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Abstract

The first COSO Framework was drafted in 1992 with the aim to help companies

to better guard themselves against errors and possible fraud. In 2002, the

Sarbanes-Oxley Act was introduced. This came in the wake of a lot of major

fraud cases, including Enron as the largest.

It was now a requirement for listed companies in the United States that they

should follow a framework in which many companies chose to use COSO. Since

COSO issued the first framework in 1992, there has been a huge development

in society, why it was necessary to update the framework. The updated

framework was released in 2013 and it was still based on the same components

as the original framework.

Enron was a huge company in the US in its prime. It was due to systematic

fraudulent financial reporting. This was done by an organizational structure that

was more or less impossible to see the transparency, because of thousands of

transactions with affiliates. At the same time used Enron "Mark-to-market" as

accounting principle, which meant that Enron could recognize as much revenue

as they wanted to.

All of this was staged and performed by the management led by CEO Jeffrey

Skilling, CFO Andrew Fastow and Chairman Kenneth Lay.

All three were charged for fraud, where both Fastow and Skilling were

convicted. Lay was not convicted as he passed away shortly before sentencing.
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Enron's fraud had enormous consequences for large parts of the society. The

former employees and shareholders lost billions; banks lost money and lawsuits

for damages. A very special consequence had it for Arthur Andersen, which at

the time was the auditor of Enron. They were convicted of destroying

documents and deleting files so the case was harder to solve. Why they did so is

not known, but one can imagine that they tried to protect themselves and partly

Enron.



Side 5 af 69

Kapitel 1 - Indledning

Indledning

Siden starten af det 21. århundrede har flere store skandaler i erhvervslivet set

dagens lys. Herhjemme er nok de største skandaler i nyere tid Gate Gourmet1 og

IT Factory2.

En af de største skandaler, som for alvor chokerede omverdenen, var det store

amerikanske selskab Enron, som blev afsløret i massiv økonomisk svindel i

milliardklassen. Samtidig kom det frem, at et af de største revisionsfirmaer på

det tidspunkt, Arthur Andersen, havde kendskab til den regnskabsmanipulation

der foregik i Enron3.

Selvom besvigelser altid har eksisteret, er der i løbet af de senere år kommet

større fokus på emnet. Det skyldes blandt andet at den øgede konkurrence for

virksomheder gør, at de har sværere ved at indfri aktionærers og egne

interessenters forventninger.

Ansvaret for at forbygge og opdage besvigelser ligger hos selskabets daglige

ledelse, mens den øverste ledelse har til ansvar at overvåge at dette rent faktisk

sker. Revisoren har også et ansvar her, og det er at overveje risikoen for

besvigelser og planlægge deres revision for at afdække eventuelle risici bedst

muligt.

1 http://politiken.dk/oekonomi/ECE1611715/gate-gourmet-chef-anklages-for-svindel-for-138-millioner-kroner/
2 http://politiken.dk/oekonomi/ECE605619/it-factory-svindel-for-en-halv-milliard/
3 Enron – Milliarder, magt og misbrug
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Men hvordan forebygger selskabet besvigelser?

De danske selskaber er pålagt at følge en begrebsramme gennem

årsregnskabsloven. Denne er der kommet en tilføjelse til, som at klasse D

selskaber skal oplyse om selskabets risikostyring og interne kontrolmiljø via

årsrapporten.

Hvordan sammensættes dette kontrolmiljø så?

I 1992 udarbejde The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission, forkortet COSO, en begrebsramme kaldet Internal Control (IC) –

Integrated Framework, der var så omfattede at den skulle kunne anvendes på

alle tænkelige selskaber, lige fra de helt små og til de store børsnoterede.

I 2013 blev begrebsrammen opdateret, da samfundet i perioden fra 1992 og til

2013 havde udviklet sig markant, blandt andet indenfor teknologi. Samtidig gav

den opdaterede udgave en mere præcis guide til hvordan frameworket skulle

implementeres.

For at forbedre risikostyrings processen udarbejdede COSO samtidig et andet

framework kaldet Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework4.

I USA vedtog man i 2002 den såkaldte Sarbanes-Oxley Act, som overordnet

skulle øge troværdigheden af den finansielle rapportering, formindske

incitamentet for ledelsen til at udføre besvigelser og på den måde opbygge

tilliden til erhvervslivet5.

4 Accounting Information Systems, s. 220
5 Accounting Information Systems, s. 217
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Problemformulering

Den enorme fokus på Enron og lignende skandaler, har for alvor sat fokus på

interne kontroller og risikostyring. Det var tidligere ikke et krav at følge en

begrebsramme, det er det dog blevet nu. Dette har udmundet i følgende

problemformulering:

Hvordan kan risiko for besvigelser formindskes ved brugen af COSO ERM -

Integrated Framework og hvordan designes det mest optimale kontrolmiljø?

For at besvare problemformuleringen er det nødvendigt er det nødvendigt at

formulere følgende undersøgelsesspørgsmål:

1. Hvad er interne kontroller?

2. Hvilke kontroller er der?

3. Kunne Enrons regnskabsmanipulation være undgået hvis der var blevet

implementeret COSO Integrated Framework?

Afgrænsning

Der er i denne opgave valgt at foretage en række afgrænsninger. Dette sker, for

at sikre en kvalitativ dybde i denne afhandling.

· Der vil i denne opgave ikke lægges fokus på den danske lovgivning

· Der vil ikke blive draget sammenhænge til danske virksomheder. Der vil dog i

den endelige perspektivering, som er på baggrund af forfatters egne

holdninger, hurtigt berøre dette

· Der vil i analysen blive taget udgangspunkt i den seneste COSO Enterprise

Risk Management – Integrated Framework fra 2013
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· Sarbanes-Oxley Act vil kort blive forklaret, men der vil ikke gået i dybden

med denne

Hovedopgavens struktur

Formålet med opgaven er, at besvare den opstillede problemformulering.

Opgavens struktur kan derfor baseres på problemstillingens underspørgsmål.

Strukturen kan derfor beskrives som følgende:

· Kapitel 1

Kapitel 1 vil fungere som indledning til emnet og hvor problemstillingen

defineres. Problemstillingen ønskes besvaret ved en problemformulering samt

tilhørende undersøgelsesspørgsmål. Derudover indeholder kapitlet

metodeovervejelse samt afgrænsning.

· Kapitel 2

Kapitel 2 indeholder en redegørelse af den teori, der er anvendt. Der redegøres

for hvad interne kontroller er samt hvad COSO begrebsrammen indeholder.

· Kapitel 3

Kapitel 3 indeholder en analyse af den svindel der foregik i Enron, samt hvordan

det gik til. Enron vil derefter blive brugt som casevirksomhed og vil blive koblet

op på COSO begrebsrammen.
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· Kapitel 4

Med udgangspunkt i resultaterne i kapitel 2 og 3 opsamles og sammenholdes

empiri og teori i en samlet konklusion i kapitel 4 og derved vil opgavens

overordnede problemformulering blive besvaret.

· Kapitel 5

I kapitel 5 vil der værende en perspektivering og eftertænksomhed. Dette er

baseret på forfatterens personlige holdninger.

Metode

Empiri, teori og undersøgelsestilgang

Som følge af opgavens struktur har hvert kapitel et formål i forbindelse med

behandlingen af opgavens problemstilling.

Det redegørende kapitel har en beskrivende indgangsvinkel, hvor der vil blive

redegjort for den grundlæggende teori for at skabe en forståelse.

Analysen har en eksplorativ indgangsvinkel, der undersøger konsekvenserne af

implementeringen af COSOs begrebsramme. Der vil hovedsageligt blive anvendt

empiri i form af teorier.

I vurderingskapitlet vurderes det på baggrund af COSOs begrebsramme,

hvorvidt det har haft den ønskede effekt.

Tilgangen til undersøgelsen vil derfor være deduktiv, da der bliver taget

udgangspunkt i gældende teori og der vil blive draget beslutning om denne har

haft den ønskede effekt.
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Datagrundlag og dataindsamling

Der er hovedsageligt 2 slags kriterier, man skal være opmærksom på i

forbindelse med indsamling af data. Disse kriterier er6:

· Kvantitative og kvalitative data

Kvantitative data karakteriseres ved, at være alle data vedrørende tal, fx

statistikker. Kvalitative data er alle de data, der ikke er tal som fx bøger, love

mv..

Det er en udbredt opfattelse, at kvantitative er de mest troværdige og

objektive, da der er tale om tal. Det er dog ikke altid tilfældet, da det afhænger

af formålet med analysen.7

Der vil i denne afhandling både blive anvendt kvantitative data samt kvalitative

data. Der vil dog blive anvendt mest kvalitative data i form af begrebsrammer

og dokumentarfilm.

· Primære og sekundære data

Forskellen på primære og sekundære data er, at de primære data bliver

udarbejdet af en selv, hvor de sekundære data er indsamlet af andre personer8.

Primære datakilder kan opfattes som mere præcise, da data er udarbejdet til

formålet med undersøgelsen, hvor de sekundære data ikke nødvendigvis er

udarbejdet til formålet med undersøgelsen. Man bør derfor være mere kritisk i

sit brug af sekundære datakilder.

6 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 150
7 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 50
8 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 151
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De primære datakilder kan endvidere blive opdelt i stimuli- og ikke-stimuli data.

Forskellen på disse er hvorvidt det observerede er påvirket af stimuli under

observationen.  De sekundære datakilder kan ligeledes opdeles i

underkategorier, som er procesdata, registerdata og forskningsdata9.

Opgavens primære datakilder vil udgøre dokumentarfilm om Enron med

relevante interessenter. De sekundære datakilder vil blive udgjort af bøger og

teori.

Case virksomhed

Enron er valgt som case virksomhed til brug for at belyse opgavens

problemformulering. Enron var et amerikansk gas- og elektricitet selskab med

hjemsted i Texas. Enron var børsnoteret på den amerikanske børs.

Enron skandalen har været til stor debat og er samtidig en af de virksomheder

der var grundlag for den opdaterede COSO begrebsramme samt Sarbanes-Oxley

Act.

Målgruppe

Opgavens primære målgruppe virksomhedsejere, revisorer samt

regnskabsafdelinger i børsnoterede- og ikke-børsnoterede virksomheder på den

amerikanske børs. Disse interessenter kan søge viden om COSO og dets

komponenter samt få et indblik i hvordan denne begrebsramme kan

implementeres.

Den sekundære målgruppe indeholder blandt andet HD-studerende på CBS samt

andre der skulle have interesse indenfor dette emne. De kan anvende dette som

9 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 152-159
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læringskilde indenfor COSO.

Til sidst er censor og vejleder en naturlig målgruppe, da denne opgave er en del

af det afsluttende forløb på HD 2. del – Regnskab og økonomistyring.

Udover dette, er opgaven anvendt som udvikling af forfatterens egen

kompetence og viden indenfor dette.

Det forventes, at læseren af denne opgave har et kendskab til COSO og interne

kontroller.

Kildekritik

Opgavens teoretiske del bygger på COSOs Enterprise Risk Management –

Integrated Framework. COSO er en komite, der er uafhængig af finansverdenen,

hvorfor teorien vurderes at være pålidelig og objektiv.

Der er yderligere anvendt faglitteratur i form af pensumbøger fra HD 2. del –

Regnskab og økonomistyring. Disse antages at være objektive, da disse

videreformidler kendt viden.

I opgavens analytiske del er ligeledes anvendt COSO, som beskrevet ovenover.

Derudover er der anvendt dokumentarfilmen ”Enron – Milliarder, magt og

misbrug”. Denne er en dokumentar om Enron skandalen og deres svindel. Der er

i dokumentaren foretaget interviews med personer der var tæt på- eller omkring

Enron. Oplysninger fra disse interviews skal dog behandles med en vis form for

skepsis, da de kan være subjektive.
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Det kan ikke udelukkes, at de personer, der er blevet interviewet er blevet

påvirket til at svare hvad der syntes var det rigtige. Det antages dog, at de

interviewede personer udtrykker deres virkelige holdninger og synspunkter, da

interviewene har vist klare tegn på dette.

Kapitel 2 – Det interne kontrolmiljø

Hvad er interne kontroller?

Interne kontroller kan kort beskrives som de aktiviteter en virksomhed udfører

for få en større sikkerhed for at der ikke sker fejl samt minimere risikoen for at

deres system kan udnyttes til svindel eller lignende.

Der findes et utal af interne kontroller, eller kontrolhandlinger, som senere hen i

denne afhandling vil blive behandlet under de enkelte komponenter i COSO

frameworket.

På et overordnet plan, så skal en virksomheds interne kontroller implementeres

for at formindske den risiko som virksomheden er udsat for i forbindelse med

den daglige drift.

En af de mest anvendte interne kontroller er det ”Segregation of Duties”, eller

det man kalder funktionsadskillelse.

Denne kontrol implementeres således, at den person, der sætter en faktura til

betaling i virksomhedens bank ikke selv kan godkende denne betaling, og denne

betaling sendes derfor videre i systemet til en der har tilladelse til at godkende

betalinger.
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På denne måde forebygger virksomheden altså, at der kommer udbetalinger i

banken som ikke er hensigtsmæssige i forhold til virksomheden.

De optimale interne kontroller burde kunne formindske samtlige risici der er for

virksomheden. Det er dog virksomhedens eget ansvar, at vurdere hvilke risici

der er i forhold til deres forretningsgange og implementere interne kontroller.

Hvilke slags kontroller er der?

Som før nævnt, findes der en lang række interne kontroller. Det kan derfor være

svært at definere standardiserede interne kontroller, da virksomhedens risiko

oftest er selskabs- og branchespecifikke.

Dog kan kontroller inddeles i 2 overordnede kategorier. Kategorierne er

følgende10:

· Generelle kontroller

Disse kontroller er karakteriseret ved, at de sørger for at virksomhedens

informationssystemer og generelle kontrol miljø bliver vedligeholdt. En kontrol

her kunne være at sørge for at virksomhedens software er opdateret til den

nyeste version mv.

· Applikationskontroller

Disse kontroller er karakteriseret ved, at de bliver udført af programmer i

virksomhedens IT-system. En kontrol her kunne være funktionsadskillelse, som

der er beskrevet længere oppe i afhandlingen.

10 Accounting Information Systems, s. 216
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Derudover opdeles de interne kontroller i yderligere 3 kategorier alt efter

hvilket formål kontrollen har. Kontrollerne kan opdeles i følgende kategorier11:

· Forbyggende kontroller

Forebyggende kontroller anvendes til at forebygge risici. En kontrol her kunne

ligeledes være funktionsadskillelsen som er forklaret ovenover, da denne

kontrol forebygger at uhensigtsmæssige udbetalinger ikke sker.

· Opdagende kontroller

Opdagende kontroller anvendes til at opdage eventuelle fejl der er sket. En

kontrol her kunne være afstemning af virksomhedens bankkonti for at se om

der har været fejl eller uhensigtsmæssige betalinger.

· Rettende kontroller

Rettende kontroller anvendes til at identificere og rette problemer. En kontrol

her kunne være at virksomhedens backup vedligeholdes og sikres at disse sker

ofte, helst dagligt.

COSO

COSO, The Committee of Sponsoring Organization, blev dannet I 1985 af

følgende 5 organisationer12:

- American Accounting Association

- American Institute of Certified Public Accountants

- Financial Executives International

11 Accounting Information Systems, s. 216
12 http://www.coso.org/aboutus.htm
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- Institute of Internal Auditors

- Institute of Management Accountants

COSOs mission er at skabe et stærkt internt kontrolmiljø. Dette gør de ved, at

udarbejde begrebsrammer og ”best practice guides”, som bidrager til at

formindske risiko for besvigelser. Dette har de gjort ved at udarbejde rapporten

”Internal Control – Integrated Framework” i 1992. Denne rapport blev i 2013

opdateret og udgivet på ny. Derudover har de udgivet rapporten ”Enterprise

Risk Management – Integrated Framework” i 2004.

Den oprindelige begrebsramme fra 1992

COSO blev stiftet af de førnævnte organisationer. Dette gjorde de for at sætte

fokus på- og nedbringe risikoen finansiel svindel. Den oprindelige vision var, at

identificere hvilke faktorer, der kunne ligge til grund for finansiel svindel samt

hvilke sikkerhedsforanstaltninger der kunne mindske denne risiko.13

Som tidligere skrevet, blev den oprindelige begrebsramme fra 1992 opdateret i

2013. Grunden til at den skulle opdateres var, at den skulle være tidssvarende

for virksomhederne.

13 http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/programs/sechistorical-041615-
transcript.pdf
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Samfundet har været i en kæmpe udvikling fra den oprindelige rapport i 1992

og frem til den opdaterede rapport fra 2013. Særligt virksomheders eksterne

og interne forhold var blevet ændret markant. Af væsentlige ændringer kan

nævnes:

· Efterspørgsel

Helt grundlæggende må man antage at en virksomheds formål er, at skabe en

form for værdi for kunderne. Når kunders behov ændres, skal virksomheder

være klar til at følge ændringerne. De virksomheder som i udgangspunktet

klarer sig bedst, er dem der er hurtigst omstiller sig til kundernes ændrede

behov.

· Konkurrence

I takt med den øgede globalisering kan ses i kundernes adfærd. Det er blevet

muligt at finde produkter fra andre virksomheder på den anden side af jorden.

Disse produkter vil som regel være billigere, og i nogle tilfælde vil kvaliteten af

produktet være derefter.

Dette er dog ikke nødvendigvis en ulempe for virksomheder, da de har mulighed

for en bedre dialog med deres kunder og finde ud af hvorfor de søger efter

andre produkter.

· IT

Udviklingen indenfor teknologi er enorm. Det er muligt at være online konstant,

uanset hvor man befinder sig. Virksomheder er samtidig blevet langt mere

afhængige af teknologi til finans, kommunikation mv.
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· Medarbejdere

En medarbejder er ikke nødvendigvis en fast ressource som det tidligere har

været. Medarbejdere vil nu være mere fleksible, som fx skiftende

arbejdsopgaver og nye arbejdssteder. Dette kan ses i sammenhæng med

udviklingen indenfor IT, hvor det nu er muligt at arbejde alle steder, bare der er

adgang til internettet.

Dette er nogle få faktorer, som har haft enorm betydning i perioden fra 1992 og

frem til 2013. At begrebsrammen ikke var tidssvarende kunne tydeligt ses i

årene 2000 og fremefter. Det blev mere vanskelligt at gennemskue

virksomheders strukturer og der begyndte at komme sager frem med

besvigelser.

En af de allerstørste sager som for alvor rystede samfundet er Enron sagen,

hvor der blev foretaget massiv regnskabsmanipulation i hele koncernen14.

Efter mange sager kom frem i lyset mistede offentligheder deres tillid til

selskaberne. Som resultat af dette blev ”The Sarbanes-Oxley Act” indført.

Sarbanes-Oxley Act

The Sarbanes-Oxley Act blev vedtaget i 2002 under overskriften:

”An Act to protect investors by providing the accuracy and reliability of

corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other

purposes.”15

14 Enron – Milliarder, magt og misbrug
15 https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf
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Formålet med denne lov er altså at skabe en større tryghed for investorer.

Loven i sin helhed indeholder 11 punkter, hvor blandt andet ledelsens ansvar er

en del af dem.

Det er blandt andet et krav, at ledelsen årligt skal vurdere virksomhedens

interne kontrolmiljø. Hvis der bliver observeret svagheder i kontrolmiljøet skal

disse oplyses.

Med denne lov blev det altså et krav for alle selskaber, der var registreret på

den amerikanske børs, at følge en begrebsramme for det interne kontrolmiljø,

hvor COSOs framework blev valgt af de fleste af selskaberne.

Den opdaterede begrebsramme fra 2013

I maj 2013 kom den opdaterede begrebsramme. Den bygger på de 5 samme

komponenter som den oprindelige, dog er der blev tilføjet 17 principper som

bygger videre på de oprindelige komponenter. Det er nu blevet nemmere for

virksomheder at implementere COSO Internal Control – Integrated Framework

efter den opdaterede model, da denne er blevet gjort mere præcis om hvordan

kontrollerne kan implementeres16. I figur 1 ses en grafisk illustration over

hvordan begrebsrammen er bygget op.

16 Accounting Information Systems, s. 220



Side 20 af 69

Figur 1

Firkanten kan inddeles i 3 hovedgrupper. De 3 hovedgrupper er følgende:

· Mål (øverste flade i firkanten)

Mål er det, som man ønsker at opnå gennem kontrolmiljøet. De overordnede

mål er drift, rapportering samt compliance. Drift skaber værdi, rapportering

bruges til måling og styring og compliance er overholdelse af lovgivning.

· Komponenter (venstre flade i terningen)

Ved hver af de 5 komponenter ligger de enkelte kontrolaktiviteter som er

grundlaget for kontrolmiljøet. Det er her at forretningsgange og

implementeringen foretages.

· Strukturer (Højre side af terningen)

Her skal selskabet opdeles i afdelinger og funktioner. Det er nødvendigt at

opdele virksomheden for at kunne få et kontrolmiljø der er tilstrækkeligt.
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Som tidligere forklaret har COSO også udarbejdet Enterprise Risk Management

– Integrated Framework. Denne model blev udarbejdet for bestyrelse og ledelse

bedre kunne kontrollere risikostyringen. Selve opbygningen af denne model

minder meget om COSOs Internal Control – Integrated Framework.

Den største forskel på de 2 modeller er, at Enterprise Risk Management

fokuserer mere på en risikobaseret tilgang, hvor der samtidig er tilføjet 3

yderligere komponenter. De andre komponenter er ens. I figur 2 ses en grafisk

illustration over hvordan begrebsrammen er bygget op.

Figur 2

Firkanten kan inddeles i samme hovedgrupper som den før forklarede firkant.

Der vil i efterfølgende afsnit blive taget udgangspunkt i Enterprise Risk

Management – Integrated Framework. Dette gøres, da denne model er mere

omfangsrig og indeholder de samme grupper som Internal Control – Integrated

Framework17.

17 Accounting Information Systems, s. 222
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De enkelte komponenter i begrebsrammen

1. Internt miljø

Det interne miljø er hele fundamentet for de andre komponenter. Et svagt eller

mangelfuldt internt miljø vil ofte resultere i at der sker fejl i risikovurderingen

samt kontrollerne.

Det interne miljø kan opdeles i følgende kategorier18:

· Ledelsens filosofi, ledelsesstil og risikovillighed

Overordnet set har hver virksomhed deres filosofi. Jo mere ansvarligt ledelsen

agerer samt kommunikerer disse ting korrekt, jo mere ansvarligt vil

medarbejderne opføre sig.

Hvis ledelsen agerer med en ligegyldig attitude i forhold til ledelsesstil og risiko,

jo mere tilbøjelige er medarbejderne til at være ligeglade. Det kan i sidste ende

resultere i at virksomhedens systemer vil blive udnyttet og kan på den måde

blive udsat for finansiel svindel.

· Integritet, etik og kompetence

Ligesom ledelsens ledelsesstil og risikovillighed, er integritet og etik afgørende.

Ledelsen skal være rollemodeller for de øvrige medarbejdere.  De skal udvise

troværdighed og have de rette kompetencer. For at sikre dette kunne der blive

udarbejdet en personalehåndbog eller ”Code of Conduct” hvor medarbejdere

kan læse hvordan de skal og ikke skal opføre sig.

18 Accounting Information Systems, s. 222-226
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· Bestyrelsens vurdering af interne kontroller

I sidste ende er virksomheden den øverste ledelse, eller bestyrelsens, ansvar.

De skal sikre sig at det interne kontrolmiljø og processer fungerer optimalt. De

skal derfor overveje om de skal udvide kontrolmiljøet eller om der er noget der

er overflødigt. Det kræver en enorm viden om selskabets struktur, branche,

økonomi samt de relevante lovkrav.

· Organisationens struktur

Strukturen bør være simpel og gennemskuelig. En struktur der er meget

kompleks kan indikere at der er problemer. Nogle af de allerstørste skandaler

har været med virksomheder hvor strukturen har været uklar. Der har været

adskillige datterselskaber hvor penge er blevet flyttet frem og tilbage.

· Metoder til tildeling af ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar. Ledelsen har ansvaret for at processer

bliver uddelegeret ud til de enkelte funktioner. Personalet bliver tildelt ansvar af

ledelsen og det er her at selve processerne bliver udført.

Dette sikres ved hjælp af helt klare jobbeskrivelser og medarbejderhåndbøger

som beskrevet tidligere.

· HR, tiltrækning- udvikling og fastholdelse af personale

En af de allervigtigste ting er at have kompetente medarbejdere. Det er ikke nok

at bestyrelsen eller ledelsen er kompetence, det er altafgørende at

medarbejderne som har ”hands on” på den daglige drift er engagerede.
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Dette kan gøres ved at give medarbejderne den rette træning samt belønne

medarbejderne tilstrækkeligt i form af løn, bonus, forfremmelser mv.

· Eksterne påvirkninger

Eksterne påvirkninger kan have stor betydning for virksomheden. Hvis det er en

børsnoteret virksomhed er der bestemte krav der skal opfyldes og disse kan

blive ændret. Det er derfor vigtigt at bestyrelse og ledelse hele tiden holder sig

ajour med de eksterne faktorer som kan have betydning.

2. Målsætning

Målsætninger kan opdeles i følgende kategorier19:

· Strategiske målsætninger

Strategiske målsætninger er de mere overordnede målsætninger. Her skal det

klargøres hvilken strategi virksomheden har og hvad de ønsker at gøre for at

opfylde disse.

· Driftsmålsætninger

Driftsmålsætninger er målsætninger for den daglige drift. Her skal det klargøres

hvordan effektiviteten skal være samt hvordan ressourcerne skal fordeles.

· Rapporteringsmålsætninger

Rapporteringsmålsætninger skal anvendes for at klargøre hvordan og hvornår

deres rapporter skal udarbejdes. Dette sikrer en større sikkerhed i forhold til de

beslutninger disse rapporter ligger til grund for.

19 Accounting Information Systems, s. 226-227



Side 25 af 69

· Compliance målsætninger

Compliance målsætninger anvendes for at sikre at de relevante lovkrav bliver

opfyldt. Hvis de relevante love ikke følges kan dette skabe et stort problem.

3. Identifikation af begivenhed

COSO definerer en begivenhed som følgende:

”An incident or occurence emanating from internal or external sources that

affects implementation of strategy or achievement of objectives. Events may

have positive or negative impacts or both”20.

Ledelsen skal forsøge at forudsige alle mulige begivenheder, positive som

negative og fastsætte hvilke der er mest sandsynlige. Det kunne være

implementering af nyt IT system. Risici her kunne være at andre har utilsigtet

adgang eller at systemet anvendes forkert.

4. Risikovurdering

Risikovurdering er identificeringen og vurderingen af de interne samt eksterne

faktorer, der påvirker virksomheden. Det er altafgørende at ledelsen tager

stilling til dette. På baggrund af risikovurderingen udarbejdes de interne

kontroller. Hvis risikovurderingen ikke er klar nok, kan det resultere i at alle

risici ikke bliver afdækket.

Der skal her samtidig tages højde for den iboende risiko, der er risikoen for at

en begivenhed sker som følge af kontrolaktivitetens art.

20 Accounting Information Systems, s. 227
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Herudover skal der tages stilling til den risiko der er tilbage efter at ledelsen har

ageret på den iboende risiko. Dette kalder man residual risiko21.

5. Reaktion på identificerede risici

Udover ovenstående risikovurdering skal ledelsen samtidig tage stilling til

hvordan de vil behandle de risici de har identificeret. COSO har opsat 4

kategorier som ledelsen kan handle ud fra. De kategorier er følgende22:

· Reducere

Her foretages handlinger, der minimerer risikoen for at en af de begivenheder

man har identificeret sker. En handling her kunne være at sælge sine produkter

med forudbetaling eller aconto betaling inden varen leveres for at sikre at

pengene kommer ind.

· Acceptere

Her foretages ingen handlinger for at minimere risikoen. Dette gøres, da den

forventede risiko er i tråd med den risikovillighed som virksomheden har.

· Dele

Her foretages handlinger til at dele risikoen. Den mest normale handling her, er

tegning af forsikringer.

21 Accounting Information Systems, s. 227
22 Accounting Information Systems, s. 228
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· Undgå

Her foretages handlinger for at undgå risiko fuldstændigt. En handling her

kunne ligne de handlinger man kan foretage under ”reducering”. Her kunne man

dog helt lade vær med at sælge mine produkter til kunder som man ved har

svært ved at betale.

6. Kontrolaktiviteter

Kontrolaktiviteter er de politikker, procedurer og regler, der giver en vis

sikkerhed for at den identificerede risiko bliver undgået. Kontroller er mest sikre

og effektive når de bliver implementeret fra starten af virksomheders

kontrolmiljø, fremfor at de først bliver implementeret senere og efter der er

lavet fejl.

Kontrolaktiviteter kan opdeles følgende23:

· Korrekt godkendelse af transaktioner og aktiviteter

Da ledelsen ikke har tid til at kontrollere hver eneste aktivitet i virksomheden og

hver eneste beslutning, bliver der udarbejdet politikker for de øvrige

medarbejdere, som de skal følge. Nogle medarbejdere kan blive autoriserede til

at godkende eller foretage beslutninger. Derudover kan der blive tildelt nogle

helt stillingsspecifikke autoriseringer, som fx en indkøbschef der kan godkende

ordrer op til et vist beløb. Hvis beløbet overstiges skal der så indhentes

yderligere godkendelse fra ledelse.

23 Accounting Information Systems, s. 230-235
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· Funktionsadskillelse

Funktionsadskillelse er, som tidligere nævnt, en vigtig faktor i

kontrolaktiviteterne, for at sikre at enkelte medarbejdere ikke har for meget

kontrol over transaktioner mv. Det kan i værste tilfælde resultere i at

medarbejderen kan blive fristet til at udnytte systemerne til sin egen fordel, fx

ved at udbetale penge til sig selv. Funktionsadskillelse er illustreret i figur 3.

Figur 3

· Anskaffelse, vedligeholdelse og udvikling af systemer

Det er vigtigt at overvåge anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af

virksomhedens informationssystemer. Nogle virksomheder vælger at hyre et

eksternt firma til styre dette projekt, det er dog ikke ensbetydende med, at der

vil blive undgået fejl eller forsinkelser i processen.
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· Kontrol af systemændring

Når en virksomhed anskaffer et informationssystem vil denne som oftest have

en standard indstilling. Mange virksomheder vælger derfor, at lave tilpasninger i

systemer så det bedre passer til virksomheden. Der skal dog være en enorm

opmærksomhed på, at disse justeringer ikke indeholder fejl, som i sidste ende

kan skade virksomheden.

· Design og anvendelse af dokumenter og registreringer

Korrekt anvendelse af elektroniske samt fysiske dokumenter hjælper til at alt

bliver registreret og at der ikke er noget, som bliver udeladt eller glemt. Dette

kunne gøres ved at forud nummererede dokumenter samt at sørge for at de

rigtige personer godkender dokumentet i form af signatur eller lignende.

· Sikring af aktiver og data

Noget af det allervigtigste for en virksomhed er at sikre deres aktiver og data og

sørge for at det ikke kommer i de forkerte hænder. Den største risikofaktor her,

er medarbejderne selv. Grunden til at medarbejderne er den største risiko, er at

de kender systemet, dets fejl og hvordan de skal skjule deres handlinger. Det

behøver ikke være e bevidst handling fra en medarbejder, det kan ligeledes

være en utilsigtet fejl, hvor de kan komme til at slette vigtige data eller

offentliggøre fortrolige dokumenter.
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· Uafhængig kontrol af performance

Kontrol af performance er vigtigt, for at sikre at processerne bliver overholdt og

fungere. Den bedste kontrol er, at få en uafhængig part, fx en anden

medarbejder eller leder, der ikke selv laver denne proces til at gennemgå det.

De vil som udgangspunkt være mere opmærksomme i kontrollen, da de ikke selv

sidder og laver dette til dagligt.

7. Information og kommunikation

Information og kommunikation er et enormt vigtigt element i den interne

kontrol. Medarbejderne har brug for den korrekte instruktion til de roller og

ansvarsområder de hver er tildelt. Samtidig er det vigtigt at virksomhedens

målsætninger bliver kommunikeret videre, så medarbejderne har en helt klar ide

om hvilke mål der er samt risikoen ved dette24.

8. Overvågning

Overvågning af de interne kontroller er altafgørende for at vurdere om de er

effektive nok. Det er vigtigt at sikre, at aktiviteterne ikke bliver tilsidesat samt

at kunne forbedre kontrollerne og videreudvikle dem. Det er derudover vigtigt

at overvåge kontrollerne, da det er her man identificerer eventuelle svagheder i

kontrolsystemet, for at forebygge at der sker fejl25.

24 Accounting Information Systems, s. 236
25 Accounting Information Systems, s. 236
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Vurdering af begrebsrammen

Nedenstående er forfatterens personlige og overordnede vurdering, hvorfor der

ikke er kildehenvisninger til dette.

Ved at udarbejde så omfangsrigt en begrebsramme som COSO er, så vil der altid

være udfordringer. Ligegyldigt hvor effektivt og stærkt et kontrolmiljø en given

virksomhed har, vil det stadig ikke være en garanti for at de fuldstændigt

undgår svindel. Der kan opstå nærmest utænkelige situationer i eksterne

forhold som virksomheder ikke har en chance for at forberede sig på.

Den største usikkerhed vil dog stadig befinde sig i de interne forhold. Det

interne kontrolmiljø vil under alle omstændigheder kun være så stærkt som

personerne bag.

Hvis personerne bag ikke har de fornødne kompetencer, kan implementeringen

af kontrollerne have et positivt resultat på et punkt, men samtidig give en

negativ effekt et andet sted i kontrolmiljøet.

Som en del af det interne miljø ligger også risikoen for at ledelsen ikke opfylder,

eller endda tilsidesætter, kontrollerne. Dette kan skyldes pres udefra, eller

ledelsens egne interesser.
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Delkonklusion

Den første COSO begrebsramme blev udarbejdet i 1992 med det formål, at

hjælpe selskaber med bedre at kunne sikre sig imod fejl og eventuel svindel. I

2002 blev Sarbanes-Oxley Act vedtaget. Dette skete i kølvandet på en masse

større svindel sager, heriblandt Enron som den største.

Det blev dermed i krav til børsnoterede virksomheder i USA, at de skulle følge

en begrebsramme, hvor mange virksomheder valgte at benytte COSO. Siden

COSO udsendte den første begrebsramme i 1992 har der været en enorm

udvikling i samfundet, hvorfor det var nødvendigt at opdatere begrebsrammen.

Den nye begrebsramme blev udgivet i 2013, men den bygger stadig på de

samme komponenter som den oprindelige begrebsramme.

Samtidig har COSO udviklet en begrebsramme kaldt Enterprise Risk

Management – Integrated Framework.

I sin helhed minder den meget om COSOs anden begrebsramme, Internal

Control – Integrated Framework, den største forskel er at Enterprise Risk

Management begrebsrammen har en mere risikobaseret tilgang, hvorfor der er

blevet tilføjet nogle yderligere punkter.

I begrebsrammen bliver der lagt op til, hvilke tanker en virksomhed skal gøre

sig, i forbindelse med risikovillighed samt hvilke tiltag der kan gøres.

Begrebsrammen er en vejledning til at etablere og implementere interne

kontroller i en virksomhed, uagtet hvor stor virksomheden er eller hvilken

branche de opererer i.
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Selve kontrolmiljøet er enormt vigtigt for en virksomhed, da dette er med til at

sikre, at risiko for fejl bliver formindsket. Samtidig bliver det nemmere at

opfange fejl inden disse udvikler sig yderligere. Derudover er det nemmere for

medarbejderne at vide hvad de skal og ikke skal foretage sig.

Der findes en lang række interne kontroller, eller kontrolaktiviteter som det

bliver benævnt i COSO frameworket. Helt grundlæggende er der

applikationskontroller og generelle kontroller. Applikationskontroller er IT

automatiserede kontroller, hvor generelle kontroller er et supplement til

applikationskontrollerne.

De anvendes de steder for applikationskontrollerne ikke er effektive, eller som

en ekstra kontrol efter applikationskontrollen.

Derudover, kan kontroller inddeles i forebyggende- opdagende samt rettende

kontroller. De forebyggende kontrollers formål er, at forebygge eventuelle

risici, hvor opdagende kontrollers formål er, at opdage og identificere fejl som

er sket, hvor til sidst de rettende kontrollers formål er, at rette op på- og

udbygge eventuelle skader.
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Kapitel 3 – Enron og deres regnskabsmanipulation

Historien

Enron blev stiftet i 1985 i Texas af Kenneth Lay. Frem til deres konkurs i 2001

voksede antallet af ansatte til 21.000 og omsætningen voksede op til 100 mia.

USD. Enron var samtidig kendetegnet ved et enormt overforbrug, med blandt

andet enorme lønninger til de ledende medarbejdere.

Derudover blev medarbejderne opfordret til at få en stor del af deres løn

afregnet i aktieoptioner og samtidig investere deres pensionsopsparing i aktier i

Enron, da alle mente det var en sikker investering.

Ligeså hurtigt som Enron fik succes, ligeså hurtigt gik det galt. I slutningen af

2001, i forbindelse med offentliggørelse af kvartalsregnskabet for 3. kvartal

blev det offentliggjort, at Enron havde ikke indregnet enorme tab og en enorm

gæld, som de havde til datterselskaber. Det resulterede i, at Enrons aktier blev

kraftigt nedjusteret, hvorefter selskabet røg i betalingsstandsning i december

2001.

Derefter begyndte den amerikanske børstilsyn og en masse banker at

gennemgå regnskaberne fra Enron, hvor de fandt massivt overforbrug, fiktiv

omsætning og gældsposter der ikke var registreret. Alt dette stod Kenneth Lay,

Jeffrey Skilling og Andrew Fastow bag. De enkelte personers roller i svindlen

forklares senere i afhandlingen.26

26 Enron – Milliarder, magt og misbrig



Side 35 af 69

Enrons svindel

Hvad er svindel?

Svindel er en handling, som en person foretager for at få en urimelig fordel

overfor en anden person27. For at der kan være tale om svindel kan der være

tale om følgende:

· En falsk udtalelse

· Vigtig information, som kan friste et offer

· Hensigt om at bedrage

· En tillid fra offeret, som vil sige at offeret stoler på de oplysninger der er

givet og træffer sit valg ud fra det

· Offeret led tab eller skade

Hvilke måder kan der svindles på?

Helt overordnet set når vi snakker om svindel i virksomheder er der mange

måder de kan blive udsat for svindel på. Hvis vi kigger historisk på svindel i

virksomheder, er der dog 2 typer som oftest er skyld i det. Det er følgende28:

· Misbrug af virksomhedens aktiver

Misbrug af virksomhedens aktiver kan opstå i forbindelse med mange ting. Det

kan være at en lagermedarbejder stjæler nogle ting fra lageret til sig selv.

27 Accounting Information Systems, s. 152
28 Accounting Information Systems, s. 153
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En af de ting man dog ser tit og ofte er misbrug af virksomhedens likvide midler,

hvor en bogholder udbetaler penge til sin egen private konto og skjuler det i

virksomhedens bogføring.

Det, som de 2 nævnte ting har til fælles, er at de bliver udført af virksomhedens

medarbejdere og der har endda været eksempler på at ledelsen i virksomheder

har gjort lignende ting.

· Regnskabsmanipulation

Regnskabsmanipulation er, til forskel for misbrug af aktiver, karakteriseret ved,

at ledelsen er involveret og at beløbene kan være væsentligt højere. Når en

virksomhed manipulerer med deres regnskaber, kan det lykkedes for

virksomheden, at fremstå langt bedre end de er, de kan vise større omsætning

og et højere resultat, og på den måde kan de fremstå mere interessante for en

investor eller få deres aktiekurs til at stige.

Hvem svindler?

Der findes ikke en checkliste over hvem der svindler, det kan være alle og

enhver. Nogle svindlere er trætte af deres arbejde eller føler sig uretfærdigt

behandlet og søger hævn, mens andre er hårdarbejdende og vellidte

medarbejdere.

Mange af de svindlere som ikke bliver opdaget, eller straffet, første gang de gør

det får blod på tanden og gør det oftere og oftere.
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Alt en svindler har brug for er en mulighed samt en kriminel tankegang til at

foretage svindel. For mange førstegangssvindlere er der 3 ting der gør sig

gældende for deres svindel. Det er pres, mulighed og retfærdiggørelse29. Dette

kaldes ”Svindel Trekanten”. Denne er illustreret i figur 4.

Figur 4

Som det blev forklaret ovenover, er trekanten delt op i 3 elementer. Det er pres,

mulighed og retfærdiggørelse.

· Pres

Presset er selve motivationen til at lave svindel. Ofte ligger der et økonomisk

pres bag svindlen. Det kan være at vedkommende, som laver svindlen har en

stor personlig gæld eller har lidt et stort økonomisk tab. Dog ses det også at der

kan ligge et følelsesmæssigt motiv bag. Det kan være at medarbejderen er

utilfreds med arbejdet eller bliver fristet af at slå systemet.

29 Accounting Information Systems, s. 155
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Derudover ses det også at medarbejderens livsstil kan ligge til grund for

svindlen. Her er alkohol-og spilleproblemer tit set, da medarbejderen har brug

for penge for at fortsætte med deres afhængighed.

Udover presset på den almindelige medarbejder, kan der ligeledes være et pres

på ledelsen til at manipulere med regnskabet.

Dette kan skyldes, at der er forventninger fra bestyrelsen eller aktionærer som

skal opnås.

Derudover kan der være et pres for at skjule, at virksomheden taber penge og

ikke længere er interessant for investorer og offentlighed30.

· Muligheder

Muligheder kan opdeles i følgende yderligere kategorier31:

Begå svindel: Her begås selve svindlen, hvor det som oftest enten er misbrug af

aktiver eller regnskabsmanipulation, som der forklaret længere oppe i

afhandlingen.

Skjul svindel:

Svindlen kan skjules på flere forskellige måder, det er dog oftest tidskrævende

og kræver at man skal fortsætte med at skjule det. Det kan gøres i selve

bogføringen hvor man fjerner det fra en konto og ligger det over på en anden.

Man kan altså puste regnskabet kunstigt op.

30 Accounting Information Systems, s. 155-156
31 Accounting Information Systems, s. 157-158
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Konverter svindel:

Alt efter hvad det er, så skal svindlen konverteres til noget som svindleren skal

bruge. Hvis det er selve inventaret der bliver stjålet skal dettes sælger. Hvis det

er mere regnskabsteknisk, så vil det resultere i et større resultat, og aktierne vil

derfor stige og svindleren vil tjene penge på den måde.

· Retfærdiggørelse

Svindleren vil her forsøge at retfærdiggøre sin svindel, så der i personens

tankegang ikke er tale om svindel. Det kan være, at vedkommende overbeviser

sig selv om, at de jo bare låner pengene og selvfølgelig vil betale dem tilbage,

eller at de på en måde ikke skal holde sig indenfor reglerne, da de er vigtige for

virksomheden32.

Det vil altså sige, at svindel forekommer når der er pres, mulighed og

retfærdiggørelse til det. Jo lavere disse faktorer er, jo lavere er

sandsynligheden for at der bliver begået svindel. Det allerbedste værn imod

dette, vil dog altid være et stærkt kontrolmiljø, selvom dette selvfølgelig ikke

giver 100 % sikkerhed33.

32 Accounting Information Systems, s. 159
33 Accounting Information Systems, s. 160
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Hvordan gjorde Enron?

Enrons svindel foregik på 2 områder.

Der blev oprettet en lang række datterselskaber i lande rundt omkring i verden,

alt sammen foretaget af Enrons CFO34 Andrew Fastow. Det lykkedes på den

måde Enron at skjule deres enorme gæld.

Dette kunne lade sig gøre, da datterselskaberne ikke var ejet 100 % af Enron, og

der var derfor ikke krav om at disse skulle oplyses. Samtidig gjorde det hele

virksomhedsstrukturen fuldstændigt uoverskuelig, da der var mange

datterselskaber og transaktioner med disse. Et af de klareste eksempler på

dette var, da Andrew Fastow oprettede 2 selskaber, LJM1 og LMJ2, hvor han

selv var direktør.

Formålet med disse selskaber var at opkøbe Enrons aktier. Selve finansieringen

kom fra banker som J.P. Morgan, Credit Suisse, Citigroup mv.35.

En af hjørnestenene i Enrons svindel var deres bogføringsprincip, kaldet ”Mark-

to-market”, som blev introduceret af Enrons CEO36 Jeffrey Skilling. Jeffrey

Skilling gik endda skridtet videre og kaldte bogføringsprincippet HFV, som står

for ”Hypotetisk Fremtidig Værdi”. Der blev endda lavet en instruktionsvideo til

de øvrige medarbejdere. I praksis vil det sige, at Enron kunne bogføre en

indtægt på en forventet fremtidig indtjening ligeså snart der blev indgået en

aftale, uanset hvor mange penge der i sidste ende ville blive betalt til Enron. På

den måde kunne Enron i princippet selv fastsætte deres indtjening.

34 Chief Financial Officer, svarende til den stilling vi i Danmark kalder Økonomidirektør
35 Enron – Milliarder, magt og misbrug
36 Chief Executive Officer, svarende til den stilling vi i Danmark kalder Administrerende Direktør
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En af de klareste eksempler på dette var, da Enron indgik en aftale med

Blockbuster om ”video-on-demand”. Aftalen havde en værdi af USD 53 mio. og

skulle løbe i 20 år. Blockbuster endte efter kort tid med at trække sig ud af

aftalen, men det enorme millionbeløb blev stadig stående som indtjening hos

Enron, selvom der aldrig ville komme penge ind37.

Fuldstændigt centralt i Enrons svindel er altså Enrons øverste ledelse i form af

Jeffrey Skilling, Andrew Fastow og Kenneth Lay. Kenneth Lay er

grundlæggeren af Enron og var bestyrelsesformand og CEO indtil Jeffrey

Skilling blev udnævnt til CEO. Kenneth Lay trådte derfor tilbage som CEO, men

blev på posten som bestyrelsesformand.

Udover Enron så har Arthur Andersen, der var virksomhedens revisor, ligeledes

fået en stor del af skylden. Ansatte hos Arthur Andersen har makuleret en hel

del dokumenter samt slettet mails og andre fortrolige oplysninger, som

vedrørte deres revision og arbejde med Enron38.

Der er selvfølgelig ingen der ved hvad der var på disse dokumenter og filer, men

det kan ikke være helt forkert, at drage den konklusion, at Arthur Andersen

forsøgte at slette disse ting for at skjule ting som kunne have været endnu mere

skadelige, både for Enron, men også Arthur Andersen selv.

Udover selve regnskabsmanipulationen har Enrons ledelse offentliggjort falske

oplysninger og anbefalinger om hvordan virksomhedens økonomi var. Det

havde en stor påvirkning på medarbejderne i Enron, da mange af dem havde

aktieoptioner og havde investeret deres pensionsopsparing i Enron.

37 Enron – Milliarder, magt og misbrug
38 Enron – Milliarder, magt og misbrug



Side 42 af 69

Ledelsen vidste udmærket selv hvordan økonomien i Enron var og de begyndte

selv at sælge deres aktier. På den måde fik de selv en enorm gevinst, hvorimod

de ansatte og andre investorer mistede deres penge, da aktierne til sidst var

mere eller mindre værdiløse.

Retssager og efterspil

Retssagen mod Enrons ledelse39

Andrew Fastow blev sigtet for svindel, hvidvaskning af penge og insiderhandel.

Han erklærede sig skyldig og fik en dom på 10 års fængsel uden

prøveløsladelse, imod at han skulle vidne mod andre medlemmer af Enrons

ledelse.

Jeffrey Skilling blev sigtet for en lang række sager, heriblandt svindel,

hvidvaskning af penge, insiderhandel samt at give falske oplysninger til banker

mv.. Han blev idømt 24 års fængsel.

Kenneth Lay blev kendt skyldig i bedrageri. Han nåede aldrig at modtage sin

straf, da han kort inden fik et hjertestop og afgik ved døden.

Retssager mod banker

Citigroup betalte i 2005 USD 2 mia., i forlig til aktionærer, der havde lagt sag an

vedrørende bankens rolle i Enrons svindel40.

39 Enron – Milliarder, magt og misbrug
40 http://www.nytimes.com/2005/06/11/business/citigroup-agrees-to-pay-2-billion-in-enron-
scandal.html?_r=0
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Retssag mod Arthur Andersen

Revisionsfirmaet blev dømt for at makulere dokumenter og forhindre en

fuldstændig opklaring af Enron sagen. Dommen var en bøde på USD 500.000 og

at de skulle være under statens opsyn i 5 år41.

I 2005 blev dommen dog annulleret i den amerikanske Højesteret, da det blev

vurderet at juryens bedømmelse var blevet foretaget på et utilstrækkeligt

grundlag42.

Medarbejdere og aktionærer

Enrons aktionærer mistede i alt USD 74 mia.. I 2004 vandt 20.000 tidligere

medarbejdere en retssag på USD 85 mio., som kompensation for at have mistet

deres pensionsopsparing43. I 2008 vandt aktionærerne en retssag på USD 7,2

mia.44.

Sarbanes-Oxley Act

Som følge af svindlen i Enron og andre selskaber, blev der i 2002 indført et

skærpet lovgivning omkring virksomheders øverste ledelse, den daglige ledelse

og revisorens ansvar i forbindelse med at formindske risikoen for besvigelser.

Lovgivningen blev indført for at genoprette tilliden til den finansielle verden.

Lovgivningen er gældende for alle virksomheder samt eventuelle

datterselskaber, der er registreret på den amerikanske børs.

41 http://money.cnn.com/2002/06/13/news/andersen_verdict/
42 http://money.cnn.com/2005/05/31/news/midcaps/scandal_andersen_scotus/
43 http://www.webcitation.org/5tZ5myXGx
44 http://www.sfgate.com/business/article/Billions-to-be-shared-by-Enron-shareholders-3196039.php
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Enrons kontrolmiljøet kontra COSO

Der vil i nedenstående analyse blive taget udgangspunkt i figur 2, Enterprise

Risk Manameget – Integrated Framework, som er forklaret og illustreret

tidligere i opgaven.

Der vil blive forklaret hvordan Enrons kontrolmiljø så ud, samt komme med

forslag til tiltag, der kunne have formindsket risikoen for den svindel som Enron

lavede.

Sådan var kontrolmiljøet i Enron

Jeffrey Skilling havde en helt klar og tydelig ledelsesstil.

Skilling havde kontrollen over alle dele af virksomheden, især omkring

regnskab-og bogføringsprocessen som han ændrede for bedre at kunne påvirke

aktiernes værdi. Det blev gjort ved, at bruge en masse datterselskaber samt

bogføringsprincippet ”Mark-to-market”.

En anden del af Skillings ledelsesstil var den enorme betydning af belønning.

Hans ledelsesstil havde et formål, der var at berige ledelsen og medarbejderne. I

Enron blev der udbetalt enorme lønninger, bonusser og aktieoptionsordninger

til medarbejdere, der opnåede deres mål. Det kunne tydeligt ses, da Lou Pai, der

var en del af ledelsen, forlod firmaet. Han tjente USD 250 mio. på sine

aktieoptioner45.

45 Enron – Milliarder, magt og misbrug
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Et af de mere karakteristiske træk i Skillings ledelsesstil var den måde Enron

rekrutterede nye medarbejdere. De egenskaber som Skilling søgte efter var, at

medarbejderne skulle være meget kloge og udvise en aggressivitet og en form

for hensynsløshed.

Skilling ville have de bedste af de bedste. De var som regel

investeringsrådgivere, computereksperter mv., der oftest kom fra de mest

prestigefyldte universiteter

Samtidig udarbejdede Skilling et vurderingssystem for sine medarbejdede,

kaldet ”Peer Review Committee (PRC). PRC havde til hensigt, at tilpasse

medarbejdernes handlinger med de strategiske mål som Enron havde besluttet.

Samtidig skulle systemet bruges til at identificere hvordan de enkelte

medarbejdere klarede sig og derefter belønne dem derefter.

Hvert halve år ville medarbejderne modtage vurdering på blandt andet

omsætning, hvor vurderingen gik fra 1-5. De 10-15 %, der havde præsteret

dårligst ville få karakteren 5, hvilket betød at de medarbejdere ville blive fyret.

Det var heller ikke ualmindeligt, at de medarbejdere der havde klaret sig bedst

fik en bonus på USD 5 mio.46.

Sådan kunne kontrolmiljøet være med COSO

Som det er blevet beskrevet tidligere i afhandlingen, er COSO ikke en standard

eller et specifikt regelsæt, men blot en ”best practice” guide.

46 Enron – Milliarder, magt og misbrug



Side 46 af 69

Det er derfor med udgangspunkt i denne model og dets 8 komponenter, at det i

følgende afsnit vil vise, hvordan Enron kunne have designet et effektivt

kontrolsystem i forhold til COSO.

1. Internt miljø

I den kæmpeorganisation, som Enron var, med mange ansatte kan det være

meget besværligt, at holde tilsyn med dem alle. Enron kunne derfor udarbejde

et etisk regelsæt, også kaldet ”Code of Conduct”.

Heri kan Enron vejlede sine medarbejdere i, hvordan virksomheden skal drives

og samtidig fastholde den etiske adfærd som Enron ønsker. Revisionsfirmaet EY

(tidligere Ernst & Young), er et eksempel på en organisation, der har udarbejdet

sådan et etisk regelsæt47.

Et sådan regelsæt er med til at sætte fokus på hvordan kulturen i virksomheden

skal være og den bør derfor indeholde en beskrivelse af virksomhedens

kerneværdier, som fx professionalisme, teamwork mv.. Derudover skal det

fremgå hvad konsekvensen er ved ikke at efterleve regelsættet.

Samtidig er det vigtigt at ledelsen selv agerer inden for dette regelsæt, da de er

rollemodeller for de øvrige medarbejdere.

Derudover er det vigtigt i en organisation som Enron, at bestyrelse og ledelse er

uafhængige af hinanden. De kan indføre en såkaldt ”Revisionskomite”, der

blandt andet holder øje med at de interne kontroller er effektive.

47 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ernst-
Young_Global_Code_of_Conduct/$FILE/EY_Code_of_Conduct.pdf
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Samtidig ville det være en fordel hvis der blev indført en ”whistle-blower

ordning”, hvor medarbejdere anonymt kan gøre opmærksom på hvis

vedkommende opdager besvigelser eller har en fornemmelse af at det sker48.

Enron havde et enormt engagement i forhold til at tiltrække og fastholde deres

medarbejdere. Det er dog vigtigt her, at medarbejderne passer ind i den kultur

man har i virksomheden og passer til de værdier man har defineret i

virksomhedens ”Code of Conduct”.

Derudover havde Enron deres eget vurderingssystem til de ansatte, PRC. Den

grundlæggende ide bag sådan et vurderingssystem er at belønne de

medarbejdere der har gjort det godt. I Enrons tilfælde endte det dog med at

være et form for ”skræmme system”, da de 10-15 % lavest bedømte

medarbejdere ville blive fyret.

2. Målsætning

Som udenforstående er det enormt svært at definere Enrons strategi. Det er

svært at vide hvilke målsætninger Enron har i forhold til deres strategi og drift,

ligeledes hvordan de ville nå dertil. Det samme gør sig gældende for

rapporteringsmålsætningerne og compliance målsætninger.

Før skandalen var Enrons vision, at blive verdens største energivirksomhed.

Deres målsætninger for driften var på det tidspunkt at udforske og udnytte

markedet samt finde nye markeder de kunne tjene penge på, som fx da de

begyndte at sælge bredbånd.

48 Det skal dog bemærkes at Enron havde en revisionskomite. Komiteen havde dog ikke den fornødne viden til
at kunne stille spørgsmål, der kunne have fanget svindlen.
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Deres rapporteringsmålsætninger var, at de altid skulle offentliggøre deres

rapporter rettidigt.

I forhold til compliance var Enron ret specielt. Enron var store bidragsydere til

begge Bush præsidenternes kampagner. De havde derfor gode kontakter langt

oppe i USA's regering. Dette resulterede i en masse lovændringer, der alle var

til Enrons fordel, som fx at lade markedet for elektricitet være et marked der

var reguleret ud fra udbud og efterspørgsel.49

3. Identifikation af begivenhed

COSO begrebsrammen foreskriver, at virksomheden før deres risikovurdering

skal identificere hvilke begivenheder, der kan gå galt. De skal altså have

tilgangen ”hvad kan der gå galt?”.

Det kan i en branche, som den Enron er i, være enormt svært at forsøge at

forudsige hvilke begivenheder der kan ske. Overordnet set, så kan der komme

stramninger i lovgivningen eller lignende.

4. Risikovurdering

Det vil derfor være med denne tankegang, at der følgende vil komme en

vurdering hvilke poster i Enrons regnskab fra år 200050, der har den største

risiko.

49 Enron – Milliarder, magt og misbrug
50 http://picker.uchicago.edu/Enron/EnronAnnualReport2000.pdf
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· Omsætning

Omsætningen for Enron består hovedsageligt i gas og elektricitet, som består af

flere tusinde transaktioner. Grundet det bogføringsprincip som Enron anvender,

”Mark-to-market”, vil den største risiko være om omsætningen er indregnet for

højt.

Man kunne i den forbindelse forestille sig følgende risici:

- Kontrakt er blevet annulleret

- Kontrakt har aldrig eksisteret

- Kontrakt har en forkert værdi, da medarbejderen ønsker god vurdering

Det er derfor relevant at designe og implementere kontrolaktiviteter som

formindsker risikoen for at omsætningen ikke bliver indregnet forkert.

Personligt ville jeg klart anbefale til Enron, at finde et bogføringsprincip, som

giver et bedre billede af omsætningen samt at det er nemmere at

værdiansætte.

· Tilgodehavender fra salg

Risikoen for at omsætningen er indregnet forkert vil også kunne ses på

tilgodehavender. Det vil automatisk booste tilgodehavenderne. De

kontrolaktiviteter man vil implementere i forbindelse med omsætningen er

derfor også relevante for dette punkt.
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· Mellemværender med datterselskaber

Risikoen for at mellemværende med datterselskaber bliver boostet kunstigt op

for at skjule eventuel svindel. Der skal her implementeres kontroller i form af

afstemninger, godkendelse og gennemgang af transaktioner.

5. Reaktion på identificerede risici

Ud fra ovenstående risikovurdering, skal ledelsen tage stilling til hvordan de

ville behandle disse risici. Det kan de, som tidligere beskrevet, gøre ved at

reducere, acceptere, dele eller undgå risikoen.

Min helt klare anbefaling ville her være, at de undgår, eller som minimum

reducere risikoen.

6. Kontrolaktiviteter

Når ledelsen i Enron har identificeret relevante risici, skal de udarbejde

kontrolaktiviteter til at mindske denne risiko. De kan her drage fordel af, at

snakke med ledende medarbejdere i de forskellige afdelinger som har det

fornødne kendskab til hvilke processer, der er på dette område. Alternativt kan

de hyre en ekstern part til at gennemgå processerne og komme med forslag til

kontrolaktiviteter.

Som tidligere forklaret, kan kontrollerne være enten automatiske eller

generelle. Det optimale ville være at implementere de automatiske kontroller

hvor det kan lade sig gøre og bruge de generelle kontroller til at supplere de

automatiske kontroller.
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Kontroller kan ligeledes være forbyggende, opdagende eller rettende, som det

tidligere er forklaret. Ledelsen skal derfor også overveje, om de

kontrolaktiviteter de har valgt er en fornuftig balance af forebyggende- og

opdagende kontroller, så risici ikke kun bliver rettet når fejlen er sket, men at de

bliver identificeret løbende.

Nedenstående er eksempler på hvordan kontrolaktiviteter kan udarbejdes. I

udarbejdelsen af disse kontrolaktiviteter er der selvfølgelig taget højde for de

risici, der er identificeret længere oppe samt den viden om Enron, der er

kommet under beskrivelsen af deres svindel.

Omsætning / tilgodehavender fra salg:

Her skal der løbende følges op på kontraktens status. Hvis kontrakten i

fremtiden ikke indbringer virksomheden penge, skal tabet indregnes.

Derudover, skal hver enkelt kontrakt vurderes inden den bliver indgået.

Hvis risikoen ved den enkelte kontrakt er for stor i forhold til virksomhedens

risikovillighed skal denne enten ikke indgås eller også skal der tages alternative

handlinger i brug, som fx forudbetaling eller aconto betaling.

Samtidig skal der holdes øje med hvilke medarbejdere der indgår kontrakterne.

Hvis den samme medarbejder gang på gang indgår meget risikobetonede

kontrakter kan dette tyde på, at medarbejderen ikke handler forsvarligt og i

virksomhedens interesse. Dette kan skyldes, at medarbejderen er mere eller

mindre afhængig af provision eller bonusaflønning.
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Mellemværender fra datterselskaber:

Som vi har set i Enron havde de en masse datterselskaber, som de havde

transaktioner med og på den måde ”boostede” deres balance op.

Det er derfor vigtigt løbende at afstemme de mellemværender man har til

datterselskaberne. Samtidig skal man have en kritisk tilgang til de transaktioner

der er. Det skal vurderes om transaktionerne er relevante for virksomheden.

Derudover er det vigtigt at vurdere om værdiansættelsen er korrekt. Hvis Enron

har et enormt tilgodehavende hos et datterselskab som i bund og grund ikke er i

stand til at betale pengene tilbage, så er mellemværendet reelt ikke noget

værd. Dette vil på den måde give Enron et tab.

7. Information og kommunikation

I stort set alle virksomheder er der store mængder af information, som kommer

fra forskellige afdelinger og personer. Dog er det ikke al information der er

vigtig for ledelsen. Ledelsen kan derfor udarbejde nogle kvalitetskrav til den

information de har til rådighed.

Når ledelsen skal indhente information informationer bør de samtidig indhente

ekstern dokumentation, som fx brancheanalyser mv..

Derudover er det også vigtigt at ledelsen indhenter information internt i

virksomheden. Dette kan gøres ved jævnligt at afholde møder med ledende

medarbejdere fra de forskellige afdelinger. Her kan de diskutere processer og

eventuelle begivenheder, som kan have en indflydelse på virksomheden.
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Samtidig er det vigtigt at disse informationer bliver korrekt opbevaret. På den

måde kan ledelsen sikre at fortrolige oplysninger ikke kommer i de forkerte

hænder.

8. Overvågning

Ledelsen kan bruge teknologi til at overvåge kontrolaktiviteterne igennem

automatiserede overvågningsapplikationer. Dette vil sikre ledelsen en effektiv

og løbende overvågning. En automatisk overvågningskontrol kan være analyse

af transaktioner, for at se om mange af dem går igen eller om der ligger et

bestemt mønster bag transaktionerne.

Ledelsen kan derefter indkalde til møde med ledende medarbejdere fra de

relevante afdelinger hvor dette kan diskuteres.

Det er i den forbindelse vigtigt at ledelsen kommunikerer eventuelle fejl eller

mangler ud til de relevante personer, fx bestyrelsen.

IT Kontroller

Udover de ovennævnte kontrolhandlinger skal ledelsen ligge ekstra fokus på de

applikationskontroller, eller IT kontroller som de vælger at implementere.

På den måde som samfundet har udviklet sig, så er alle virksomheder enormt

afhængige af IT.

Ledelsen ønsker derfor, at deres IT systemer er så pålidelige som muligt. Da IT

kontroller kan være besværlige at implementere kan det derfor være en fordel

at anvende ”The Trust Services Framework” til dette. Frameworket opdeler IT

kontroller i 5 undergrupper for at hjælpe systemet til at være så pålideligt som

muligt.
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De 5 grupper er følgende51:

1. Sikkerhed

2. Sikring af fortrolige oplysninger

3. Sikring af følsomme oplysninger

4. Behandling af data

5. Tilgængelighed

I figur 5 er dette framework grafisk illustreret.

Figur 5

Der vil nedenstående blive forklaret hver enkelt ”sølje” i frameworket samt

komme med forslag til kontrolhandlinger.

51 Accounting Information Systems, s. 255
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· Sikkerhed

Som det tidligere er forklaret, er det ledelsens ansvar at identificere, vurdere

samt hvordan der skal reageres på risici. Derudover kan der udarbejdes en

medarbejdermanual, hvor helt klare arbejdsgangsbeskrivelser er beskrevet,

som der tidligere er beskrevet som ”Code of Conduct”. Samtidig er det

ledelsens ansvar at anskaffe de nødvendige ressourcer for at minimere denne

risiko, hvor ledelsen også skal overvåge disse systemer og handlinger. Dette er

en proces der skal ske løbende. I figur 6 er illustreret sikkerhedens livscyklus.

Figur 6

Af kontroller kan ledelsen overveje at implementere følgende:

Forbyggende kontroller:

Der findes utallige møder hvorpå virksomhedens IT systemer kan lide skade,

hvor diverse virusser er en enorm trussel.
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Derudover er et antivirus program altafgørende for at undgå, eller formindske

chancen, for at virus skader systemet.

Derudover kunne ledelsen krypteringssoftware, som gør data svært at læse hvis

data skulle komme i de forkerte hænder52.

Opdagende kontroller:

Her kunne ledelsen overveje at implementere logs. Logs indsamler samtlige

data på hvilke personer, der har anvendt systemet og hvad de har anvendt

systemet til. Ledelsen kan derfor i log filerne identificere om der har været en

uautoriseret adgang eller om systemet er blevet misbrugt. Derudover kan

ledelsen løbende selv kontrollere at IT kontrollerne fungerer optimalt.

Det kan de gøre ved at foretage en såkaldt ”penetrations test”, som går ud på at

en autoriseret part forsøger at ”bryde ind” i systemet.53

Rettende kontroller:

Det er vigtigt at ledelsen sørger for konstant at være opmærksomme på at

deres software er opdateret til den nyeste version. Disse opdateringer vil

løbende blive udgivet af softwareudviklerne54.

· Sikring af fortrolige oplysninger

Selve kontrolhandlingerne minder meget om dem, der kan implementeres for at

sikre sikkerheden af IT systemerne. Her er det dog vigtigt, at få identificerede

hvilke oplysninger der skal beskyttes af kontroller.

52 Accounting Information Systems, s. 264+270
53 Accounting Information Systems, s. 274
54 Accounting Information Systems, s. 276
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Det kan blandt andet være virksomhedens strategi, hvilke omkostninger

virksomheden har samt hvordan processerne ønskes at blive optimeret.55

· Sikring af følsomme oplysninger

Kontrolhandlingerne her minder ligeledes om dem, der kan implementeres for

at sikre sikkerheden af IT systemerne. Der er det dog vigtigt, at få identificeret

hvilke oplysninger der skal beskyttes af kontroller. Det kan blandt andet være

følsomme informationer om kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere.

· Dataproces

Et godt og sikker IT system, er et system som producerer data som er nøjagtig

og korrekte. Der skal her tages højde for følgende dele i dataprocessen56:

Input:

Det er her vigtigt, at sikre at de data der bliver tastet ind i systemet er nøjagtige

og korrekte, for hvis ikke de er det, vil outputtet heller ikke være det. Det er

derfor vigtigt at designe dokumenter, der er så simple som muligt for at undgå

eventuelle fejl, fx ved at forud nummerere dokumenter57.

Proces:

Det er her vigtigt, at sikre at data bliver bearbejdet korrekt i systemet. Dette

kan gøres ved, at systemet automatisk kontrollerer oplysninger på en faktura

og sammenligner med de oplysninger man har på leverandøren inden fakturaen

bliver betalt58.

55 Accounting Information Systems, s. 287
56 Accounting Information Systems, s. 313
57 Accounting Information Systems, s. 313
58 Accounting Information Systems, s. 315
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Output:

Det er her vigtigt, at sikre at data der kommer ud af systemet er nøjagtige og

korrekte. Dette kan gøres ved, at systemet automatisk sender dokumenter til

godkendelse til de ansvarlige personer, fx salgschef som derefter godkender

dokumentet. Dokumentet ryger derefter videre i systemet til godkendelse af

lagermedarbejder mv..59

· Tilgængelighed

Et godt og sikkert IT system, er et IT system, der altid er tilgængeligt. Det er

derfor vigtigt at sikre, at systemet ikke har nedbrud. Det er dog umuligt helt at

sikre sig imod.

Derfor skal ledelsen sikre, at systemet hurtigt kan genstartes uden at have

mistet for meget data. Det kan virksomheden sikre ved, at systemet jævnligt

tager backup af filerne. Dette kan gøres på 3 forskellige måder60:

Fuldstændig backup:

Fuldstændig backup er en total kopi af hele systemet. Dette er meget

tidskrævende, hvorfor de fleste virksomheder kun gør dette fx en gang om

ugen. Her vil virksomhedens system være genoprettet.

Delvis backup:

Delvis backup er en kopi af de ændringer der har været siden den sidste delvise

backup. Det er ikke så tidskrævende, hvorfor de fleste virksomheder gør dette

på daglig basis.

59 Accounting Information Systems, s. 318
60 Accounting Information Systems, s. 321
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For at virksomhedens system er fuldt genoprettet, vil det være nødvendigt at

starte den seneste fuldstændige backup efterfulgt af alle delvise backup der har

været siden den seneste fuldstændige backup.

Differentieret backup:

Differentieret backup er kopi af alle de ændringer der har været siden den

seneste fuldstændige backup. Den differentierede backup vil, udover den første

dag, være mere tidskrævende en den delvise backup. Dog vil den

differentierede backup hurtige kunne genoprette virksomhedens system, da det

kun vil kræve at starte den seneste fuldstændige backup efterfulgt af den

differentierede backup.

Fælles for alle sammen er dog, at det ikke er tilstrækkeligt kun at lave en enkelt

backup fil, da denne kan blive ødelagt hvis der sker en katastrofe. Det er derfor

nødvendigt, at lave flere filer, som ikke alle sammen ligger hos virksomheden

selv. Backups kan fx sendes til servere andre steder.

Delkonklusion

Overordnet set er svindel, at få en urimelig fordel overfor offeret. Der kan

svindles på mange måder, men når vi snakker i forhold til virksomheder så er de

klassiske eksempler misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation.

Der findes ikke en endelig karakteristik af hvordan en svindler som

udgangspunkt er, det kan være hvad vi betegner som helt almindelige

hårdtarbejdende mennesker. Det eneste der skal til for en svindler er pres, en

mulighed samt en form for retfærdiggørelse.
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Enron var et kæmpe firma i USA i sin storhedstid. Det var grundet systematisk

regnskabsmanipulation. Dette skete ved en organisationsstruktur der mere eller

mindre var umulig at finde ud af, grundet tusindvis af transaktioner med

datterselskaber. Samtidig brugte Enron ”Mark-to-market” som

bogføringsprincip, hvor de mere eller mindre selv bestemte hvor stor en

omsætning de skulle indregne.

Alt dette var iscenesat og udført af den øverste ledelse i form af CEO Jeffrey

Skilling, CFO Andrew Fastow og bestyrelsesformanden Kenneth Lay.

Alle 3 blev sigtet for deres svindel, hvor både Fastow og Skilling blev dømt. Lay

nåede ikke at blive dømt, da han afgik ved døden kort forinden domsafsigelsen.

Enrons svindel havde enorme konsekvenser for store dele af samfundet. De

tidligere medarbejdere og aktionærer tabte flere milliarder, banker tabte

ligeledes penge og tabte retssager om erstatning. En helt særlig konsekvens

havde det for Arthur Andersen, der på daværende tidspunkt var revisor for

Enron. De blev dømt for at ødelægge dokumenter og slette filer, så sagen var

sværere at opklare. Hvorfor de gjorde det vides ikke, men man kan tænke sig til

at de forsøgte at skåne dem selv og til dels Enron.

Som et resultat af Enrons svindel, samt andre virksomheder, blev Sarbanes-

Oxley Act vedtaget. Denne skulle hjælpe til at skabe tillid til finansverdenen

igen.

Sarbanes-Oxley gjorde det også til et krav for de selskaber samt

dattervirksomheder, der er registreret på den amerikanske børs, at de skal
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følge en begrebsramme i forhold til deres interne kontroller. De fleste

virksomheder valgte at anvende COSO.

COSO er, som tidligere beskrevet, en begrebsramme og ikke på den måde et

specifikt regelsæt eller standard, det er en vejledning i ”best practice”.

Ved at implementere COSO på Enron kunne risikoen for deres svindel være

blevet mindsket, men grundet ledelsens totale uansvarlighed og tilsidesættelse

af alle former for etik og moral, er det ikke sikkert, at svindlen helt kunne have

været undgået. Det er ikke utænkeligt, at svindlen bare var forekommet i

mindre grad.
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Kapitel 4 – Konklusion

Denne afhandling har haft til formål at undersøge, hvad interne kontroller er

samt hvad COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework

indeholder. Dernæst skulle denne kobles op på Enron, for at analysere hvordan

deres svindel kunne være minimeret med brugen af interne kontroller.

Den første COSO begrebsramme blev udarbejdet i 1992 med det formål, at

hjælpe selskaber med bedre at kunne sikre sig imod fejl og eventuel svindel. I

2002 blev Sarbanes-Oxley Act vedtaget. Dette skete i kølvandet på en masse

større svindel sager, heriblandt Enron som den største.

Det blev dermed i krav til børsnoterede virksomheder i USA, at de skulle følge

en begrebsramme, hvor mange virksomheder valgte at benytte COSO. Siden

COSO udsendte den første begrebsramme i 1992 har der været en enorm

udvikling i samfundet, hvorfor det var nødvendigt at opdatere begrebsrammen.

Den nye begrebsramme blev udgivet i 2013, men den bygger stadig på de

samme komponenter som den oprindelige begrebsramme. Samtidig har COSO

udviklet en begrebsramme kaldt Enterprise Risk Management – Integrated

Framework. I sin helhed minder den meget om COSOs anden begrebsramme,

Internal Control – Integrated Framework, den største forskel er at Enterprise

Risk Management begrebsrammen har en mere risikobaseret tilgang, hvorfor

der er blevet tilføjet nogle yderligere punkter.

I begrebsrammen bliver der lagt op til, hvilke tanker en virksomhed skal gøre

sig, i forbindelse med risikovillighed samt hvilke tiltag der kan gøres.

Begrebsrammen er en vejledning til at etablere og implementere interne
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kontroller i en virksomhed, uagtet hvor stor virksomheden er eller hvilken

branche de opererer i.

Selve kontrolmiljøet er enormt vigtigt for en virksomhed, da dette er med til at

sikre, at risiko for fejl bliver formindsket. Samtidig bliver det nemmere at

opfange fejl inden disse udvikler sig yderligere. Derudover er det nemmere for

medarbejderne at vide hvad de skal og ikke skal foretage sig.

Der findes en lang række interne kontroller, eller kontrolaktiviteter som det

bliver benævnt i COSO frameworket. Helt grundlæggende er der

applikationskontroller og generelle kontroller. Applikationskontroller er IT

automatiserede kontroller, hvor generelle kontroller er et supplement til

applikationskontrollerne. De anvendes de steder for applikationskontrollerne

ikke er effektive, eller som en ekstra kontrol efter applikationskontrollen.

Derudover, kan kontroller inddeles i forebyggende- opdagende samt rettende

kontroller. De forebyggende kontrollers formål er, at forebygge eventuelle

risici, hvor opdagende kontrollers formål er, at opdage og identificere fejl som

er sket, hvor til sidst de rettende kontrollers formål er, at rette op på- og

udbygge eventuelle skader.

Overordnet set er svindel, at få en urimelig fordel overfor offeret. Der kan

svindles på mange måder, men når vi snakker i forhold til virksomheder så er de

klassiske eksempler misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation.

Der findes ikke en endelig karakteristik af hvordan en svindler som

udgangspunkt er, det kan være hvad vi betegner som helt almindelige
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hårdtarbejdende mennesker. Det eneste der skal til for en svindler er pres, en

mulighed samt en form for retfærdiggørelse.

Enron var et kæmpe firma i USA i sin storhedstid. Det var de grundet

systematisk regnskabsmanipulation. Dette skete ved en organisationsstruktur

der mere eller mindre var umulig at finde ud af, grundet tusindvis af

transaktioner med datterselskaber. Samtidig brugte Enron ”Mark-to-market”

som bogføringsprincip, hvor de mere eller mindre selv bestemte hvor stor en

omsætning de skulle indregne.

Alt dette var iscenesat og udført af den øverste ledelse i form af CEO Jeffrey

Skilling, CFO Andrew Fastow og bestyrelsesformanden Kenneth Lay.

Alle 3 blev sigtet for deres svindel, hvor både Fastow og Skilling blev dømt. Lay

nåede ikke at blive dømt, da han afgik ved døden kort forinden domsafsigelsen.

Enrons svindel havde enorme konsekvenser for store dele af samfundet. De

tidligere medarbejdere og aktionærer tabte flere milliarder, banker tabte

ligeledes penge og tabte retssager om erstatning. En helt særlig konsekvens

havde det for Arthur Andersen, der på daværende tidspunkt var revisor for

Enron. De blev dømt for at ødelægge dokumenter og slette filer, så sagen var

sværere at opklare. Hvorfor de gjorde det vides ikke, men man kan tænke sig til

at de forsøgte at skåne dem selv og til dels Enron.

Som et resultat af Enrons svindel, samt andre virksomheder, blev Sarbanes-

Oxley Act vedtaget. Denne skulle hjælpe til at skabe tillid til finansverdenen

igen.
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Sarbanes-Oxley gjorde det også til et krav for de selskaber samt

dattervirksomheder, der er registreret på den amerikanske børs, at de skal

følge en begrebsramme i forhold til deres interne kontroller. De fleste

virksomheder valgte at anvende COSO.

COSO er, som tidligere beskrevet, en begrebsramme og ikke på den måde et

specifikt regelsæt eller standard, det er en vejledning i ”best practice”.

Ved at implementere COSO på Enron kunne risikoen for deres svindel være

blevet mindsket, men grundet ledelsens totale uansvarlighed og tilsidesættelse

af alle former for etik og moral, er det ikke sikkert, at svindlen helt kunne have

været undgået. Det er ikke utænkeligt, at svindlen bare var forekommet i

mindre grad.
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Kapitel 5 - Perspektivering

Nedenstående vil være en perspektivering med forfatterens egne holdninger,

hvorfor der vil være kildehenvisninger hertil.

I mit erhverv som revisor er begrebet intern kontrol noget jeg møder på mere

eller mindre daglig basis, både på min arbejdsplads men også når jeg er ude hos

kunderne og snakker med folk i økonomiafdelingen. Min personlige erfaring med

interne kontroller er relativt bred, til trods for at jeg stadig betragtes som ”ny” i

faget grundet mit foreløbige uddannelsesniveau, HD 2. del – Regnskab og

økonomistyring.

Jeg har dog erfaret, at folk udenfor økonomiafdelingen ikke rigtigt ved hvad

interne kontroller er og hvorfor disse skal udføres. De gør det bare som en del

af deres arbejde, uden at tænke over hvorfor.

Derudover har jeg været med på kunder i Danmark, som er datterselskaber af

amerikanske firmaer, der er børsnoteret i USA. De er altså underlagt COSO

begrebsrammen. Selskaberne i Danmark er relativt små, i forhold til de

amerikanske virksomheder, hvor COSO først blev indført.

Nogle af de virksomheder jeg har været med på, som er underlagt COSO, synes

at denne begrebsramme er alt for voldsom og tidskrævende og giver dem mere

arbejde end de føler er nødvendigt.

Det er derfor mit formål med denne opgave, og denne perspektivering, at sætte

fokus på at COSO og interne kontroller er ekstremt relevant, uanset størrelse på

virksomheden. De er med til at sikre, eller om ikke andet, formindske risiko for

besvigelser og svindel, som i sidste ende kan koste samfundet mange penge.
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Skræmmeeksemplet er selvfølgelig Enron, som jeg har anvendt som case

virksomhed. Enron kan selvfølgelig ikke sammenlignes med danske forhold, eller

endda andre forhold i historien, da dette er klart den allerstørste sag og svindel

og besvigelser.

I Enron skete besvigelserne helt oppe på ledelsesniveau, hvor alle former for

kontroller, etik og moral blev fuldstændigt tilsidesat.

Det er derfor vores alles ansvar, at sådanne sager ikke sker igen, hverken i

Danmark eller udlandet.
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