Audit Committee Lab

Sådan får I sat den rette kurs - Deloitte
leder og understøtter drøftelserne

Audit Committee Lab
Vi står klar til at hjælpe jer og lede et Audit Committee Lab for udvalgsformanden, enkeltmedlemmer
og hele udvalget, hvor I får sat den rette kurs. Vi foreslår, at I prøver dette som erstatning for
revisionsudvalgets sædvanlige selvevaluering.
Drøftelsesområder, som en dag i laboratoriet kan indeholde:
Udvalgets prioriteringer: Overveje, hvilke
problemstillinger, som virksomheden står
overfor, der vil kræve udvalgets bevågenhed
i det kommende år. Vurdere udvalgets viden
og beredskab på disse områder, og fastslå
hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at
håndtere de pågældende problemstillinger.
Tilsyn: Undersøge revisionsudvalgets vigtigste tilsynsmæssige roller, og fastslå, hvor
udvalgets indsats kan forbedres.
Udvalgets dynamik: Drøfte udvalgets
dynamik og metoder, og hvordan gruppen
optræder som en sammenhængende
enhed. Få viden fra andre revisionsudvalgsmedlemmer om, hvad der har virket for
dem, og hvad der ikke har.

Relationer: Fokusere på relationer, der er
vigtige for, at revisionsudvalget kan opnå
sine mål, og undersøge måder at udvikle
eller forbedre dem på.
Forventninger: Drøfte, hvordan revisionsudvalget, den uafhængige revisor og den
daglige ledelse interagerer og kommunikerer. Sikre, at man forstår de gensidige
forventninger.
Handlingsplan: Opstille en handlingsplan,
der er baseret på den dialog og de vigtige
resultater, der er opnået på jeres dag i
laboratoriet.

Dette skal man forholde sig til nu

Nye lovkrav
Orientere bestyrelsen
om revisionen og
regnskabsaflæggelsen, overvåge
interne kontroller, revisionspåtegningen
skal indeholde omtale af centrale
forhold ved revisionen, valg af ekstern
revision, revisionens kvalitet og
effektivitet, uafhængighedskrav,
forhåndsgodkendelse af
rådgivningsydelser, loft på 70%
på honorar for rådgivning
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Risikostyring
Vurdere risikovillighed,
forstå og forholde sig til
betydelige risici

Kvalifikationer,
herunder behovet
for finansiel og
branchemæssig ekspertise
US PCAOB’s omtale af manglen
på tilstrækkelig samlet
erfaring med regnskabs- og
revisionsmæssig samt
finansiel rapportering
(maj 2015)

Compliance
Tilsyn med overholdelse
af etiske regler og
drøftelse af omfang

Aktuelle emner: Hvad bør revisionsudvalgene have fokus på lige nu, i fremtiden og i den løbende dialog og i drøftelserne?

On-going dialogue and discussions
•• ”Tonen på toppen”

•• Compliance

•• Overvåge regnskabsaflæggelsen

•• Risikostyring – også løbende overvågning
og eksterne rapporteringsopgaver

•• Interne kontroller

•• Going-concern, herunder både solvensog likviditetsvurderinger

•• Lovkrav for revisionsudvalg

Fremtidens tendenser i Danmark

Rapportering fra
revisionsudvalg
Væsentlige problemstillinger
vedrørende regnskabet skal
oplyses eksternt i UK, herunder
hvordan revisionsudvalget har
forholdt sig til dem

Rapportering om
bæredygtighed på
længere sigt
Tidshorisont endnu ikke fastlagt
(fx 3-5 år), og rapportering knyttes
til risikostyring, og forecastingprocessen skal overvejes i UK

Effektivitet
af arbejdet
i bestyrelsen og
revisionsudvalget
Hvordan samarbejder
revisionsudvalget
effektivitet med
bestyrelsen?

Værdiskabelse
Hvordan skaber
revisionsudvalget
værdi?
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Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory,
risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder
i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på
listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt
forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer
og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest
komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan
Deloittes omkring 245.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så
besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.
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Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk
selskab med begrænset ansvar (DTTL), dets netværk af medlemsfirmaer og deres
tilknyttede virksomheder. DTTL og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og
uafhængige juridiske enheder. DTTL, der også betegnes Deloitte Global, leverer
ikke selv ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.dk/OmDeloitte for en
udførlig beskrivelse af DTTL og dets medlemsfirmaer.
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