse af problemformuleringen. 

9.1.1 Interviewguide 

Forud for afholdelse af de pågældende interviews er der udformet en interviewguide (se 

bilag 3), som er blevet fremsendt til respondenterne forud for interviewet for dermed at 

give respondenterne mulighed for at forberede sig og dermed øge kvaliteten af 

besvarelsen. Endvidere er der forud for afholdelse af interviews aftalt tidsrammen for 

interviewet, således at spørgsmål og besvarelser foretages under hensyn til interviewets 

varighed for at sikre indsamling af relevant empiri på den tid, der er til rådighed og give 

plads til afledte spørgsmål samt særlige forhold og holdninger relevante for den enkelte 

revisionsvirksomhed ligeledes på vegne af den fagprofessionelle respondent.  

Interviewguiden er udarbejdet med henblik på at give interviewer (værende 

forfatterskabet af specialet) samt respondent en guide til, hvilke overordnede emner og 

dertilhørende spørgsmål der ønskes besvaret, men samtidig give respondenterne 

mulighed for at bevæge sig væk fra konkrete spørgsmål. Interviewguiden anvendes af 

interviewer til at sikre sig, der vendes tilbage til de centrale emner og spørgsmål, som 

ønskes undersøgt, hvorfor rækkefølgen af spørgsmålene er vejledende og kan ændres i 

løbet af afholdelsen af de respektive interviews.  

Herved sikres også den samme forudsætning for besvarelser i form af, hvorledes 

spørgsmålene formuleres til de forskellige interviews og dermed bidrager til empirisk 

materiale og sammenligningsgrundlag, som kan indgå i en sammenfattende analyse på 

tværs af de foretagne interviews.  
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Interviewguiden vil være opdelt i seks interviewdele: 

• Præsentation og baggrund 

• Erfaringer og anvendelse 

• Interne retningslinjer 

• Regulering og revisionskvalitet 

• Risici 

• Fremtidsudsigter og afslutning 

Alle interviews vil blive indledt med en præsentation af interviewer samt specialets 

hovedemne og formål for dermed at tematisere det nærværende interview. Der vil 

endvidere blive anmodet om at lydoptage interviewet. Optagelsen anvendes som støtte til 

den efterfølgende bearbejdning af interviewet og indgår som bilag til specialet. Dette giver 

interviewer mulighed for at fokusere på det forestående interview og ved genhør kunne 

foretage analytisk bearbejdning.  

Anden del af interviewet fokuserer på den faktiske og praktiske anvendelse af SDC i den 

pågældende danske revisionsvirksomhed i den forbindelse udvikling, egne erfaringer, 

opgavetyper for dernæst at indlede til afsnit tre vedrørende interne retningslinjer. De 

interne retningslinjer vil fokusere på relevante emner i forbindelse med SDC’er, herunder 

retningslinjer for review, kompetencer, uddannelse, KPI’er og ansvarsdeling.  

Dernæst vil fjerde del spørge ind til regulering, revisionsstandarder og revisionskvalitet. 

Dette afsnit er særligt relevant ud fra respondenternes rolle i revisionsfaglige afdelinger 

og eventuelle udvalg og vil med fordel kunne bevirke til en kvalitativ besvarelse af de 

centrale spørgsmål omkring anvendelsen af SDC og effekten heraf på revisionskvaliteten 

ved udførelsen af revisionsopgaver. Dette leder frem til del fem af interviewet angående 

risici, som mere åbent udbreder respondenternes mulighed for at påpege identificerede 

udfordringer ved anvendelsen af SDC’er.  

Afslutningsvist giver sidste del af interviewguiden anledning til, at respondenten kan give 

sit bud på de generelle fremtidsudsigter for anvendelsen af SDC’er og derved fungere som 
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et perspektiverende element i interviewprocessen og bidrage til retningen i den videre 

undersøgelse i specialet.  

I det efterfølgende vil der blive foretaget en kortlægning af brugen af SDC’er i Danmark på 

baggrund af de foretagne interviews samt gennemgået resultaterne af den kvalitative 

undersøgelse og analytiske bearbejdning heraf. 

9.2 Kortlægning af brug af SDC’er i Danmark  

Anvendelsen af SDC’er foregår ifølge de adspurgte respondenter hos både Deloitte, KPMG 

og PwC. Hverken Beierholm eller BDO benytter sig af SDC’er i Danmark.  

SDC’er er placeret i Polen som det vestligste og Indien som det østligste, og derimellem 

har flere af revisionsvirksomhederne ligeledes etableret sig i Bukarest i Rumænien.  

 

De forskellige revisionsvirksomheder, som benytter sig af SDC’er i deres opgaveløsning, 

benytter dem alle til forskellige ydelser. Anvendelsen spænder fra udelukkende at være 

JET til ligeledes at dække revisionshandlinger relateret til debitorer, kreditorer og 

omsætning, hvor handlinger og retningslinjer er prædefineret. Andre lader det være op 

til revisionsteamet at beslutte, hvilke områder som SDC’et skal assistere med - hvilket 

således kan være alle områder, som revisionsteamet finder passende.  

Figur 7 - Geografisk placering af respondenters service delivery centers 
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9.3 Respondenternes generelle erfaring med SDC 

Alle respondenterne fra Big 4-virksomhederne har i større eller mindre grad anvendt et 

eller flere SDC’er i forbindelse med løsning af revisionsopgaver. Respondenterne har 

derfor alle erfaring med anvendelse af SDC, omend nogle har været i gang i kortere eller 

længere tid, nogle bruger det til få opgaver, mens andre bruger det til mange forskellige 

opgaver. 

 

 

Generelt bærer resultatet af undersøgelsen præg af, at der er stor forskel på, i hvilken 

udstrækning, og i hvilket format revisionsvirksomhederne vælger at benytte sig af SDC’er. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved forskellige interne retningslinjer samt 

forskellige opsætninger, hvori SDC’er indgår. Disse forskelligheder resulterer ligeledes i 

forskelligartede risikobilleder i forbindelse med involvering af et SDC, ligesom at de 

forskellige metoder vil have forskellig indvirkning på revisionskvaliteten.  

Ud fra de fire revisionsvirksomheder, som specialet koncentrerer sig om, er det evident, 

at der er stor forskel på anvendelsen af SDC’er. Disse forskelle vil således blive 

gennemgået nedenfor (se også figur 8). 

Figur 8 - Overblik over respondenters service delivery centers 
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Blandt de danske revisionsvirksomheder, som umiddelbart har den laveste anvendelse af 

SDC’er, er PwC. PwC har valgt at begrænse deres anvendelse til udelukkende at omhandle 

test af posteringer ved hjælp af det egenudviklede værktøj, Halo. Generelt er SDC’er ikke 

noget, som PwC Danmark har fokuseret særligt meget på, og derfor anvendes det også 

kun i ganske lille udstrækning.  

“Vi bruger det faktisk ganske lidt. Vi bruger det i forbindelse med en enkelt revisionsproces 

vi har, hvor det er med datatransformation.” (Engelund, 2020) 

Således forklarer Lars Engelund om PwC’s anvendelse af SDC’er. Med Halo er der tale om 

et værktøj, som bruges til test af transaktioner og dermed store datamængder. 

Programmet er udviklet af PwC og bliver anvendt via et SDC i Katowice i Polen. 

Revisionsteamet fremsender den rådata, som modtages fra kunden, og herefter 

transformerer SDC’et denne data til et standardiseret output format, som kan anvendes i 

Halo-værktøjet. Med udgangspunkt heri opnår revisionsteamet dataindsigt ud fra nogle 

fastsatte parametre, og revisionsteamet kan på baggrund heraf lave dataanalyser, 

risikovurderingshandlinger samt foretage risikorettede stikprøver med udgangspunkt i 

datasættet.  

Engelund understreger, at PwC Global indførte som et krav, at anvendelsen af værktøjet, 

Halo, skulle ske via centeret i Katowice, Polen: 

“Hvis du vil bruge værktøjet, så bruger vi en standardiseret proces fra starten. Det har vi 

traditionelt brugt i 3-4 år. Det er nok det eneste revisionstekniske, hvor vi bruger et egentligt 

service center.” (Engelund, 2020) 

I den anden ende af skalaen finder vi KPMG, som tidligere har anvendt SDC i stor 

udstrækning til stort set alle typer af opgaver dog kun opgaver uden betydelig risiko. Nu 

er anvendelsesgraden midlertidigt skiftet, og Jon Beck forklarer, at man over en årrække 

på fem til seks år er gået fra at bruge SDC’et i Bukarest i overvejende stor grad til stort set 

ikke at anvende dette i dag. Denne udvikling skyldes flere parametre, som vil blive 

gennemgået nærmere i senere afsnit. KPMG’s SDC i Bukarest betjener KPMG netværkets 

forskellige medlemsfirmaer rundt i Europa og går under navnet “ADC”.  
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Da man i 2014 besluttede at etablere det nye KPMG i Danmark, var en del af 

forretningsmodellen, at en relativ stor del af revisionen kunne udføres via KPMG’s SDC i 

Bukarest, og i spidsen placerede man Jon Beck som den øverste ansvarlige for 

revisionskvalitet og anvendelse af SDC’et.  

Jon Beck vurderer, at på daværende tidspunkt blev 15-20% af de samlede revisionstimer 

i KPMG Danmark udført via deres ADC i Bukarest. Årsagen hertil var særligt drevet af, at 

man havde en meget begrænset medarbejderstab, og man ønskede at rekruttere folk med 

erfaring, hvorfor det var fordelagtigt at få etableret et SDC, som kunne bistå med at udføre 

store dele af revisionen, der ikke var forbundet med kompleksitet eller skøn. Der er 

således tale om et SDC, der kan udføre en lang række revisionsopgaver, hvortil Jon Beck 

udtrykker: 

“Som udgangspunkt kan alle opgaver udføres derfra. Det var lidt at betragte som en junior 

assistent, men man har et standardkatalog for opgaver, som man typisk skal lave.” (Beck, 

2020) 

I modsætning til PwC og KPMG, som i dag ikke i nævneværdigt omfang benytter sig af 

SDC’er i deres opgaveløsning, er Deloittes udvikling anderledes. Deres anvendelse af 

SDC’er er væsentligt større, og de opererer med et SDC i Indien og et SDC i Rumænien. 

Disse SDC’er går henholdsvis under betegnelserne USI og RADC. Førstnævnte beskæftiger 

sig med PCAOB-revisioner og sidstnævnte beskæftiger sig med ISA-revisioner.  

Deloittes Regional Audit Delivery Center (RADC) er beliggende i Bukarest, Rumænien. Der 

er tale om et SDC, der betjener en række af netværkets medlemsfirmaer i EMEA-regionen, 

og denne betjening sker på initiativ fra det enkelte medlemsfirma. Der opereres således 

med en opsætning, hvor hvert enkelt land der har valgt at benytte SDC’et, har deres eget 

team, som kun betjener det respektive medlemsfirma. Dette har Deloitte Danmark valgt 

at etablere fra 2019, og der er således et team, som udelukkende udfører opgaver i 

forbindelse med danske ISA-revisioner.  

I forbindelse med PCAOB-revisioner har Deloitte US etableret US India (USI), som et SDC, 

der fungerer som en forlængelse af revisionsteamet, men med geografisk adskillelse. 
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SDC’et bliver også benyttet af Danmark i forbindelse med PCAOB-revisioner, som følge af 

kravene om at følge de amerikanske standarder i den danske revision på udvalgte 

amerikanske koncerner. Ifølge Sune Holm har Deloitte Danmark benyttet sig af USI i tre 

til fire år. 

9.3.1 Strategisk skifte i KPMG 

Årsagen til KPMG’s reduktion i anvendelse af SDC i dag skal findes i en ny strategi. Da 

KPMG i sin tid tog deres SDC i anvendelse, var det med et ønske om at tiltrække erfarne 

medarbejdere og dermed få løst det mindre komplekse arbejde et andet sted. Dette sted 

blev således deres ADC i Rumænien. I dag befinder KPMG sig i en situation, hvor man i 

højere grad ønsker at øge medarbejderstaben med flere juniorer og 

studentermedhjælpere, da disse formodes at udgøre den næste generation af nye 

revisorer.  

“For at imødekomme vores vækst skal vi også rekruttere folk. Når du har et antal HD-

studerende så processer det sig selv. Det er et spørgsmål om strategi og fremtidssikring.” 

forklarer Beck. (Beck, 2020) 

Her forklarer Beck også, at man de første par år i det nye KPMG nærmest udelukkende 

ansatte færdiguddannede Cand.merc.aud-studerende, men at man nu ansætter lige så 

mange HD-studerende.  

En central årsag til dette skifte i strategi tager sit udgangspunkt i et 

omkostningsperspektiv, hvor Beck beskriver, at omkostningen til at bruge SDC’et steg 

betragteligt som følge af lokal lovgivning vedrørende mindstelønninger, og som følge 

heraf var der lønomkostningsmæssigt ikke megen forskel på en medarbejder i SDC og på 

en nystartet HD-studerende.  

Et andet væsentligt parameter er ønsket om at automatisere opgaverne. Dette har KPMG 

Danmark valgt at udføre i et nordisk samarbejde, og denne proces går således ikke via 

SDC’et.  
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9.3.2 Automatisering og digitalisering i PwC 

PwC Danmark har fra starten næsten fravalgt at anvende SDC løsninger dog med 

undtagelse af det føromtalte Halo. Grunden hertil er ifølge Lars Engelund særligt en 

prioritering omkring digitalisering og brug af robotteknologi, som også går under 

betegnelsen RPA7. I den forbindelse udtrykker Engelund følgende: 

”Det må ikke lyde negativt, men hvis det er noget, man kan sætte en inder til at 

lave og standardisere, så kunne det være, man kunne sætte en robot til det. Og 

det har vi gjort i stedet for.  

Vi har f.eks. automatiseret dét at rulle en opgavedatabase fra sidste år frem til i 

år. Det er en besværlig proces, og nogle gange gør folk det forkert, så det har vi 

valgt at sætte en robot til. Og så bruger vi forskellige data, bl.a. måler vi på, om 

vi stadig er revisor, og om der stadig er revision. Så vi laver nogle tjek i nogle 

andre registre, som gør, at vi med stor sikkerhed kan rulle det (red. 

opgavedataben) frem. Det kører jo helt automatisk. Det kan godt være, det er 

billigt at få det rullet, men det er gratis at få en robot til det. Det her er et godt 

eksempel på den tankegang, der egentlig ligger bag det.” (Engelund, 2020) 

PwC lægger således vægt på, at digitalisering og standardisering er nøgleordene for 

udvikling i revisionsprocesser og fortæller endvidere:  

“Det kan også være, vi springer brugen af service centre over og mere går over til 

kompetencecentre. Hvor det mere er robotics”. (Engelund, 2020) 

En anden grund til, at PwC mere eller mindre har fravalgt anvendelse af SDC, har mere 

objektiv karakter og skal findes i en økonomisk betragtning. I forhold til prioritering af 

fokus har det for PwC ligeledes været et spørgsmål om, hvorvidt man ville fokusere på at 

håndtere nogle tidskrævende og manuelle opgaver gennem et SDC og derved kunne 

udføre produktionen til færre lønkroner end en tilsvarende opgaveløsning i Danmark, 

                                                        

7 Robot Process Automatisation, dvs. automatisering af processer ved brug af robotteknologi.  
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eller om man indledningsvist har ønsket at finde nye og mere digitale måder at løse disse 

udfordringer på for derved at minimere eller helt eliminere det manuelle og tidskrævende 

input. 

“Det er ikke nødvendigvis dårligt med sådan nogle centre. Hvis det er nogen, som er dygtige 

til det, de laver, så vil det jo kunne opveje det overhead, at du skal skifte hænder.” (Engelund, 

2020) 

Engelund forklarer selv, at andre firmaer i netværket - PwC - har kunnet acceptere at drive 

manuelt tunge processer via SDC’er i andre lande som følge af de lave lønkroner, men i 

Danmark har man hellere ville investere i teknologisk udvikling og lokalt forankrede 

kompetencer.  

9.3.3 Standardisering og SDC’er i Deloitte 

Netop standardiseringen og digitalisering er et gennemgående tema på tværs af 

revisionsvirksomhederne, der er dog forskel på, hvordan man har valgt at gribe dette an. 

I Deloitte er ønsket om standardisering, ifølge Sune Holm, netop tæt korreleret til 

anvendelsen af SDC’er.  

Sune Holm understreger, at den primære årsag til Deloittes øgede anvendelse af SDC’er 

hænger sammen med et ønske om at sikre en global ensartethed i opgaveudførelsen og 

således at komme et skridt nærmere nogle standardiserede revisionsprocesser og 

forklarer herom: 

”Omend vi har et globalt firma med en metodik, er hvert land underlagt sine egne 

regulatorer, som hver især har deres egen tolkning. Man har et ønske fra global 

side om, at vi vil levere en “Deloitte-kvalitet”, og den skal ensrettes og 

standardiseres. Det gør det nemmere at kvalitetssikre. Det bliver nemmere at 

dele ressourcer på tværs, det bliver nemmere at arbejde med data og 

automatisere og formalisere processer. Det er helt afgørende for vores 

transformation på en række områder, at det bliver standardiseret.” (Holm, 

2020) 
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Filosofien i Deloitte er således, at ønsket om en mere ensartet og standardiseret 

opgaveløsning bedst imødekommes ved at tage SDC’er i anvendelse, da disse centre 

arbejder mere metodisk, og da det således er mere hensigtsmæssigt at drive en forandring 

herigennem. 

9.4 Aktualiteten af emnet om SDC’er 

Som udgangspunkt lader det til, at der er forskellige opfattelser af aktualiteten på tværs 

af de interviewede respondenter. De er dog alle enige i, at der foreligger en skandinavisk 

problemstilling i, at der på disse kanter er mange små revisionskunder. Dette som følge af 

forskellige revisionskrav og dels som følge af lokale, demografiske forhold med mange 

mindre virksomheder. Det kan, som resultat heraf, være svært at opnå de 

stordriftsfordele, som skal til på den enkelte revisionsopgave, før det synes at være 

hensigtsmæssigt at anvende et SDC. 

9.4.1 PwC  

Hos PwC Danmark er man grundlæggende af den opfattelse, at man i højere grad ønsker 

at investere i digitale og automatiserede løsninger i stedet for at fokusere på at etablere 

et SDC-setup. Ydermere vurderer Lars Engelund, at det i mange tilfælde slet ikke vil kunne 

betale sig at involvere et SDC på mange af PwC Danmarks kunder grundet den indirekte 

omkostning, der er ved, at opgaven skal skifte hænder mellem eksempelvis Danmark og 

Polen. 

I PwC Danmark er anvendelsen eller yderligere etablering af SDC’er derfor ikke særlig 

aktuel, da man mener, at tiden er mere moden for digitaliserede løsninger.  

9.4.2 KPMG 

KPMG er blandt respondenterne én af de første revisionsvirksomheder til at tage SDC i 

anvendelse, og indledningsvist er det klart den revisionsvirksomhed, der har haft den 

største anvendelsesgrad af deres SDC’er. Ifølge Jon Beck har det udgjort mellem 15-20 % 

af alle revisionstimer, som blev leveret fra et SDC, da anvendelsen var på sit højeste.  
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I dag ser situationen anderledes ud, da man som tidligere anført har ændret strategien for 

det danske KPMG. Man har et ønske om at ansætte flere yngre medarbejdere og for 

ligeledes at have meningsfyldte revisionsopgaver, som disse nye kollegaer kan løse, finder 

man det ikke længere hensigtsmæssigt at benytte SDC i særlig høj grad. 

Anvendelsen af SDC har således tidligere været meget aktuel i KPMG, men grundet 

strategiske ændringer er aktualiteten nu reduceret.  

9.4.3 Deloitte 

Med mere end ét SDC står Deloitte på to forskellige ben på deres rejse mod 

standardisering. SDC’et i Indien har været i anvendelse i op til fire år, og herfra løses der 

udelukkende PCAOB-opgaver. Anderledes står det til med et SDC, som blev startet i 2019 

i Rumænien. Dette center betjener udelukkende ISA-opgaver og viser med tydelighed 

således, at emnet hos Deloitte er meget aktuelt.  

Sune Holm fortæller, at det er planlagt, at SDC’et i Rumænien over de kommende år skal 

udbygges, så dette fortsat kan assistere på flere opgaver relateret til ISA-revisioner, hvor 

det i skrivende stund kun assisterer på en række udvalgte områder. Potentialet vurderes 

således at være større for det allerede etablerede SDC. 

Anvendelsen og udbredelsen af SDC i Deloitte er således meget aktuel, og som tidligere 

anført af Sune Holm (2020) “... helt afgørende for vores transformation …”, som derved 

forklarer Deloittes fokus.  

9.5 Vurdering af forhold internt i virksomheden 

9.5.1 Baggrund for etablering 

Baseret på den kvalitative undersøgelse er det evident, at der er forskellige vinkler på 

bevæggrundene for etablering af SDC’er i forbindelse med en revisionsvirksomhed.  
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9.5.2 Revisoruddannelsen og juniorer 

Et element, som alle respondenterne i de danske revisionsvirksomheder fremhæver, er 

hensynet til at ansætte juniorrevisorer, som oplæres internt i revisionsvirksomheden i 

forhold til, at nogle af disse opgaver i stedet vil blive varetaget af et SDC. 

I denne sammenhæng gælder en interessant sondring fra den danske revisoruddannelse 

set i forhold til et mere internationalt perspektiv, hvor medarbejdere i højere grad først 

rekrutteres til revisionsvirksomheden efter afsluttet akademiske uddannelsesforløb, 

fortæller Lars Engelund. Dette forhold kan være medvirkende til, at udbredelsen af SDC i 

Danmark er divergerende revisionsvirksomhederne imellem.  

Hos PwC Danmark har forholdet betydning for fravalget af øvrig brug af SDC’er, hvor Lars 

Engelund forklarer, at den danske struktur med medarbejdere under uddannelse i 

revision traditionelt har været forklaringen på den centraliserede proces i Danmark:  

”Vi har juniorer, der kommer fra Handelsgymnasiet, som prismæssigt ikke er 

meget dyrere. Du har dem lige ved hånden, og overlevering af opgaven er 

nemmere end, hvis du skal levere til et center. Det kræver, at du har et godt 

værktøj, hvis du vil bruge et center for at kunne overføre data.” (Engelund, 

2020) 

Således kan de omkostningsmæssige forskelle være et element i valget såvel som 

fravalget af SDC’er i revisionsprocessen. I forlængelse heraf fremhæver Engelund såvel 

som Jon Beck fra KPMG, at det at oplære juniorrevisorer med simplere opgaver, som ellers 

ville blive varetaget af et SDC, er centralt for forståelsen af revision. Det er således også et 

spørgsmål om at sikre en hensigtsmæssig strukturering af medarbejdere, som Jon Beck 

understreger ved følgende citat: 

“Problemet er i dagens samfund, at medarbejderomsætningen er stor.  

De skal også have opgaver - learning by doing er alt andet lige det bedste.“ (Beck, 2020) 

I forhold til risikoen for, at der uddannelsesmæssigt går noget tabt, mener Sune Holm fra 

Deloitte dog ikke, at det er et uoverstigeligt problem: 
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”Man kan enten sætte sig ned og undervise med eksempler. Forestille sig en 

turnusordning, hvor man kom ned til et SDC for at få indsigten i, hvordan 

arbejdet bliver udført. Det er ikke et uoverstigeligt problem. Det kræver noget 

undervisning og en anden tilgang til at onboarde medarbejdere, end vi har i dag.” 

(Holm, 2020) 

Fælles for alle respondenterne i de udvalgte revisionsvirksomheder gælder kravet til 

intern træning for såvel juniorer i Danmark som ansatte i SDC’er.  

Engelund forklarer i den forbindelse, at såvel juniorer i Danmark som ansatte i Katowice 

indgår i træningsprogrammer som en del af den almindelige firmastyrinsgmodel for 

intern uddannelse.  

Denne ensartethed og konsistens mellem juniorer i Danmark og SDC-ansatte i 

eksempelvis Polen eller Rumænien har stor betydning for, hvordan denne opgaveløsning 

kan påvirke revisionskvaliteten på den enkelte opgave. Det vurderes yderst 

hensigtsmæssigt, at medarbejderne i SDC følger samme eller tilsvarende interne 

træningsmoduler, således at man sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede for at 

kunne bidrage til at løse en revisionsopgave. I tilfældet, hvor Deloitte benytter deres SDC 

i Indien til at løse PCAOB-opgaver, vurderes der ikke at være store komplikationer 

forbundet hermed. Når medarbejderne løser PCAOB-opgaver i Indien, foreligger der en 

akkreditering, som de skal opnå og overholde for at løse opgaver efter PCAOB-

standarderne, fortæller Sune Holm. Såfremt revisionsvirksomhederne sørger for, at deres 

medarbejdere i SDC netop har denne kvalifikation, vurderes der ikke at være den store 

risiko forbundet med manglende viden eller uddannelse henset til opgaveløsningen. 

I forbindelse med opgaveløsning inden for ISA-revisioner er situationen dog en anden, da 

der ikke foreligger en særlig akkreditering, der skal opnås og overholdes for at assistere 

med at udføre arbejde på en ISA-revision. Det er således op til de enkelte 

revisionsvirksomheder at sikre, at deres interne uddannelsesforløb sikrer et tilstrækkelig 

højt kompetenceniveau hos deres medarbejdere. Dette gælder ligeledes for 

medarbejdere, der er ansat i et SDC, og som bidrager til revisionsopgaver i Danmark. 
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9.5.3 Strukturel opsætning  

Lars Engelund fra PwC forklarer, at PwC som netværksfirma opererer med SDC’er på 

globalt plan bl.a. i Polen, Indien og Sydamerika, som er tilpasset tidszonerne i de 

forskellige dele af verden. Som netværksfirma er der dog ikke nogle specifikke krav eller 

centrale initiativer, for at disse skal anvendes lokalt. Der er i højere grad tale om en 

decentral beslutningsproces beliggende i de lokale juridiske enheder. I PwC Sverige har 

man eksempelvis etableret et lokalt SDC i Lund, som udfører en række administrative 

opgaver i lighed med det, man ser hos Deloitte Danmark, hvor man opererer med et 

administrativt center i Odense, som falder uden for specialets afgrænsning.   

PwC opererer i den forbindelse med begreberne in-territory og out-of-territory i relation 

til, hvor disse centre er placeret hhv. etablering inden for og uden for landets grænser.  

“Der bliver i de lande, som ejer de her centre pushet på (for at anvende servicen). Men vi 

bliver ikke pushet for at være med i det.” (Engelund, 2020) 

Jon Beck fra KPMG forklarer, at organiseringen i KPMG’s SDC oprindeligt var således, at 

medarbejderne kunne betjene alle lande og dermed ikke var organiserede i geografisk 

segmenterede teams. Dette ændrede man siden til at være målrettet specifikke lande, så 

man fik en bedre forståelse for, hvordan tingene skal leveres til de forskellige lande. 

Desuden forklarer han, at SDC’et i lighed med lokale revisionsvirksomheder opererer med 

niveauinddeling, således at man har henholdsvist junior- og seniormedarbejdere med 

forskellige kompetenceniveauer, og som derfor også defineres i forbindelse med 

oprettelsen af en opgave. Dette kan være med til at imødekomme kravet til kompetencer 

ved udførelsen af forskellige opgaver via et SDC.  

Hos Deloitte er der forskel på, hvorvidt man anvender SDC’et i Indien eller Rumænien. I 

udgangspunktet er der tale om to selvstændige SDC’er, som intet har med hinanden at 

gøre, ligesom deres formål også er forskellige.  

I Indien har man en række medarbejdere med PCAOB-kvalifikationer, og disse 

medarbejdere kan assistere på alle PCAOB-revisioner på tværs af landegrænser, såfremt 
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det enkelte medlemsland har valgt at gøre brug af SDC’et. I disse tilfælde kan der bookes 

medarbejdere i Indien, hvortil der udstikkes en instruks og derudfra udføres revision af 

et givet område på baggrund af rammerne fra PCAOB. 

Såfremt centeret i Rumænien anvendes, er dette etableret således, at hvert medlemsland 

har deres eget team. Dette team arbejder derfor kun med danske ISA-revisioner og opnår 

en dybere forståelse for danske krav og kulturelle særligheder. I Rumænien foreligger der 

et ydelseskatalog og nogle forudbestemte handlinger, som teamet kan assistere med. Der 

er ikke mulighed for at afvige herfra, da disse ydelser er tilpasset den interne træning for 

at sikre det rette kompetenceniveau, fortæller Sune Holm. 

Den strukturelle opsætning har naturligvis indvirkning på, hvordan opgaveløsningen kan 

påvirke den endelige revisionskvalitet. Generelt erfares det, at der findes to modeller i 

forbindelse med opgaveløsninger fra SDC’er.  

Den første model omhandler, at revisionsteamet selv kan vælge, hvilke ydelser en 

medarbejder i et SDC skal assistere med. Dette stiller dels krav til de instruktioner, som 

gives fra revisionsteamet til medarbejderen i SDC’et. Foruden dette stiller det ligeledes 

store krav til den interne træning, som SDC-medarbejderen skal modtage, da 

vedkommendes kompetenceprofil må antages at skulle være temmelig bred. Der påhviler 

således revisionsvirksomheden et stort ansvar i dels at træne og dels vedligeholde de 

nødvendige kompetencer. Som eksempel på denne model kan nævnes første periode i 

KPMG med anvendelse af SDC. Her booker revisionsteamet en medarbejder og giver dem 

løbende instruktioner i, hvilke handlinger der skulle udføres, og hvordan disse skal 

udføres. 

Den anden model omhandler, at revisionsvirksomheden på forhånd har valgt en række 

ydelser eller handlinger, som virksomheden finder passende, at et SDC kan assistere med 

at udføre. I disse tilfælde vil der typisk foreligge en måde, hvorpå disse bestillinger afgives 

fra Danmark og til der, hvor SDC’et er placeret. Revisionsteamet skal således ikke give 

instruktioner, når de bestiller opgaver hos SDC’et, da instruktionen ligger implicit i den 

bestilte opgave (se afsnit 9.8). Kravene til den interne træning er ligeledes reduceret, da 
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det formodes at være temmeligt klart, hvilke kompetencer som SDC-medarbejderen skal 

besidde for at kunne løse de opgaver, der er indeholdt i ydelseskataloget. Som et eksempel 

på denne model kan nævnes Deloitte, som har en hjemmeside oprettet specielt til 

formålet, hvor revisionsteams kan bestille de ydelser, de ønsker hjælp til. Ydermere er der 

ligeledes hos Deloitte en kontrol ved, at SDC-medarbejderen ikke kan løse en given 

opgave, medmindre vedkommende er registreret som kursist på det dertilhørende 

træningsmodul. 

9.5.4 Sproglig barriere 

I forhold til den sproglige barriere, udtrykker Jon Beck, at KPMG er mere internationalt 

anlagt end andre revisionsvirksomheder og foruden at have engelsk som 

virksomhedssprog, kræves det også, at al dokumentation i revisionsfilerne skal være på 

engelsk. Således oplever han sprogligt ikke, at der er den samme barriere, hvilket også 

hænger sammen med at kunderne tidligere har haft udarbejdet revisionsmateriale på 

engelsk, og de oplever således ingen ændring ved, at der tages et SDC i anvendelse. 

Til spørgsmålet om de sproglige udfordringer, der kan ligge i at detailteste materiale, som 

er på dansk, svarer Sune Holm:  

“Det synes jeg, vi er kommet rundt om teknologisk, alt efter hvad det er for ydelser.” (Holm, 

2020) 

Her nævner Sune Holm eksempler på forskelle i sproget ved gennemgang af juridiske 

kontrakter kontra information på en lønseddel. SDC-ansatte skal naturligvis ikke sidde og 

gennemlæse kontrakter, hvor de ikke besidder egenskaber til at forstå nuancer i sproget, 

men det burde være muligt at lave et kort opslagsværk eller anvende digitale løsninger til 

eksempelvis at forstå en lønseddel eller en leverandørfaktura. 

Den sproglige barriere udgør en naturlig trussel mod revisionskvaliteten, såfremt 

medarbejderne ikke er klædt på med nødvendige værktøjer til at overkomme dette, eller 

såfremt medarbejderne ikke besidder sprogkompetencerne i overensstemmelse med 

medlemsfirmaet. Som det dog skitseres ovenfor, oplever flere af 
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revisionsvirksomhederne blandt respondenterne, at koncernsproget er engelsk, og at en 

del materiale allerede modtages på engelsk og derfor i nogle tilfælde ikke udgør en 

forhøjet risiko for revisionskvaliteten.  

9.6 Respondenters opfattelse af nuværende regulering 

Alle respondenter er blevet spurgt om, hvordan brugen af SDC skal ses i lyset af de 

nuværende standarder og regulering. Til spørgsmålet om anvendelsen er der bred 

enighed om, at ISA 220 adresserer dette på opgaveniveau.  

9.6.1 ISA 220 

Ledelsesansvar for kvalitet af revisioner  

Jon Beck fra KPMG forklarer, at måden, man har anskuet medarbejderne i SDC’et, har 

været som en forlængelse af teamet lokalt i Danmark:  

“Vi har kigget på det som en forlængelse af team. Ansvaret ligger stadig hos dit team.” (Beck, 

2020) 

På samme måde understreger Sune Holm fra Deloitte omkring brugen af SDC’er i 

udførelsen af revisionsopgaver: 

“Jeg mener klart, at ISA 220 er den standard, der regulerer dette”. (Holm, 2020) 

PwC’s Lars Engelund nævner også ISA 220 i denne forbindelse. 

Relevante etiske krav  

ISA 220 indbefatter overholdelse af relevante etiske krav, herunder uafhængighed.  

Eftersom PwC Danmarks brug af SDC’er er begrænset til en enkelt service, har man valgt 

en simpel model henset til uafhængighed herved. Ifølge Engelund er det vedtaget, at de 

ansatte i centret i Katowice skal være uafhængige af alle de danske kunder. Endvidere 

understreger Engelund, at der rent faktisk ikke er tale om at sende data til udlandet, men 

at det bliver lagt op på en server, hvorfra det igen bliver slettet.  
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I KPMG bekræftes uafhængigheden i forbindelse med, at instruksen gives til 

medarbejderen i SDC’et, hvor bekræftelsen lagres elektronisk i den elektroniske portal, 

hvor bestilling og instruks forekommer. Alle medarbejdere på en opgave skal altså 

bekræfte sin uafhængighed, ligesom der årligt er en omfattende 

uafhængighedsundersøgelse for alle medarbejdere i SDC’et.  

Hos Deloitte gælder det, at alle medarbejdere skal bekræfte deres uafhængighed, førend 

de kan tilgå revisionsfilen og tilhørende dokumentation. Det samme gælder for alle SDC-

ansatte, hvormed retningslinjer for uafhængighed er de samme for danske ansatte såvel 

som SDC-ansatte. 

Accept og fortsættelse af klientforhold og revisionsopgaver 

Der er ingen af de adspurgte respondenter i Big 4-revisionsvirksomhederne, der gør brug 

af SDC’er i forbindelse med kunde- og opgaveaccept.  

Udpegning af opgaveteam 

ISA 220 foreskriver, at opgavepartner sikrer sig, at opgaveteamet besidder de fornødne 

kompetencer og forventede færdigheder. Hertil er Sune Holm og Jon Beck enige om, at 

medarbejderne i SDC’et skal betragtes som et nyt teammedlem: 

“Man skal vurdere medarbejdernes kompetencer på samme måde, som du gør med en ny 

ansat lokalt,” (Beck, 2020) udtrykker Jon Beck, ligesom Sune Holm beskriver:  

“Du må antage, at den person, der laver arbejdet på din kunde, er et nyt teammedlem, en ny 

medarbejder hver gang du modtager noget fra et SDC.” (Holm, 2020) 

I denne forbindelse nævner respondenterne også review-kravene til arbejde, der udføres 

via et SDC, som dermed knytter sig til ISA 220 afsnit 15-22, Udførelsen af opgaven. 
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Udførelse af opgaven 

Sune Holm fra Deloitte betoner, at review-kravene for arbejde udført via et SDC i 

princippet er de samme, som hvis enhver anden medarbejder havde udført arbejdet med 

fire-øjne-princippet og gennemgang af en mere erfaren medarbejder, endvidere jævnfør 

ISQC 1, afsnit 33. I sidste ende er det opgavepartnerens ansvar at sikre, at dette sker. Han 

påpeger dog i denne sammenhæng, at der kan være en større risiko forbundet med 

review-processen ved arbejde via et SDC: 

“Hvis du har arbejdet sammen med en medarbejder på en kunde i flere år, kender du 

personens kvaliteter og kompetencer bedre. Du har som reviewer en større risiko forbundet 

med dit review, fordi du ikke kender medarbejderens kompetencer.” (Holm, 2020) 

I praksis har man i KPMG sat det således op, at en medarbejder opretter en ticket, det vil 

sige en bestilling, på den opgave, der skal udføres ud fra et standardkatalog med 

tilknyttede skabeloner til arbejdspapirer. I begyndelsen blev disse arbejdspapirer 

fremsendt, men efterfølgende ændret til, at medarbejderne dokumenterer direkte i 

revisionsfilen, som derefter kan reviewes af en mere erfaren medarbejder fra det lokale 

revisionsteam. 

Under samme overskrift af ISA 220, afsnit 15 forklarer vejledningen hertil (A12), at 

drøftelse blandt opgaveteamets medlemmer gør det muligt for mindre erfarne medlemmer 

at stille spørgsmål til mere erfarne medlemmer, således at der kan kommunikeres på 

passende måde inden for teamet. Netop denne interne kommunikation og løbende 

drøftelse kan være helt central for revisionskvaliteten og ansporing af relevante og 

risikobetonede forhold. Hertil fremhæver Sune Holm ansvaret for, at reviewer 

identificerer relevante forhold, som indgår i revionsområderne SDC’et udfører: 

Hvis du er med på en opgave flere år i træk og har kendskab til en større del af 

revisionen, kan du til tider identificere andre problemstillinger, end lige 

nøjagtigt dét område, du sidder med. Hvorimod en SDC-medarbejder ofte laver 

det samme område på mange kunder og dermed ikke får det her holistiske 

perspektiv på den samlede revision. Det ansvar ligger jo så alene - og har hele 
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tiden ligget alene, men måske svagere - på reviewer på revisionsteamet og sikre 

sig at fange de ting, der går på tværs af vores regnskabsposter. (Holm, 2020) 

Hertil kommenterer Holm, at en måde, hvorpå risikoen kan imødegås, er ved som firma 

at udvikle nogle retningslinjer for niveauet af review, og hvordan man tilgår det for at 

sikre, at relevante forhold bliver identificeret på tværs af regnskabsposter.  

Overvågning 

Overvågning omhandler opgavepartners ansvar for at overveje resultatet af firmaets 

overvågningsproces, som vil blive beskrevet senere i indeværende analyse.  

Dokumentation 

Afsnittet omkring dokumentation i ISA 220 fokuserer på, hvad revisor skal inkludere i sin 

revisionsdokumentation og vurderes således i al væsentlighed for indeværende speciales 

sigte at henvise tilbage til ovenstående gennemgåede emner vedrørende ISA 220.  

9.6.2 ISQC 1 

For indeværende afsnit er kun medtaget elementer af ISQC 1, som vurderes behandlet for 

så vidt angår den kvalitative undersøgelse med de respektive interviewpersoner.  

Menneskelige ressourcer 

Hensynet til menneskelige ressourcer i ISQC 1 er centralt i respondenternes besvarelser.  

Hertil påpeger Sune Holm fra Deloitte, at der er en risiko for backlog, et efterslæb i form 

af den tidsmæssige placering af revisionerne, fordi det lokale revisionsteam er mere 

afhængig af nogen, der kan gribe opgaverne, ligesom der er den underliggende risiko for, 

at opgaven skal frem og tilbage flere gange, hvilket kræver mere tid og dels øger risikoen 

for fejl.  

“Hvor mange work flows kan en person kapere i et SDC, og hvor mange medarbejdere kan 

et enkelt medlemsfirma engagere for, at det økonomisk kan hænge sammen?” (Holm, 2020) 
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Således stiller Sune Holm spørgsmålet om, hvad angår den strukturelle udfordring 

omkring menneskelige ressourcer og fortsætter med spørgsmål omkring, hvorvidt der 

skal deles ressourcer mellem medlemsfirmaerne i SDC’er, hvilket fører tilbage til den 

sproglige barriere, såfremt medarbejderne skal imødekomme flere medlemsfirmaer 

fordelt over forskellige lande og sprog og udtrykker følgende:  

“Der er en organisatorisk udfordring i, hvordan man strukturerer det.” (Holm, 2020) 

I den forbindelse er der også den strukturelle udfordring i, hvordan fordelingen af 

opgaver er henover et år.  

Strukturelt kan der også være udfordringer ved at anvende et SDC, og her nævner Jon 

Beck, at den samme udfordring, som de fleste revisionsvirksomheder oplever, omhandler 

den ujævne fordeling af arbejdsbyrden henover et årshjul.  

En anden udfordring i forlængelse af den danske rekrutteringsstrategi er også kontinuitet. 

Han forklarer Beck, at man til SDC’et rekrutterede folk med universitetsuddannelse, men 

at det var svært at holde på dem, da de var ambitiøse og ønskede flere udfordringer og 

knap så rutineprægede opgaver.  

Generelt mener Beck, at løsningsmodellen med et SDC egner sig bedst til store 

internationale kunder, mens det kan være tidskrævende at håndtere, når det drejer sig 

om mindre kunder.  

Opgavens udførelse  

ISQC 1 foreskriver, at en revisionsvirksomhed på firmaniveau skal etablere politikker og 

procedurer, som skal sikre de faglige standarder samt fremme konsistensen i kvaliteten 

af opgaveudførelsen.  

Hertil oplyser Lars Engelund fra PwC, at man fra dansk side har etableret et 

kompetencecenter, der fungerer som bindeled mellem det polske SDC i PwC-regi og de 

danske revisionsteams. Dette skyldes også, at de polske medarbejdere ikke selvstændigt 
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må definere eksempelvis gruppering af datasættet, som er omdrejningspunkt for PwC’s 

anvendelse af SDC i Danmark: 

“Det er helt nede i detaljen, hvis tingene ikke stemmer, må de ikke køre videre. De tager ingen 

som helst beslutninger,” understreger Engelund. (Engelund, 2020) 

For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde er der indbygget nogle kontroller fra PwC’s 

SDC i Katowice, men PwC Danmark foretager også via sit lokale kompetencecenter en 

gennemgang, hvor det kontrolleres at de tjenester, der skal udføres, bliver gjort, og at de 

ser fornuftige ud.  

Endvidere indgår SDC’et i Katowice i den interne kvalitetssikringsgennemgang (Quality 

Management Review, QMR). Rapporten, der bliver lavet for centret i Katowice, bliver gjort 

tilgængelig for PwC Danmark, som herfra kan forholde sig til eventuelle områder, man 

skal være opmærksom på.  

Ligesom i PwC har de andre revisionsvirksomheder i undersøgelsen - KPMG og Deloitte - 

en årlig gennemgang i SDC’er i henhold til ISQC 1.  

Sune Holm uddyber dette ved at forklare, at Deloittes RADC og USI skal leve op til de 

samme kvalitetskrav som lokalt i Danmark og følger de interne processer, således at hvis 

der identificeres svagheder eller mangler herved, bliver der:  

1) Sat initiativer i gang for at rette op på det;  

2) Hvis de er alvorlige, bliver der kommunikeret i NPPD-kredsene globalt, at de 

problemstillinger er der, og hvordan vi skal forholde os til det, og vi 

kommunikerer videre til revisorerne. (Holm, 2020) 

 

Dette er altså processen, som de interne retningslinjer i Deloitte foreskriver, og Sune 

Holm beskriver, at processen også gælder modsatrettet, såfremt Deloitte Danmark 

konstaterer udfordringer lokalt med den interne kvalitet: 
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“Så er vi forpligtet til at rapportere til vores globale organisation, der sikrer, at de øvrige 

medlemsfirmalande bliver orienteret på rette niveau om de udfordringer, der må være.” 

(Holm, 2020) 

 

Ud fra denne betragtning ændrer anvendelsen af SDC’er som sådan ikke på de interne 

politikker og procedurer, men stiller eventuelt højere krav til de interne vejledninger, som 

stilles til rådighed for medarbejderne, der anvender SDC’er.  

Endvidere har man i de seneste 6 år i KPMG haft en central gruppe ledet af Jon Beck, som 

har styret processen omkring brugen af SDC’et. I den forbindelse har man på 

rotationsbasis besøgt kontoret i Bukarest og vurderet, hvorledes dette opererer ud fra et 

drifts- og kvalitetsperspektiv.  

9.7 Respondenters vurdering af revisionskvalitet og risici 

Baseret på det centrale emne omkring revisionskvalitet påpeger respondenterne nogle 

væsentlige overvejelser og pointer. 

Jon Beck fra KPMG forklarer i denne sammenhæng, at spørgsmålet om revisionskvalitet 

var en primær faktor i at udføre revisionsopgaver via SDC’et: 

“Årsagen, til at vi gerne ville gøre det, var jo faktisk at forbedre kvaliteten.” (Beck, 2020) 

 

Hertil nævner Jon Beck også, at den strukturelle opsætning omkring et SDC betyder, at 

medarbejderne, ansat herved, gør præcis, hvad der bliver bedt om - det vil sige ud fra en 

given instruks, skal der udføres et arbejde, som nødvendigvis må følge en standardiseret 

model: 

 

“Du får meget mere konsistens og ensartethed, du er mindre personafhængig. De personer, 

du har på teamet, kan fokusere på det, som er risikofyldt.” (Beck, 2020). 

 

Denne anskuelse er i tråd med Sune Holms, som ud fra Deloittes anvendelse ligeledes 

understreger den høje ensartethed ved udførelsen af opgaverne:  
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“At det er den samme medarbejder, der arbejder med de samme områder hver gang, gør, at 

jeg har en forventning om, at det bliver en højere kvalitet.” (Holm, 2020) 

I denne sammenhæng er det væsentligt at forholde sig til forskellen i kompleksitet, skøn 

og revisionsmæssig risiko og kravene til revisionskvalitet, herunder tid og ressourcer, 

som understreges i ISA 220.  

 

Som beskrevet tidligere (se afsnit 6.1.2), foreskriver standarden til udførelsen af 

revisionsopgaven netop, at tilsyn fordrer overvejelse af de enkelte 

opgaveteammedlemmers kompetencer og færdigheder, herunder om de har tilstrækkelig 

tid til at udføre deres arbejde (ISA 220, A15).  

Ud fra denne forståelse, kan der altså være en mulighed for at forbedre 

revisionskvaliteten ved brug af SDC’er ud fra en forudsætning om, at det kan optimere 

rammerne for det tidsmæssige perspektiv, således at det lokale team kan fokusere på 

behandling af betydelige forhold i revisionen.  

 

Samme afsnit af vejledningen, inkluderet i ISA 220 (A15), beretter desuden, at tilsyn med 

opgaven indbefatter, om udførende revisorer forstår deres instrukser, og om arbejdet 

udføres i overensstemmelse med den planlagte metode for udførelse af revisionsopgaven. 

 

Dette kommer tydeligt til udtryk i interviewet med Sune Holm fra Deloitte, som sondrer 

mellem kompleksiteten af opgaven og indvirkningen på revisionskvaliteten: 

”Hvis det er simpel detailtest på normale ukomplekse områder, så kan jeg ikke 

se, at risikoen for kvaliteten er stor. Hvorimod hvis man begynder at bede et SDC 

om at udføre revisionshandlinger på komplekse områder, der i sagens natur 

kræver flere interaktioner og nærhed med kunden for at være sikker på at forstå, 

hvad det er man modtager, så mener jeg helt bestemt, man går på kompromis 

med kvaliteten, og det skal vi ikke ud i.” (Holm, 2020) 

Hertil fremhæver Sune Holm altså også selve afvejningen af, hvor meget interaktion og 

dialog mellem revisor og kunde der fordres i forbindelse med det enkelte område af 
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revisionen, hvilket igen er et spørgsmål om kompleksitet, risiko og væsentlighed. Derved 

en generel henvisning til ISA 200, omhandlende revisors overordnede mål og revisionens 

gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision.  

Hertil understreger Jon Beck fra KPMG, at det særlige ved at flytte arbejdet til SDC’et er, 

at det er afgørende, at man har ledelsessupport. Opsætningen med SDC’er kræver en 

struktureret opsætning i modsætning til den mere uformelle struktur kendetegnet ved at 

arbejde i tæt samarbejde ved samme kontor eller kundebesøg:  

”På kontoret snakker man hen over bordet og sikrer, at medarbejderen har forstået 

opgaven.” (Beck, 2020) 

Denne intuitive gensidige forståelse af instruks og metode for udførelsen af 

revisionsopgaven kan altså risikere at blive negligeret og overset, fordi overleveringen 

sker ved en elektronisk portal, qua en skriftlig og/eller standardiseret instruks og er 

således en risiko for revisionskvaliteten på opgaveniveau.  

Omvendt fremhæver Jon Beck også, at der kan være en fordel ved at skulle give instrukser 

via et SDC, fordi der heri ligger en central oplæring af mindre erfarne medlemmer, som 

foruden at give SDC’ets medarbejdere en klar forståelse af målene med de tildelte arbejde 

(ISA 220, A14), også dygtiggør det instruerende teammedlem på området:  

“Hvis du skal instruere og gennemgå, så bliver du typisk bedre til det, fordi du skal forstå det 

bedre. Det giver rigtig meget mening, specielt når du har cand.merc.aud’er, de skal have en 

stejl læringskurve.” (Beck, 2020) 

Herved forstås, at i modsætning til at rekruttere revisorer, der er under uddannelse, vil 

ansættelsen af færdiguddannede uundgåeligt bevirke en højere lønomkostning og derved 

timepris, som stiller højere krav til at udføre opgaven herunder udvise den nøjagtighed 

og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader (Revisorloven §16).  
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9.7.1 KPI’er og kvalitet 

En finding fra FRC (se afsnit 8.4) angående brugen af SDC’er har netop været, at såfremt 

der opereres med KPI’er8 i de enkelte revisionsvirksomheder, kan dette påvirke 

revisionskvaliteten i en negativ retning, da der kan opstå et utilsigtet incitament til, at 

SDC’et skal udføre opgaver, som det ikke har kompetencerne til. 

Brugen af KPI’er kan ses i forlængelse af et forretningsmæssigt og strategisk ønske om at 

optimere og effektivisere den enkelt revisionsforretning og være med til at skabe et 

incitament for at gøre brug af SDC’er. Dette kan være særligt relevant, når der er tale om 

et SDC, hvor der kan være stor forskel på omfanget af anvendelse på de enkelte 

revisionsopgaver.  

Til spørgsmålet om KPI’er svarer KPMG, at dette er noget, man har anvendt, primært i 

forhold til, hvor stor en del af den samlede revisionsydelse i KPMG Danmark, der skulle 

placeres i SDC’et. Dette er således på et overordnet firmaniveau, hvilket dog ligeledes kan 

være en risikofaktor set i relation til revisionskvalitetet.  

Risikoen beror på forudsætningen om, hvis der kan opnås en potentiel fordel - 

eksempelvis ud fra en bonusmodel - for udvalgte ansatte, risikeres det, at 

revisionskvaliteten bliver svækket som følge af fokus på opfyldelse af personlige KPI’er.  

Sune Holm fortæller, at Deloitte Danmark på nuværende tidspunkt ikke har opstillet 

KPI’er for medarbejdere i relation til at gøre brug af SDC’er, men at dette på nuværende 

tidspunkt er et diskussionspunkt. Her lægger han vægt på, at brugen af KPI’er ikke må 

påvirke revisionskvaliteten i en forkert retning. Sune Holm forklarer desuden, at for at 

operere med KPI’er er det afgørende, at disse tilpasses omgivelserne i 

revisionsvirksomheden og herunder forstås blandt andet hensynet til kundetyper og -

segmenter: 

                                                        

8 Key Performance Indicators bruges som målbare værdier for, hvordan en virksomhed eller et individ 
præsterer. 
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“KPI’er skal være mere forretningssegmentstyrede, end de skal være 

medarbejderstyrede. KPI’er skal ramme de forretningssegmenter, hvor det giver 

mening. Men det skal ikke være KPI’er, der presser vores kvalitet på bekostning 

af kvaliteten. Det kommer meget an på, hvilke processer og ydelser man sender 

ned i et SDC.” (Holm, 2020) 

Det er således relevant at forstå og vurdere forskellen mellem at designe og 

implementere, hvorledes SDC’er skal anvendes i udførelsen af den enkelte 

revisionsopgave, herunder kravet om anvendelsen generelt kontra omfanget af denne 

anvendelse.  

I den forbindelse kan et KPI herom være med til at drive en del af denne 

forandringsproces i en revisionsforretning, da det helt praktisk kræver en stor omstilling 

for den enkelte revisor og det enkelte revisionsteam at gøre brug af SDC’er og endvidere 

drage fordel heraf. Denne fordel kan igen ses i lyset af såvel en økonomisk betragtning 

samt betragtning af revisionskvalitet. Dette peger altså på et skisma, som kan påvirke 

revisionskvaliteten.  

Hertil vurderer Sune Holm fra Deloitte: 

“Det er en kraftig afvejning af netop de kundesegmenter, man sidder med, hvor 

det for nogle kunder er mere oplagt og åbenlyst, at der er gevinst at hente ved at 

bruge SDC’er. Typisk jo større og mere omfangsrig din kunde er, jo mere benefit 

får du ud af det - versus den helt lille revisionskunde, vil der være udfordringer i, 

hvornår det giver mening at anvende SDC.” (Holm, 2020) 

Her forklarer Sune Holm desuden, at det ikke beror på selve ydelsen, som SDC’et tilbyder, 

men i højere grad hænger sammen med, hvor stor en indsats der skal til for at kunne give 

den nødvendige information og instruks til SDC’et derved også, hvor mange interaktioner 

med kunden der kræves.  
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9.8 Firmapolitik 

De adspurgte respondenter beretter alle, at de har etableret interne retningslinjer, som 

skal følges, når et SDC tages i anvendelse i forbindelse med en revisionsopgave. Nogle af 

disse retningslinjer bestemmer blandt andet det helt grundlæggende setup for, hvordan 

centeret arbejder og instruktioner gives til SDC-medarbejderne, som gennemgået i 

tidligere afsnit. Andre af disse interne retningslinjer omhandler review af det SDC-udførte 

arbejde samt forhold om, hvordan rekruttering af SDC-ansatte skal finde sted.  

Når der er tale om SDC-involvering ved en PCAOB-revision, er der ikke brug for megen 

vejledning fra den enkelte revisionsvirksomhed, da opsætningen typisk er, at SDC’et 

følger den udstedte PCAOB-vejledning, som guider til, hvordan SDC’et skal anvendes på 

revisionsopgaver. 

Mere interessant bliver det, når SDC bliver involveret på en ISA-revision, da der, som 

tidligere omtalt, ikke findes tilsvarende vejledning i standarden herom. Det er således her, 

at de forskellige vejledninger fra de enkelte revisionsvirksomheder kommer i anvendelse 

og skal sikre overholdelse af standarder inden for revision og kvalitetsstyring.  

 

Som tidligere anført fremhæver Deloitte, KPMG og PwC alle ansvarsdelingen, som fremgår 

af ISA 220, således at det er den underskrivende revisionspartner, der i sidste ende har 

ansvaret for at sikre sig, at der er udført en passende revision. SDC-medarbejderen bliver 

derfor betragtet som en udvidelse af revisionsteamet fra Danmark.  

9.8.1 Instruksionsniveau og reviewproces - betydning for revisionskvalitet 

Som anført tidligere er der overordnet set observeret to forskellige måder at strukturere 

en SDC-opsætning på - et ydelseskatalog med standardopgaver eller individualiserede 

opgaver, som revisionsteamet instruerer.  
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9.8.1.1 Standardopgaver 

Revisionsvirksomheden har på forhånd valgt en række ydelser, som SDC skal kunne 

assistere med og løse. Arten og omfanget af opgaver er således begrænset til det enkelte 

ydelseskatalog. 

Dette kunne eksempelvis være at udvælge en stikprøve på debitorer, udsende 

saldomeddelelser og afslutningsvis afstemme de modtagne bekræftelser til den udvalgte 

stikprøve. Herefter vil revisionsvirksomheden udarbejde en standard for, hvordan en 

sådan opgaveløsning skal foretages, samt hvordan det færdige resultat skal se ud - der er 

således lavet en standardinstruktion, som gælder for alle tilsvarende bestillinger. Flere af 

respondenterne benytter denne løsning og henviser til, at når en ny SDC-medarbejder 

starter, foretages der intern træning og oplæring i disse standardinstrukser. 

I en sådan opstilling vil revisionsteamet have mulighed for at “booke” denne ydelse i 

SDC’et via en hjemmeside, som det sker hos Deloitte. Når bestillingen modtages i SDC’et, 

ligger der implicit en instruktion i bestillingen, da SDC-medarbejderen ved præcis, hvilken 

opgave der skal udføres, når vedkommende ser en sådan bestilling. På baggrund heraf er 

der ikke behov for, at revisionsteamet skal give nogen særlig introduktion (hvis nogen 

introduktion overhovedet). Dog vil SDC’et være begrænset til udelukkende at kunne 

assistere på standardopgaver som følge af disse standardinstruktioner. 

Kravene til den udførende SDC-medarbejder er begrænset til den standard, som 

medarbejderen har modtaget træning i. Det er derfor alt andet lige objektivt, om opgaven 

er udført tilfredsstillende og efter instruktionerne eller ej. Ligeledes kan revisionsteamet 

med rimelighed forvente, hvilket arbejde der udføres hver eneste gang. Ligesom de 

kender det nøjagtige format fra gang til gang, da dette ikke ændrer sig som følge af 

standarden.  

De respondenter, der anvender denne opsætning, fortæller med henvisning til ISA 220, at 

der skal ske et review af revisionsteamet, når SDC’et har udført deres arbejde. 

Indvirkningen på revisionskvaliteten kan således synes begrænset, men det er værd at 

have for øje, at en SDC-medarbejder, der er trænet med dét for øje, at vedkommende kan 
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løse en opgave efter en specifik opstillet standard, næppe evner mere end blot dét. Med 

dette skal forstås, at det ikke kan forventes, at en sådan SDC-medarbejder er i stand til at 

identificere uregelmæssigheder, komplekse sammenhænge eller noget tilsvarende, som 

kræver en mere dybdegående revisionsforståelse. Der stilles derfor store krav til det 

review, som skal udføres af revisionsteamet, da det vil være deres opgave at opfange disse 

uregelmæssigheder og vurdere deres væsentlighed for regnskabsaflæggelsen.  

9.8.1.2 Individualiserede opgaver 

Revisionsvirksomheden lader det her være op til det enkelte revisionsteam at vælge og 

vurdere, hvor det giver mening at tage SDC’et og dets medarbejdere i anvendelse. Der er 

set eksempel på, at revisionsvirksomheden vælger at afgrænse således, at SDC ikke kan 

udføre revisionshandlinger, der er designet til at imødegå signifikante risici, men udover 

dette vil det være op til det enkelte revisionsteam selv at vurdere. 

For eksemplets skyld kunne der igen være tale om, at revisionsteamet har identificeret, 

at de vil have hjælpe til stikprøveudvælgelse, udsendelse af saldomeddelelser og 

afslutningsvis afstemning mellem stikprøve og modtagne bekræftelser fra debitorer. I et 

sådan tilfælde er det nødvendigt for opgaven, at revisionsteamet giver en udførlig 

instruktion til SDC-medarbejderen om, hvad de ønsker der skal udføres, hvordan det skal 

udføres, og hvordan de forventer at det færdige resultat skal se ud. Over tid vil SDC-

medarbejderen naturligvis opbygge noget erfaring, såfremt vedkommende har assisteret 

med ovenstående ydelse gentagne gange på andre kunder, men da der er tale om 

individualiserede opgaver, vil det altid kræve introduktion og justeringer.  

Fordelen ved denne opstilling er, at revisionsteamet ikke er begrænset af et 

ydelseskatalog og derfor frit kan vælge de handlinger, som de finder passende, at SDC’et 

kan assistere med baseret på instruktioner fra revisionsteamet. Omvendt stiller det større 

krav til SDC-medarbejderen, da vedkommendes viden om revisions alt andet lige skal 

være bredere, da vedkommende kan blive udsat for at skulle assistere med mange 

forskelligartede opgaver. Kravene til den interne træning, som alle SDC-medarbejdere 

deltager i, vurderes ligeledes at skulle have et bredere sigte og dermed omfavne flere 
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regnskabsposter, og som følge heraf blive mere omfattende. Kort sagt vurderes 

kompetencerne hos SDC-medarbejderne at skulle være højere end i den anden løsning. 

Kravene til den udførende SDC-medarbejder vil alene være relateret til de instrukser, som 

er givet af revisionsteamet. Her er det formentlig vigtigt at have in mente, at 

kommunikation til tider kan være svært, og det bliver formentlig ikke nemmere på tværs 

af landegrænser, sprog og kulturer. Risikoen for, at arbejdet ikke er udført, som 

revisionsteamet har tiltænkt, vurderes derfor at være højere end ved standardløsningen.  

Det er fortsat holdningen hos respondenterne, at revisionsteamet skal foretage review af 

det SDC-udførte arbejde, efter dette er afsluttet. Indvirkningen på revisionskvaliteten 

vurderes derfor at kunne henføres til risikoen for, at opgaven ikke udføres, som den var 

tiltænkt. Samtidig vurderes der at være en risiko for, at SDC-medarbejderen ikke har de 

fornødne kompetencer til at assistere med den opgave, som revisionsteamet beder om. 

9.8.2 Rekruttering til SDC 

Rekrutteringen af medarbejdere til de enkelte SDC’er er for alle respondenter en opgave, 

som ligger hos SDC’et og det land, som det fysisk er placeret i. Dette betyder eksempelvis, 

at det er SDC’et og PwC Polen, som står for rekrutteringen af medarbejdere til PwC’s SDC 

i Katowice, Polen. Der befinder sig derfor en lokal ledelse og HR-funktion, som varetager 

denne opgave lokalt i SDC-landet. 

Efter endt rekruttering træder de globale retningslinjer i kraft fra de forskellige 

revisionsnetværk. Sune Holm fra Deloitte siger blandt andet: 

“De følger de globale retningslinjer og generelle politikker, forstået på den måde, at til 

independence er der krav om, hvilke e-learnings moduler, samt hvad du skal have sat dig ind 

i, før du kan beskæftiges på en revisionsopgave.” (Holm, 2020) 

Processen for rekruttering i Deloittes RADC i Rumænien følger de globale retningslinjer. 

Dette dækker blandt andet over en række e-learnings i form af online træning og 

herudover ligeledes oplæring og uddannelse i de specifikke arbejdsopgaver. Ansvaret for 
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ansættelse ligger i dette tilfælde hos HR i samarbejde med den udpegede teamleder, som 

Deloitte Danmark har udstationeret til Bukarest. 

9.9 Vurdering af fremtidsudsigterne for SDC’er 

Baseret på indeværende kvalitative undersøgelse er det evident, at 

revisionsvirksomhederne har forskellige synsvinkler på anvendelsen af SDC’er samt 

sammenhængen til revisionskvalitet herved. Med hensyn til fremtidsudsigterne har de 

respektive respondenter således også forskellige bud herpå.  

PwC’s respondent Lars Engelund vurderer ikke, at anvendelsen af SDC’er bliver større, 

men at der i højere grad forankres lokale afdelinger tættere på forretningen, hvor der 

fokuseres på digitalisering, RPA og kunstig intelligens og tager herved også udgangspunkt 

i dataværktøjet Halo: 

“I stedet for at sende det til Katowice, så kan det være, vi har lavet noget, hvor vi ekstraherer 

data direkte fra kundens systems og får det ind i et format, så vi selv kan gøre det.”  

(Engelund, 2020) 

Dette står i kontrast til Sune Holms vurdering på vegne af Deloitte, som vurderer:  

“På den mellemlange bane er SDC’er fuldstændig afgørende for forretningsmodellen og de 

strategiske mål, vi gerne vil opnå” (Holm, 2020). 

Han understreger dog samtidig, at et SDC skal kunne varetage 30-40 timer for en kunde, 

for at det skal give mening, og deri ligger også en antagelse om en vis kundestørrelse, som 

Jon Beck fra KPMG ligeledes fremhæver, dog ud fra en anden skala på kundestørrelser:  

“Hvis vi havde flere rigtigt store kunder, som vi har måske 20 af i DK, ville det måske give 

mere mening.“ (Beck, 2020) 

Afslutningsvist forklarer Sune Holm desuden, at brugen af robotics for Deloitte skal ses i 

tæt samarbejde med indførelsen af SDC’er.  
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“Hvis vi kigger ind i blockchain - så har vi nok ikke brug for særlig mange revisorer.” (Holm, 

2020) 

Der er således stor forskel på, hvordan sigtet fremadrettet kan se ud, ligesom det er 

afhængigt af, hvor langt ud i fremtiden der vurderes.  

9.10 Delkonklusion 

Analysen over resultater af kvalitative interview omkring anvendelsen af SDC’er, 

revisionsvirksomhederne og indvirkningen på revisionskvalitet har kortlagt en række 

observationer og resultater. Analysen beror sig på empiri fra følgende 

revisionsvirksomheders faglige afdelinger: Deloitte, KPMG og PwC.  

Overordnet set er der generelt stor forskel på anvendelsen, udbredelsen og udviklingen 

af SDC’er i de respektive revisionsvirksomheder, hvor PwC i meget lidt udstrækning 

anvender SDC’er, KPMG er gået fra stor grad af anvendelse til meget lille grad, mens 

Deloitte i højere grad opererer hermed i dag. 

Respondenterne understreger, at der skal en nødvendig standardisering til for at udføre 

opgaver via et SDC. Dette medfører en ensretning og kontinuitet ved udførelsen af 

revisionsopgaver, som kan højne revisionskvaliteten. Ligeledes kan de frigive tid hos 

mere erfarne medarbejdere, som kan fokusere på mere komplekse områder af revisionen 

og dermed også sikre højere kvalitet herved.  

Omvendt fremhæver analysen fra revisionsvirksomhederne, at revisionskvaliteten kan 

være udfordret ud fra en anskuelse om, at anvendelsen af SDC’er medfører mindre 

løbende kommunikation. Herved kan der være risiko for, at væsentlige aspekter i den 

øvrige del af revisionen ikke bliver delt med de udførende revisorer i det pågældende SDC 

og omvendt. Denne vekselvirkning kan altså blive minimeret, hvilket kan vanskeliggøre 

det holistiske billede af den enkelte revisionsopgave som kan bevirke en svækket 

revisionskvalitet. 

Generelt belyser analysen, at der overordnet kan kategoriseres to typer af SDC-løsninger, 

defineret ved henholdsvist standardopgaver og individualiserede opgaver. Alt efter, 
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hvilken type der opereres med, stilles der forskellige krav til det lokale team, den 

ansvarlige opgavepartner samt revisionsvirksomhedens kvalitetssikring. Da det kan have 

forskellig indvirkning på revisionskvaliteten, hvilket særligt reflekteres i niveauet for 

instrukser og reviewprocessen - og dermed også bliver de overvejende faktorer for den 

afhængige variabel i form af revisionskvalitet.  

Ud fra analysen kan det desuden sammenfattes, at alle respondenterne er enige om, at 

anvendelsen af SDC’er skal følge standarderne om revisionskvalitet.  

Det kan konkluderes, at der ikke er entydige holdninger til fremtidsudsigterne for 

anvendelsen af SDC, hvilket fælles for respondenterne kan henføres til, hvordan man 

ønsker at digitalisere og automatisere sin revisionsforretning på sigt.  

Anskuer man anvendelsen af SDC’er som et relevant led i denne automatiseringsproces, 

vurderes det som et element i revisionsprocessen på den mellemlange bane, mens andre 

respondenter nærmere ser det længere sigte og således ikke vurderer, at SDC’er er en del 

af denne løsningsmodel. Hertil kan det desuden udledes, at dette skal ses i lyset af 

kundemassen for det danske marked.  

10 Praktisk indsigt 

Som det er bekendt i specialet, har Deloitte to forskellige SDC’er i form af USI i Indien og 

RADC i Rumænien. For at opnå en mere praktisk og detaljeret indsigt er der foretaget 

interview af Martin Pieper, som er Senior Manager og statsautoriseret revisor hos 

Deloitte. Pieper er gennem sit virke som revisor og hans typer af kunder dybt involveret i 

den praktiske anvendelse af Deloittes RADC i Rumænien. Forud for interviewet er der 

fremsendt spørgsmål baseret på tilrettet interviewguide (se bilag 4), der henvises i øvrigt 

til afsnit 9.1.1 for tilrettelæggelse af interview. 

Når RADC’et anvendes i Rumænien sker dette ved, at der foreligger en række 

revisionshandlinger, som ledelsen anbefaler at bruge, og såfremt dette ikke ønskes, skal 

der gives lempelse herfor fra den lokale revisionsledelse. Derudover foreligger en række 

standardydelser, som revisionsteams kan tilvælge efter eget ønske - men som tidligere 

omtalt er handlingerne faste. Baseret på kundekendskab samt den enkelte 
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revisionsplanlægning, vil det blive vurderet opgave for opgave, hvilke 

revisionshandlinger fra RADC’et som giver mening at anvende på den enkelte kunde. 

Beslutningen herom tages dels af Martin Pieper som opgaveansvarlig, men han 

fremhæver samtidig, at beslutningen i høj grad tages i samarbejde med teamet, for at sikre 

deres inputs samt deres opbakning til beslutningen. Pieper siger blandt andet følgende: 

“For mig er det en teamopgave, men det er noget, der ligger højt på min agenda.” (Pieper, 

2020) 

På revisionsopgaven vil det typisk være den assistent eller senior, der er ansvarlig for det 

specifikke revisionsområde, som er ansvarlig for at engagere RADC’et samt levere det 

nødvendige data samt de instruktioner, der måtte skulle til. Det er ligeledes 

vedkommende, som står til rådighed for RADC-teamet, imens opgaveløsningen står på, 

hvis der skulle opstå spørgsmål eller andet. Da de specifikke ydelser, der kan leveres fra 

RADC’et, er standard, kræver det ofte ikke megen instruktion, men skulle det være 

nødvendigt, sker dette typisk ved, at revisionsteamet laver et eksempel, som gennemgås 

på Skype med RADC-teamet. Dette gøres for at sikre, at RADC-medarbejderen har forstået 

opgaven og ligeledes kan stille spørgsmålstegn ved hele eller dele af opgaveudførelsen. I 

relation her til nævner Pieper også: 

“Det udførte arbejde bliver lige så godt som instruktionen.” (Pieper, 2020) 

Når det udførte arbejde kommer retur fra RADC’et, vil det typisk være de samme seniorer 

eller assistenter, som er ansvarlige for det specifikke revisionsområde, og som stod til 

rådighed ved opgaveløsningen, der foretager review eller kvalitetssikring af det udførte 

arbejde. Såfremt de skulle opdage fejl i det af RADC’ets udførte arbejde, fortæller Pieper, 

at der typisk er to veje at gå. Såfremt der er tale om mindre fejl, som er nemme for teamet 

at justere, vil teamet typisk selv gøre dette ved deres review. Såfremt der er tale om mere 

gennemgående fejl, som typisk vil være, hvis opgaven er misforstået, så vil opgaven blive 

sendt retur til RADC’et, og et nyt Skype-møde vil blive sat op, hvor fejlen bliver 

gennemgået, samt der bliver givet en ny instruktion til, hvordan opgaven skal løses.  
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Samlet set er Pieper glad for at arbejde med SDC’er, men fremhæver også, at der skal 

lægges en investering fra revisionsteamet for at få det bedste ud af det. Han tror, det er 

noget, som fortsat udvikles i Deloitte, da deres rejse med RADC’et er relativt ny, eftersom 

det blev taget i anvendelse i efteråret 2019.  

11 Involvering af SDC i opgaveløsningen 

Formålet med dette kapitel er at indfange den empiriske undersøgelse, som analyseret 

ovenfor, i de forskellige led af revisionens udførelse. Der er tale om en generel syntese, 

hvorfor der kan være forskelle de forskellige SDC’er imellem, ligeledes nuancer mellem 

de forskellige opgaveteams.  

11.1 Planlægning 

Revisionsteamet skal foretage den vanlige planlægning af revisionsopgaven efter 

gældende internationale revisionsstandarder heriblandt ISA 300, som gælder for 

planlægning af revision af regnskaber. Når revisionsteamet har identificeret og vurderet 

risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet og derefter identificeret væsentlige 

regnskabsposter samt de relaterede revisionsmæssige risici, skal teamet beslutte sig for, 

hvilke revisionshandlinger der skal udføres for at imødegå de identificerede risici og 

nedbringe disse til et acceptabelt lavt niveau.  

Når teamet har fastlagt deres revisionsstrategi, skal de tænke deres SDC ind i 

opgaveløsningen. Alt afhængig af, om deres SDC leverer standardydelser, eller om teamet 

kan vælge, hvilke ydelser som SDC skal assistere med, skal revisionsteamet tilpasse deres 

planlægning herefter. Såfremt SDC leverer standardydelser, handler det for 

revisionsteamet om at gøre sig bekendte med disse ydelser og se, om enkelte eller flere af 

disse ydelser kan bidrage til at imødegå de identificerede risici. Såfremt et SDC er opstillet 

således, at det er revisionsteamet, der vælger og instruerer dem i, hvad de skal udføre, så 

skal revisionsteamet overveje, hvilke (hvis nogen) handlinger som SDC kan assistere med 

at udføre med udgangspunkt i deres kompetencer.  
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Når revisionsteamet har foretaget sig disse overvejelser, skal SDC’et bookes til at udføre 

opgaverne med den timing, som revisionsteamet måtte ønske. Det næste skridt er 

opgaveudførelsen. 

11.2 Udførelse 

Når tiden kommer, vil SDC’et være klart til at udføre de aftalte opgaver. Typisk vil der 

være et Skype-opkald mellem SDC og revisionsteamet med en introduktion til opgaven og 

andre nyttige informationer om kunden. Herefter kan opgaveløsningen starte. Dette 

gælder for begge typer af opsætning i SDC.  

SDC starter arbejdet på de udvalgte handlinger, hvor de skal bidrage i opgaveløsningen. 

Dette sker i et samarbejde med revisionsteamet, som står til rådighed for løbende 

spørgsmål og afklaringer, såfremt der skulle være brug for det. SDC vil udføre og 

færdiggøre arbejdet, og skulle der være nogle ting, som ikke kan afsluttes eller differencer, 

som kræver revisionsteamets opmærksomhed, vil disse blive “flaget” af SDC-

medarbejderen, således at revisionsteamet kan tage sig af disse udfordringer.  

Når arbejdet er udført af SDC’et, skal revisionsteamet foretage gennemgang/review af det 

udførte arbejde for at sikre, at dette er sket i overensstemmelse med instruksen, samt at 

opgaven og dens udførelse i sin helhed er foregået korrekt. Ydermere besidder 

revisionsteamet kunde- og branchekendskab, som SDC’et ikke besidder, og der kan 

således være relevante observationer, som kun revisionsteamet skal få øje på. 

Revisionsteamets gennemgang fungerer ligeledes som en kvalitetssikring af det udførte 

arbejde, og som tidligere omtalt i opgaven, påhviler det øverste ansvar den 

opgaveansvarlige partner. 

11.3 Konklusion 

Når SDC’et har udført deres arbejde, vil revisionsteamet foretage et review heraf. Herefter 

vil revisionsteamet opsummere eventuelle observationer eller fejl, der skal rapporteres 

til ledelsen, og som kan påvirke den endelige revisionspåtegning. Foruden dette spiller 

SDC’et ikke nogen rolle i den konkluderende fase af en revisionsopgave.  
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12 Erhvervsstyrelsens tilsynsprogram 

For at anskue problemstillingen angående revisionskvalitet ved anvendelsen af SDC’er i 

et bredere perspektiv og ud fra flere vinkler, er der foretaget analyse af, hvordan den 

danske tilsynsmyndighed, Erhvervsstyrelsen, forholder sig hertil. I det nærværende 

kapitel vil der gennemgås de væsentlige aspekter fra interview med Troels Toft Sørensen, 

repræsenterende Erhvervsstyrelsen som chefkonsulent for Tilsyn med revisorer. 

Interviewet tager sit afsæt i identificerede forhold med hensyn til ovenstående analyser i 

form af revisionsvirksomhedernes syn og den juridiske ramme for SDC, herunder faglig 

vurdering af problemstillingen.  

12.1 Indhold og struktur 

Med reference til specialets metodeafsnit 3.3.3.2 Interviewpersoner tager indeværende 

afsnit udgangspunkt i en hertil tilpasset interviewguide (se bilag 5), hvor der er foretaget 

tilpasning af spørgsmål baseret på respondenternes svar fra de pågældende 

revisionsvirksomheder. Interviewet og interviewguiden følger foruden tilpasning af 

spørgsmål samme ramme som øvrige interviews, hvorfor der henvises til afsnit 9.1.1. 

12.2 Resultater af kvalitativ undersøgelse 

12.2.1 Tilsynets arbejde 

Tilsynet med revisorer (Tilsynet) foretager ekstern kvalitetskontrol af pie-

revisionsvirksomheder ud fra arbejdsprogrammet CAIM (Common Audit Inspection 

Methodology), som udgives af CEAOB og er dermed et udtryk for samarbejde på tværs af 

europæiske lande. CAIM blev udgivet 28. oktober 2015, hvortil der forud har været et 

forarbejde siden foråret 2014. Særligt ved arbejdsprogrammet er, at det indeholder 14 

specifikke områder, som tilsynet skal kontrollere, hvoraf det ene program er specifikt 

målrettet offshoring og dermed opgaveudførelse via SDC (CEAOB, 2015).  

Troels Toft Sørensen forklarer, at det med arbejdsprogrammet var første gang, begrebet 

offshoring blev indført som en fast del af kvalitetskontrollen. Definitionen på offshoring i 

CAIM vurderes at rummes i indeværende speciales definition af SDC med baggrund i 

beskrivelsen: “on /off-shoring and outsourcing of audit work, including any on /off-shore 
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centers and outsourcing” (CEAOB, 2015). Arbejdsprogrammet henviser for anvendelsen 

af SDC direkte til dele af ISQC 1. 

Toft Sørensen forklarer, at denne tilpasning af arbejdsprogrammet er sket ud fra, hvor 

revisionsbranchen har flyttet sig og dermed et behov for et målrettet fokus på specifikke 

områder. Tilsvarende forklarer han, at der for anvendelsen af SDC gælder, såfremt aktuelt 

i revisionsvirksomheden underlagt kvalitetskontrollen, de samme bestemmelser fra 

standarderne, som ved øvrig og overordnet gennemgang af kontrol af kvalitetsstyring. 

Hertil siger han om spørgsmålet, hvorvidt der er særlige områder, der belyses ved 

gennemgang af SDC’er: 

“Udgangspunktet er, at alle handlinger i arbejdsprogrammet skal laves - det bliver en 

vurdering fra firma til firma, hvad der giver mening at kigge på.” (Sørensen, 2020)  

Chefkonsulent Troels Toft Sørensen uddyber dette og forklarer, at ligesom ISQC 1 først og 

fremmest fremhæver tone at the top, så er det også udgangspunktet ved Tilsynets 

forståelse af den respektive revisionsvirksomheds anvendelse af SDC. Alt efter om 

ledelsen fremmer en intern kultur vedrørende anvendelsen af SDC, som lægger vægt på 

omkostningsminimering eller nedbringelse af fejl og bedre kvalitet, vil det have betydning 

for dels selve udførelsen af revisionen, men dels også tilsynets gennemgang.  

12.2.2 SDC og revisionskvalitet 

Tilsynets respondent bekræfter i interviewet, at anvendelsen af SDC’er sker på forskellig 

vis afhængig af konkret opsætning blandt de større revisionsvirksomheder, som primært 

anvender disse. Hertil forklares det også, at det netop er hos Big 4-virksomhederne, hvor 

der ses et integreret internationalt samarbejde, at anvendelsen af SDC er udbredt, som 

følge af den mere internationale forankring i netværkene til forskel fra mindre 

revisionsvirksomheder på trods af medlemskab i internationale revisionsnetværk. 

Yderligere kommenterer Toft Sørensen, at opsætningen og anvendelsen af SDC langt hen 

ad vejen er et valg af retning i de forskellige revisionsvirksomheder. Qua man kan 

automatisere, kan man standardisere nogle opgaver ved digitalisering  (Sørensen, 2020), 

hvilket kan medføre udelukkende fokus på digitalisering, men det kan også betyde, at 
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SDC-medarbejdere bliver en integreret del af revisionsteamet og -filen. Netop denne 

teknisk ukomplicerede adgang og tilgang til revisionsfilen på tværs af landegrænser 

medfører, at man kan få billigere arbejdskraft som en del af revisionsteamet fra en SDC-

lokation - hvilket teknisk ikke har været muligt tidligere i samme grad.  

Eftersom Tilsynet har oplevet forskellig anvendelse af SDC på tværs af 

revisionsvirksomhederne, forklarer respondent Toft Sørensen også, at man ikke har 

systematisk viden om, hvor risiciene ved anvendelsen af SDC i forhold til revisionskvalitet 

primært findes. Det centrale spørgsmål omkring, hvor tilsynet oplever den største risiko 

for revisionskvalitet i anvendelsen af SDC, besvares derfor med henvisning til 

bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af 

arbejdet (Erhvervsministeriet, 2016). Dette begrundes med, at der jf. §4 er krav om, at 

revisor skal deltage aktivt i udførelsen af revision og tage ansvar for kvalitet ved udførelse 

af revisionsopgaven. Uanset hvem og hvor, skal revisor deltage aktivt i udførelsen. 

Risikoen er derfor, at der ikke deltages aktivt i SDC’ets opgaveudførelse:  

“Det er et spørgsmål om at lave ordentlige procedurer og processer og at sikre sig, at man 

undervejs får sikret ledelse, tilsyn og udførelse.” (Sørensen, 2020) 

Dette uddyber tilsynets chefkonsulent med, at jo mere der uddelegeres og deles på tværs 

af landegrænser, des sværere kan det være at opfylde bekendtgørelsen og dermed den 

juridiske lovramme, hvor revisors ansvar omfatter ledelse, tilsyn og udførelse af 

revisionsopgaven.  

I denne sammenhæng forklarer Toft Sørensen også, at uagtet om revisionsvirksomheden 

vælger enten den for specialet omtalte standardiserede og individualiserede løsning 

vedrørende SDC, gælder det, at lovrammen skal overholdes, og han henviser foruden til 

føromtalte bekendtgørelse (Erhvervsministeriet, 2016) også til ISA 220 afsnit 15-17. Han 

understreger desuden, at Erhvervsstyrelsen og dermed Tilsynet ikke har nogen holdning 

til løsningsmodellerne hver især, så længe kravene overholdes: 
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“Der er ikke noget til hinder for, om man bruger den ene eller anden9. Man skal finde ud af, 

hvem teamet er, hvad teamet laver og sikre sig, at der er en ordentlig gennemgang.” 

(Sørensen, 2020) 

Hertil forklares det også, at det netop er en vurderingssag. I forhold til teamet ligger der 

også en vurdering af, hvem der skal deltage på planlægningsmødet. Toft Sørensen nævner 

eksempler som Novo og Carlsberg, hvor det ikke nødvendigvis er hele teamet, der 

deltager på planlægningsmødet. På samme vis gælder det for teams, hvor SDC-

medarbejdere indgår. Dette hensyn til vurdering er også relevant i forhold til, hvilke 

områder der skal revideres. Respondenten nævner her, at revision af regnskabsmæssige 

skøn, jf. ISA 540, bliver naturligt begrænset, fordi det kræver, at revisor er nærmere 

kunden og har en større forståelse herfor, herunder kendskab til kunden og dens 

forretning. Det er derfor ikke nødvendigvis nok med en instruktion til arbejdet, eftersom 

ledelsen skal udfordres, hvilket kan vurderes at skulle ske ved at kigge ledelsen i øjnene 

og dermed ikke er en opgave, der dels er hensigtsmæssig, dels praktisk mulig i samme 

grad via et SDC.  

Endeligt vurderer Toft Sørensen, at reviewet, som det lokale team udfører, bidrager til at 

mindske risikoen for, at lovkravene og standarderne overholdes.  

13 Analyse af interview ved internationalt perspektiv  

Problemstillingen om SDC’er set i relation til revisionskvalitet er afgrænset ved 

anvendelsen i danske revisionsvirksomheder. Eftersom dette omfatter at flytte dele af 

revisionsydelserne til SDC’er i udlandet, vurderes det derfor relevant at analysere 

forholdet i et internationalt perspektiv set ud fra myndighedernes side.  

For at analysere, hvordan internationale myndigheder anskuer problemstillingen, 

gennemgås der i nærværende kapitel analyse af foretaget interview med Melanie Hind, 

som har bred erfaring fra en række instanser, og som dermed kan belyse denne vinkel. 

                                                        

9 Der henvises til løsningsmodellerne, jf. afsnit 9.8.1. 
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Hind er under udarbejdelse af indeværende speciale tiltrådt som leder af afdelingen for 

revisionskvalitet i BDO Global, men har tidligere haft positioner i CEAOB, IFIAR, IFRS’ 

advisory board samt FRC, hvor sidstnævntes tematiske reviews er bearbejdet i kapitel 8.4.  

13.1 Indhold og struktur 

Som foregående analysekapitler henvises der til afsnit 3.3.3.2 Interviewpersoner, for 

nærmere præsentation af Melanie Hind. På baggrund af Melanie Hinds tidligere virke hos 

de ovenfor nævnte myndigheder og tilsyn, vurderes det, at Hind har de fornødne 

kompetencer til at bidrage med synspunkter, der er relevante i forhold til det ønskede 

sigte i nærværende kapitel og i overensstemmelse med den udarbejdede interviewguide.  

Interviewet er udformet efter samme interviewguide, som beskrevet i afsnit 9.1.1, og 

indeholder følgende afsnit: 

• Præsentation og baggrund 

• Erfaringer og anvendelse 

• Interne retningslinjer 

• Regulering og revisionskvalitet 

• Risici 

• Fremtidsudsigter 

Interviewspørgsmålene er forud for interviewets afholdelse oversat og fremsendt til 

respondenten med forklaring om fokus på afsnit 1 samt 4-6, omhandlende de eksterne 

forhold ved anvendelsen af SDC’er med revisionskvalitet som omdrejningspunkt.  

Der henvises i øvrigt til afsnit 9.1.1 for de bagvedliggende overvejelser for udarbejdelsen 

af interviewguiden.  

Således vil interviewet også indeholde en overordnet gennemgang af BDO’s globale 

anvendelse af SDC’er, da dette også berører det danske medlemsfirma, selvom BDO 

Danmark som selvstændig revisionsvirksomhed ikke har etableret et SDC. Generelt 

adskiller BDO sig altså herved fra de andre revisionsvirksomheder i Danmark, da man fra 

global side har indført anvendelsen af SDC’er på særskilte dele af revisionen, som er ulig 
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alle andre revisionsvirksomheder, der er omfattet af undersøgelsen for nærværende 

speciale.  

Foruden den analytiske bearbejdning af interview med Melanie Hind vil nærværende 

kapitel også indeholde relevant litteratur, hvor dette yderligere belyser den 

internationale vinkel på problemstillingen og bidrager til en sammenfattende analyse.  

13.2 Resultater af kvalitativ undersøgelse 

13.2.1 BDO’s globale anvendelse 

Baseret på interviewet med Melanie Hind kan det udledes, at BDO Global har to SDC’er i 

revisionsforretningen, ét placeret i Mauritius og ét i Eindhoven, Holland. SDC’et i 

Mauritius er etableret i 2017 og beskæftiger sig primært med kunde- og opgaveaccept, 

herunder validering og vedligehold af data såsom koncerntræer mv.  

Alle BDO’s omkring 125 revisionsvirksomheder rundt omkring i verden skal benytte sig 

af denne service, men hvert enkelt land er ansvarlig for at sikre sig, at revisionskvaliteten 

i den enkelte revisionsvirksomhed overholdes. Således er dette et udtryk for et 

internationalt forankret revisionsnetværk, hvor der kan stilles krav til anvendelsen fra 

global side og dermed sikre den kritiske masse endvidere ensretning af processen.  

Foruden kunde- og opgaveacceptdelen, som behandles på Mauritius, beskæftiger SDC’et i 

Holland sig med IT-vedligehold, særligt dén software, som revisionsfilerne i BDO ligger i.  

Herudover forklarer Hind, at visse selskaber i BDO-netværket benytter sig af egne SDC’er, 

som ikke er en del af det globale netværk. Eksempelvis har BDO UK etableret et offshore 

SDC i Asien, som udfører revisionsopgaver i forbindelse med rensning af data og 

population heraf, data analytics og diverse tjeklister, såsom regnskabstjeklister.  

Generelt udtrykker Melanie Hind omkring BDO’s anvendelse af SDC’er på tværs i 

netværket, at det handler om effektivitet samt konsistens i udførelsen af arbejdet (Hind, 

2020). 
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13.2.1.1 Uafhængighed 

Ét af de centrale elementer, som Hind fremhæver i forbindelse med etablering og 

anvendelse af SDC’er, er uafhængighed. Hind forklarer, at BDO i henhold til ISQC 1 har 

nedskrevet firmapolitikker for at sikre revisionskvaliteten og særligt uafhængighed ved 

udførelsen af opgaven, herunder målrettet anvendelsen af SDC’er i BDO Global.  

Hun nævner, at BDO i lighed med de andre globale revisionsnetværker har en global 

politik for uafhængighed, som også beskæftiger sig med uafhængigheden i SDC’er. 

Samtidig henviser ISQC 1 og særligt også den snart gældende erstatning, ISQM 1, tilbage 

til revisionsvirksomheden, som værende den relevante instans, der skal sikre, at 

standarden overholdes. Det vil altså sige, at ansvaret ligger hos den lokale 

revisionsvirksomhed fremfor det globale netværk. Som led i denne sondring har BDO 

global implementeret en proces, hvor hvert medlemsfirma har udpeget office 

champions10 (OC). Disse indgår i et internationalt netværk, hvor de forskellige OC’ere 

mødes og indgår i uddannelse, som sikrer, at de kan varetage ansvaret på de lokale 

kontorer samt modtager de seneste opdateringer på området.  

Endvidere er det BDO’s Global Independence Officer (den globale uafhængigheds 

direktør), der spiller en central rolle i forbindelse med rekruttering til SDC’er.  

BDO har en særlig proces omkring ansættelse af medarbejdere i de globale BDO SDC’er. 

Dette sker via det globale HR-kontor i New York, USA, som foretager screening af 

ansøgninger og CV’er hertil, således at der sikres en ensretning af dette, og endeligt 

foretages alle samtalerne af (Global Independence officer), som derefter også forestår 

ansættelserne.  

                                                        

10 Office champion (OC): Særlige faglige personer i dette tilfælde med ansvar for anvendelse af 
revisionsværktøjer og revisionsmetode. 
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13.2.3 Vurderings af revisionskvalitet og risici 

Melanie Hind har qua sin faglige baggrund mange perspektiver på, hvorledes flytning af 

dele af revisionsopgaverne til SDC’er har betydning for revisionskvaliteten og revisionen 

som helhed. Hun påpeger, at det netop er etableret som en fast del af mange af de store 

revisionsvirksomheder, da det foruden omkostningsbesparelse også kan medføre en 

større effektivitet af udførelsen af standardopgaver, ligesom det kan være med til at sikre 

en konsistens heraf.  

I forbindelse med drøftelserne omkring uafhængighed hævder Hind også, at der er større 

sandsynlighed for, at medarbejderne i SDC’et er mere tilbøjelige til at gøre opmærksom 

på potentielle interessekonflikter i forbindelse med at påtage sig en opgave, fordi de ikke 

er involveret med kunden eller har andel i honoraret, som den specifikke kunde afregnes. 

Melanie Hind udtrykker i denne forbindelse, at anvendelsen af SDC: 

“It can ensure that things are much more coherently and cohesively addressed. They 

are more likely to raise potential conflicts and see the resolution through to the end. 

Whereas individual firms in the network, a general observation not BDO, may want to 

hold on to their client, and might be inclined to brush the interest issue under the 

carpet.” (Hind, 2020) 

For Hind er det ikke nødvendigvis forbundet med uhensigtsmæssigheder at flytte visse 

dele af revisionsopgaven til et SDC. Udfordringerne kan dog ifølge hende være, at der 

opstår misforståelser, og at kommunikationen svækkes, fordi denne sker over en 

geografisk stor afstand og med forskellige baggrunde både i uddannelse og kultur med 

videre.  

For at imødekomme disse potentielle udfordringer nævner Hind, at det vil kræve specifik 

træning af medarbejderne, der ansættes til SDC’er. Ligesom der bør være specifikke 

instruktioner med en defineret terminologi, som sikrer fælles vokabular. Ligeledes skal 

udførelsen af opgaverne ske under supervision samt med en fast reviewproces (Hind, 

2020).  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0IDguoDaAhWKJ1AKHdn5B7cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scholarshipforafricans.com/2018/03/06/2018-phd-scholarship-in-digitalization-at-copenhagen-business-school-to-study-in-denmark/&psig=AOvVaw0EQHkakWd8lm_rLb7q3VzU&ust=1521826259067517


Revisionskvalitet ved revisors anvendelse af Service Delivery Center 

13 Analyse af interview ved internationalt perspektiv   Side 111 | 126 

 

“I think that there are many benefits to delivery centers, there are risks but the risks can be 

managed and mitigated. I think there are opportunities for improved audit quality around 

service centers” (Hind, 2020). 

 

Overordnet set er Melanie Hinds vurdering af anvendelsen af SDC’er altså positiv, særligt 

også i relation til revisionskvalitet. 

13.2.4 Vurdering af fremtidsudsigterne for SDC’er  

Hvor omfanget af SDC det seneste årti er øget, forudser Hind en mulig tilbagegang i 

forbindelse med et stadigt øget fokus på datasikkerhed, særligt afledt af GDPR11. Dermed 

kan det medføre en tilbagetrækning fra udenlandsk lokaliserede SDC’er, hvor disse så i 

højere grad vil blive nationalt forankret i form af nationale SDC’er. Dette ligeledes set i et 

politisk perspektiv med henblik på datasikkerhed, hvor Hind fremhæver at andre 

industrier har mødt politisk og regulativ modstand i de lande, hvor der er et SDC 

beliggende. Hertil understreger hun ligeledes, at revisionsvirksomheden har et ansvar for 

at sikre korrekt indførsel af rammerne for revisionen i form af regulering og compliance, 

herunder i forbindelse med uddannelse og træning.   

At the highest macro-economic level, we are moving from a period of 

globalization to a period of nationalization, people are becoming much more 

protectionist in their outlook. The ability to share and process data across 

without obstacles of border might be threatened in the future. (Hind, 2020). 

Således vurderer Melanie Hind, at der fremadrettet vil ses en mere protektionistisk 

tilgang, også i revisionsverdenen, og at dét at udveksle data på tværs af nationer kan være 

udfordret. Herfra kan det vurderes, om der i takt med teknisk regulering også kan ske et 

skifte i opfattelsen af, hvordan vi behandler data og dermed en mindre tilbøjelighed til at 

                                                        

11 General Data Protection Regulation - Persondataforordningen.  
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flytte opgaver til SDC’et, såvel på firma- som opgaveniveau. Et tankesæt, der kan føre til, 

at standardisering af opgaverne svækkes og derved indvirker revisionskvaliteten.  

Dette er blandt andet, hvad der gøres til genstand for vurderingen nedenfor. 

14 Vurdering af revisionskvalitet ved brug af SDC 

Nærværende kapitel har til hensigt at reflektere over specialets undersøgelser og 

analyser samt stille disse over for hinanden og vurdere, hvilken effekt anvendelsen af 

interne SDC’er kan have på revisionskvaliteten. 

14.1 Samlet vurdering 

Det skal lægges til grund, at der alt efter, hvilken model der opereres med, for så vidt angår 

SDC’er, vurderes det, at indvirke revisionskvaliteten forskelligt. Der gælder dog samtidig 

nogle forhold, som kan vurderes samlet.  

På baggrund af specialets analyse af etablering, implementering og anvendelsen af SDC’er 

i forskellige revisionsforretninger kan indvirkningen på revisionskvaliteten anskues fra 

mange forskellige perspektiver. Dette belyses endvidere ved specialets involvering af 

respondenter med baggrund inden for tilsyn og regulering. Ved at forene de analyserede 

perspektiver og aspekter af revisionens udførelse baseret på SDC’ets involvering og sætte 

disse i spil i forhold til en samlet vurdering, er der en udbredt holdning til, at standarderne 

for kvalitetsstyring og -sikring (ISA 220, ISQC 1) gælder, for så vidt angår udførelsen af 

revisionsopgaven, hvor SDC’er involveres. Dette fordrer, at SDC’er medarbejdere på 

opgaven anskues som en forlængelse af det eksisterende revisionsteam lokalt, hvilket der 

også er en bred forståelse af.  

Ved indeværende speciale er det blevet tydeligt, at revisionskvaliteten påvirkes af en lang 

række elementer og kontekstuelle faktorer. Særligt omkring vekselvirkningen mellem 

input, proces og output er der forskellige synspunkter blandt undersøgelsens 

respondenter. Hvor nogen mener, at det er for kosteligt at instruere en geografisk adskilt 

medarbejder i et arbejde, der kan udføres lokalt af en mindre erfaren medarbejder, mener 

andre, at det er en central proces for standardisering, som slutteligt vil gøre rammerne 
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for revisionens udførelse mere strømlinet og dermed højne revisionskvaliteten henset til 

arbejdets beskaffenhed og omhu, balanceret med det tidsmæssige ressourceforbrug. 

Selve denne standardisering samt ensrettede fokus på opgaveudførelse vurderes af 

forfatterskabet at være væsentligt for revisionskvaliteten. Dette kan dog også ske via 

andre kanaler end SDC’er, men netop den repetitive opgaveudførelse og dygtiggørelse på 

de samme opgaver og arbejdsgange er et centralt element i at sikre en ensrettet udførelse 

af revisionsopgaver, som kan være vanskeligere at gøre på mellemlang sigt med de 

teknologiske ressourcer, som dette kræver. Denne anskuelse beror på, at revisionskunder 

leverer materiale, som i vidt omfang er forskelligt, uagtet at revisionsområdet og/eller 

regnskabsposten og den revisionsmæssige risiko er uændret revisionskunderne imellem. 

Derved følger materialet ikke en standardiseret model og kræver derfor en bearbejdning 

af data, som ikke i bredere forstand er udbredt i revisionsvirksomhederne på nuværende 

tidspunkt (Engelund, 2020).  

Således vurderes det, at revisionskvaliteten højnes ved standardiseret og repetitiv 

opgaveudførelse, hvor medarbejderne dygtiggøres inden for specifikke områder, hvilket 

er en forudsætning for flere SDC’er arbejdsgang. Denne proces og tilgang adskiller sig fra 

den traditionelle rekruttering af revisorer, hvor juniorer er ansat, mens de indgår i såvel 

intern som ekstern uddannelse og derved udvikler sig fagligt og bevæger sig i højere grad 

væk fra lavrisiko områder til mere kompleks revision. For at sikre sig fremtidens revisor 

og en passende fordeling af medarbejdere henset til niveau og erfaring, er denne model 

altså sædvanlig. Ved at rekruttere særskilt til medarbejdere, der skal arbejde med de 

samme arbejdsprocesser og revisionsopgaver, er det altså en anden profil, der skal 

ansættes. Dette kan netop gøres ved en model omkring et SDC, ligesom den kontekstuelle 

faktor i økonomiske incitamenter bliver en central faktor i opsætningen, idet etableringen 

sker i lande med væsentligt lavere lønkroner og generelle driftsomkostninger. Denne 

opsætning kan også forbedre revisionskvaliteten i den henseende, at fordelingen af tid 

bliver optimeret og bedre fordelt på ressourcer, som har bedre kompetencer og 

forudsætninger inden for de forskellige områder.  

I forståelsen af revisionskvalitet ligger også interaktionerne mellem regnskabsbrugers 

interessenter, hvorfor uafhængighed er et væsentligt element der fremhæves af såvel 
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respondenter som standarder for revision, behandlet i indeværende speciale. Herved kan 

det vurderes, at SDC’ets medarbejderes uafhængighed kan være mindre påvirkede af det 

konkrete kundeforhold, da SDC-medarbejderen har meget lidt viden om kunden, og 

derfor formodes at være mere objektiv og fremhæve alle identificerede observationer, 

som i andre tilfælde kan blive nedtonet af det lokale revisionsteam. Dette vil dog ikke 

påvirke revisionskvaliteten, såfremt det ikke følges til dørs lokalt.  

Ved etablering i udlandet kan det også medføre nogle sproglige barrierer, som flere af 

respondenterne fremhæver, ligesom det forhindrer teamet i at have uformelle drøftelser 

i forbindelse med opgavens udførelse. Det, som litteraturen også fremhæver som 

asymmetrisk informationsdeling. Dette vurderes enkeltstående at kunne påvirke 

revisionskvaliteten i en negativ retning, såfremt der ikke sikres en korrekt forståelse af 

instruksen, og at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med den for opgaven 

planlagte metode, som også foreskrives i standarderne for kvalitetssikring (se også ISQC 

1, A34). Dette er et væsentligt element, som i bund og grund også gælder uagtet, om 

revisionen udføres via et SDC. I forlængelse heraf er der dog større krav til mere erfarne 

teammedlemmer og ultimativt den opgaveansvarlige partner, som skal sikre sig, at dette 

er opfyldt.  

Som flere af respondenterne understreger, ligger kvalitetssikringen og dermed også 

revisionskvaliteten i reviewprocessen, som derfor er et afgørende element i 

revisionsopgavens udførelse. I denne forbindelse er det af stor betydning, at der via 

firmaniveauets ansvar for at fremme en intern kultur, der sikrer en anerkendelse af, at 

kvalitet er afgørende ved udførelse af opgaver, også etableres en forståelse for 

vigtigheden af opgaver, udført via et SDC. Dette skyldes netop risikoen for, at en opdeling 

af teamet lokalt og decentralt, kan bevirke en skævvridning i forståelsen af opgavernes 

vigtighed. Såfremt reviewer ikke opfatter den samme grad af vigtighed ved det udførte 

arbejde via SDC’et, vil det kunne påvirke kvaliteten og god revisorskik generelt i 

gennemgangen af arbejdet. Dette vil både kunne svække revisionskvaliteten af det enkelte 

område, men vil også påvirke den samlede revision negativt, idet et svækket fokus vil 

kunne modarbejde et holistisk billede af revisionen og medføre fejlagtige konklusioner af 

revisionen som helhed. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt så vidt muligt at etablere en 
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opsætning, hvor der ud- og indstationeres udvalgte medarbejdere fra såvel den danske 

revisionsvirksomhed, som fra SDC’et, der kan være toneangivende for, hvordan 

samarbejdet skal forløbe. Dette både er praktisk og rent kommunikativt, men lige så 

vigtigt henset til kulturen omkring revisionskvalitet og god revisorskik. 

Således er det altså en række elementer, som kan være med til at påvirke 

revisionskvaliteten positivt, men som samtidig kræver, at de iboende risici for at 

mislykkes hermed iagttages, vurderes og imødegås på struktureret vis ved de nødvendige 

tiltag, som dette fordrer.  

14.2 Standardiseret  

I denne model er der, som tidligere anført, tale om en løsning, hvor SDC’et tilbyder nogle 

forudbestemte handlinger. Disse handlinger vælges individuelt af det enkelte 

medlemsfirma og de personer heri, der er ansvarlige for revision og revisionskvaliteten. 

De handlinger og områder, der udvælges, er nogle som de fagligt ansvarlige finder 

passende til denne typer af revisioner, og dermed sikres det indledningsvist, at det ikke 

vurderes at kunne påvirke revisionskvaliteten negativt, når et SDC anvendes på denne 

type opgaver. Det vurderes således af forfatterskabet, at når der på forhånd er udvalgt en 

række områder, hvor et SDC må assistere, og denne udvælgelse er sket af en eller flere 

personer med en revisionsfaglig rolle, at risikoen for, at der måtte være negativ 

påvirkning af revisionskvaliteten, er lavere. Det kan dog fortsat ske, at der er forskellig 

opfattelse mellem, hvad Erhvervsstyrelsen og de revisionsfaglige ledere finder passende. 

Når der på forhånd er defineret en række ydelser, som SDC’et kan tilbyde, betyder dette 

ligeledes, at der på forhånd er aftalt en instruks for, hvilke ting der udføres, og samtidig 

også hvilke ting der ikke udføres. Risikoen, der således er forbundet med at overdrage en 

opgave fra det lokale revisionsteam og til de SDC-ansatte, er således kraftigt reduceret, da 

eksempelvis ydelse “A” er defineret på samme måde i Danmark såvel som i Polen, 

Rumænien og Indien.  

Foruden at ydelserne og dermed instruktionen på forhånd er defineret, er det ligeledes 

observeret, at der i denne model anvendes en række standardiserede arbejdspapirer. Igen 
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har den revisionsfaglige ledelse på forhånd defineret, hvordan et arbejdspapir for ydelse 

“A” skal se ud samt helt konkret, hvilke specifikke punkter der skal konkluderes på. På 

denne måde bidrager denne model ligeledes til øget standardisering, og såfremt 

standardarbejdspapiret anvendes efter forskrifterne, finder forfatterskabet ligeledes, at 

dette kan have en neutral eller positiv indvirkning på revisionskvaliteten. 

Ved at der på forhånd er valgt en række ydelser, kan den interne træning og undervisning 

ligeledes tilpasses dette. Lederne af SDC’et såvel som de ansatte ved på baggrund af de 

valgte ydelser, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres, samt hvilke udfordringer der kan 

være forbundet hermed. Det vurderes derfor af forfatterskabet, at den interne træning i 

højere grad kan tage højde for dette for dermed at sikre de rette kompetencer hos de SDC-

ansatte.  

Når et SDC har udført et stykke arbejde, og dette kommer det lokale revisionsteam i 

hænde, er det helt afgørende, at der udføres en tilstrækkelig gennemgang af det udførte 

arbejde for at sikre, at dette lever op til den ønskede kvalitet samt for at sikre, at 

eventuelle observationer eller fejl behandles i forbindelse med revisionen. Ved at der i 

nærværende model er tale om en række standardiserede arbejdspapirer, er det 

forfatterskabets vurdering, at de revisorer, som foretager gennemgang og kvalitetssikring 

af det udførte arbejde, vil opleve en øget effektivitet samt formentlig en forbedret kvalitet 

ved, at alle arbejdspapirer er opbygget på samme måde desuagtet, hvem der har udført 

arbejdet. Reviewer ved således altid, hvor i arbejdspapiret eventuelle fejl og 

observationer vil være fremhævet, hvilket vurderes at have en neutral eller positiv 

indvirkning på revisionskvaliteten.  

Ved at en større mængde arbejde standardiseres og løses fra et SDC, vil dette efterlade 

færre opgaver til nye og mindre erfarne revisorer. Det vil således kræve dels en tilpasning 

af revisionsstrategien og dels en tilpasning af det interne træningsforløb af disse 

medarbejdere for at sikre, at dette ikke påvirker revisionskvaliteten på den lange bane. 
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14.3 Individualiseret 

Denne model lader det i højere grad være op til det enkelte revisionsteam at vurdere, hvor 

man ønsker at anvende SDC’et i opgaveløsningen. Det lokale revisionsteam kan derfor 

selv definere de opgaver, som de finder passende og ønsker hjælp til at udføre. Paletten 

af opgaver spænder derfor bredt og er i nogle tilfælde kun begrænset af revisionsteamets 

fantasi. I nogle tilfælde er der dog eksempler på retningslinjer fra revisionsvirksomheden, 

eksempelvis at et SDC ikke må arbejde med signifikante risici eller anden tilsvarende 

begrænsning.  

Instruktionen til det arbejde, der ønskes udført, er i denne model meget vigtig, da 

instruktionen danner grundlag for alt det arbejde, som SDC’et forventes at udføre. Der vil 

eksempelvis være tilfælde, hvor SDC’et ikke før har udført en lignende opgave, og der er 

således ingen erfaring at trække på, når opgaven skal løses, hvormed instruktionen er den 

eneste kilde til information for opgaveløsningen. 

Når arbejdet er udført, vil der sammenlignet med den standardiserede model, ligeledes 

påhvile et større ansvar på den, som udfører gennemgang og kvalitetssikring af arbejdet, 

da SDC-medarbejderen ikke kan forventes at besidde meget erfaring hermed.  

Modellen giver mange muligheder for, at de lokale revisionsteams kan anvende SDC’er og 

tilpasse de ydelser, der efterspørges på de enkelte revisioner. Samtidig efterlader den et 

stort ansvar, som skal løftes af det lokale revisionsteam ved, at der foretages tilstrækkelig 

gennemgang og kvalitetssikring af det udførte arbejde, og denne rolle er sammenlignet 

med den foregående model om nogen vigtigere, da gennemgangen er nøglen til, at denne 

model kan anvendes. 

Forfatterskabet finder ved denne model, at der påhviler det lokale revisionsteam et stort 

ansvar, og at dette kan risikere at påvirke revisionskvaliteten neutralt eller negativt, 

såfremt SDC’et anvendes i en sammenhæng, der senere vurderes ikke at have været 

passende.  
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15 Konklusion 

På baggrund af specialets undersøgelse og vurdering kan det konkluderes, at anvendelsen 

af SDC’er i forbindelse med udførelse af revisionsopgaver kan påvirke revisionskvalitet i 

forskellige retninger.  

Det kan konkluderes, at specialets undersøgelse viser forskellig etablering, 

implementering og anvendelse af SDC, blandt revisionsvirksomhederne repræsenteret 

ved specialets respondenter, som overordnet kan beskrives ved to typer, henholdsvis 

standardiseret og individualiseret opgaveudførelse via SDC.  

Fælles er, at alle respondenter anvender SDC, og ligeledes fremhæves der forskellige 

udfordringer herved i forbindelse med revisionens udførelse. Disse udfordringer dækker 

over en række elementer særligt i form af asymmetrisk information samt opfattelse af 

kvalitet. Derudover udledes det, at geografisk distribueret revisionsarbejde fordrer, at der 

forud herfor på firmaniveau sikres politikker og procedurer, der imødegår en revideret 

tilgang til instruks og review, samt intern kultur omkring forståelse af opgaven og 

kvalitetssikring ved revisionsarbejde udført via SDC.  

Baseret på undersøgelsens empiri kan det konkluderes, at anvendelsen af SDC ved 

standardiseret opgaveudførelse ikke kan påvirke revisionskvaliteten i en negativ retning, 

da dette imødegås af det påkrævede review, såfremt en mere erfaren medarbejder fra det 

lokale team foretager et sådan i overensstemmelse med ISA 220, A16.  

På baggrund af specialets syntese og vurdering kan det konkluderes, at anvendelsen af 

SDC kan påvirke revisionskvaliteten neutralt eller positivt. Det sluttes, at 

revisionskvaliteten påvirkes positivt ved anvendelse af SDC i de tilfælde, hvor der 

opereres med en standardiseret model for udførelsen af revisionsopgaver. Dette som 

følge af standardisering og repetitiv udførelse, som ligeledes tillader det lokale team at 

fokusere på mere komplekse områder og dermed i højere grad giver mulighed for at 

balancere effektivitet med fornøden omhu og god revisorskik.   
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Fremadrettet forventes det, at de primære opgaver, som ligger i et SDC, vil indgå i den 

digitale transformation inden for revision, hvor flere opgaver vil blive standardiseret. På 

baggrund af undersøgelsen kan det udledes, at de forskellige revisionsvirksomheder 

imellem har forskellige holdninger og tilgange til, hvornår denne digitalisering og 

automatisering vil kunne erstatte opgaver som på nuværende tidspunkt varetages af 

SDC’er, hvilket dog vurderes at ligge ud over kort sigt.  

16 Perspektivering 

I forlængelse af nærværende speciale vurderer forfatterskabet det interessant at 

undersøge de SDC-ansattes perspektiver på de i opgaven omtalte problemstillinger, samt 

hvordan medarbejderne i SDC’er opfatter begrebet revisionskvalitet og vigtigheden heraf. 

Dette ville kunne bidrage til at forstå yderligere nuancer ved problematikken samt berige 

til at forstå, hvordan revisionsvirksomheden på passende vis kan sikre revisionskvalitet 

på firmaniveau. Ydermere vurderes det interessant at forelægge de fra respondenterne 

tilkendegivne udfordringer og muligheder for medarbejderne i et SDC. Dette for at opnå 

forståelse for de identificerede problemstillinger fra en anden vinkel samt udvide 

undersøgelsens empiri.    

Forfatterskabet mener ligeledes, at det vil være interessant at undersøge, om SDC’er kan 

bidrage positivt til kvaliteten af det udførte arbejde med fokus på de enkelte 

arbejdspapirer. Kvalitet er ofte et udtryk for kompetencen hos den medarbejder, der 

udfører arbejdet samt den tid, vedkommende har til rådighed. Et tænkt eksempel kan 

være en revisorelev i Danmark med en fiktiv kostpris på 100 kr. pr. time sammenlignet 

med en SDC-ansat med en tilsvarende fiktiv kostpris på 50 kr. pr. time. Såfremt der er i 

produktionsbudgettet er afsat 1.000 kr. til revision af regnskabsposten likvider, har den 

SDC-ansatte mulighed for at anvende dobbelt så mange timer som revisoreleven fra 

Danmark. Det vurderes interessant at undersøge, om denne tidsfaktor kan have 

indvirkning på revisionskvaliteten. 

Outsourcing har været kendt siden slutningen af industrialiseringen og har bølget frem 

og tilbage i popularitet. En fortsat øget globalisering vurderes kun at øge mulighederne 

for at outsource, men fra tid til anden skifter politiske vinde og holdninger hos 
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virksomhedsledelser. Det vurderes derfor interessant at undersøge om politiske tiltag, 

GDPR, COVID-19 eller tilsvarende globale eller kontinentale ændringer påvirker 

anvendelsen og udbredelsen af SDC’er. 
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17 Definitionsliste 

- Opgavedokumentation: Dokumentation for udført arbejde, opnåede resultater og 

konklusioner, som revisor er kommet fra til (der anvendes udtryk såsom 

”arbejdspapirer”), jf. ISQC 1. 

- Opgaveansvarlig partner: Den partner eller en anden person i virksomheden, der er 

ansvarlig for opgaven og dens udførelse samt for den erklæring, der afgives på 

virksomhedens vegne, og som, når der er krav dertil, har den passende godkendelse 

fra et fagligt, lovmæssigt eller regulerende organ, jf. ISQC 1. 

- Kvalitetssikringsgennemgang: En proces, der er udformet til på eller før 

erklæringsdatoen at give en objektiv bedømmelse af de betydelige vurderinger, som 

opgaveteamet har foretaget, og de konklusioner, opgaveteamet er kommet frem til 

ved udformningen af erklæringen, jf. ISQC 1. 

- Kvalitetssikringskontrollant: En partner, en anden person i virksomheden, en 

passende kvalificeret ekstern person eller et team bestående af sådanne personer, 

som ikke er en del af opgaveteamet, med tilstrækkelig og passende erfaring og 

autoritet til objektivt at bedømme opgaveteamets betydelige vurderinger og de 

konklusioner, opgaveteamet er kommet frem til ved udformningen af erklæringen, 

jf. ISQC 1. 

 

- Opgave-/revisionsteam: Alle partnere og alt personale, der udfører opgaven, samt 

enhver person, der er engageret af firmaet eller et netværksfirma, og som udfører 

handlinger vedrørende opgaven. Dette omfatter ikke eksterne eksperter, som er 

engagerede af firmaet eller et netværksfirma, jf. ISQC 1. 

 

- Revisionsvirksomhed: En enkeltpraktiserende revisor, et interessentskab, et selskab 

eller anden enhed af revisorer, jf. ISQC 1 (som benytter betegnelsen firma). 

 

- Overvågning: En proces, der omfatter løbende overvejelser og vurderinger af 

virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder periodisk efterfølgende kontrol af 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0IDguoDaAhWKJ1AKHdn5B7cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scholarshipforafricans.com/2018/03/06/2018-phd-scholarship-in-digitalization-at-copenhagen-business-school-to-study-in-denmark/&psig=AOvVaw0EQHkakWd8lm_rLb7q3VzU&ust=1521826259067517


Revisionskvalitet ved revisors anvendelse af Service Delivery Center 

18 Litteraturliste   Side 122 | 126 

 

et udvalg af afsluttede opgaver, og som er udformet til at gøre firmaet i stand til at 

opnå høj grad af sikkerhed for, at dets kvalitetsstyringssystem fungerer effektivt, jf. 

ISQC 1. 

 

- Netværksfirma: Enhed eller virksomhed, der indgår i et netværk, jf. ISQC 1. 

 

- Netværk: En større struktur beregnet på samarbejde, herunder eventuelle fælles 

kvalitetsstyringspolitikker og procedurer, fælles forretningsstrategi etc., jf. ISQC 1. 

 

- Service delivery center: Revisionsvirksomhedens interne leveringscenter 

beliggende uden for danske grænser, der udfører opgaver med tilknytning til 

revisionen i Danmark med henblik på synergieffekter og optimeringsmuligheder.  

 

- Medarbejdere: Faglige medarbejdere ud over partnere, herunder eksperter, som 

virksomheden beskæftiger, jf. ISQC 1. 
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