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Summary of Thesis 
 

This Thesis deals with the risk of fraud and auditor’s responsibility for uncovering fraud. The basis of the answer 

to this is the expectation gab where, initially, this has been described and analysed in respect of reason of origin.  

In Denmark auditor’s work is regulated by the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms and Danish 

Auditing Standards. Therefore, the entirely overall framework of the auditor’s work has been described followed 

by a more specific description of the audit procedures to be performed by the auditor in order to identify and 

uncover the risk of fraud.  

The Thesis includes analyses on the basis of four selected fraud cases, the three of which constitute fraud in 

Danish enterprises, while the fourth is from the USA. The cases concerned have been analysed on the basis of 

publicly accessible material and prepared under the same model: 

 Company history 

 Description of fraud committed 

 Analysis of the roles of the auditor, the supervisory board or other staff connected with the case 

 Analysis of the scope of any legal consequences of the case 

As a direct consequence of eg fraud in Enron, very comprehensive legislation, the Sarbanes Oxley Act, was 

introduced in the USA. Certain sections of this Act selected based on relevance to the issues of this Thesis have 

been described. Moreover, the EU has subsequently introduced the 8th Directive which deals with both additional 

requirements for the auditor, but also for the individual enterprises. The requirement of the 8th Directive relating 

to audit committees in large enterprises has been described. 

Furthermore, the development in Danish legislation has been described. This description includes the 

development in the Danish Auditing Standard 240 which was introduced in 2003 and later updated, but also the 

Danish Auditing Standard 21 which, prior to the introduction of Auditing Standard 240, provided the requirements 

for auditor’s work relating to uncovering the risk of fraud.  

The Thesis also includes an assessment of whether for instance the measures initiated by the Sarbanes Oxley 

Act. and the 8th Directive will be effective for the purpose of reducing the risk of fraud in future. In this connection 

it is assessed whether the current fraud cases; with main focus on the IT Factory case, will imply any changes to 

auditor’s work in the form of additional procedures required.  



 

Finally, an analysis is made of the expectation gap and in this connection whether any amendments to 

legislation will have an effect on reducing this gap or whether other initiatives should be implemented. This 

analysis will be made on the basis of a discussion paper from the Danish Institute of State Authorised Public 

Accountants, and considering this it is assessed which roles the auditor, the enterprises and the media have for 

the expectation gap still existing.  
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Indledning 

Alle virksomheder er potentielt sårbare overfor besvigelser. Dette påviser historien også, da nogle 

af de første kendte eksempler herpå kan henføres tilbage til det 16. århundrede1, hvorefter der er 

eksempler på, at besvigelser løbende dukker op i de kommende 4 århundreder og helt frem til i dag. 

Nogle af de seneste, større sager omkring besvigelser er foregået i virksomheder som blandt andet 

Memorycard Technology, Enron, samt IT Factory A/S2.  

 

PricewaterhouseCoopers har i de seneste år haft stor fokus på virksomhedskriminalitet, hvoraf den 

seneste offentliggjorte undersøgelse er fra november 2009, hvor der er foretaget en analyse af 

virksomhedskriminalitet i Danmark og i udland3. Analysen er foretaget af et uafhængigt 

analysebureau som ved interview med primært den øverste ledelse i 3000 virksomheder, hvoraf de 

105 virksomheder er danske, har undersøgt kendskabet til og omfanget af besvigelser i 

virksomhederne. 

 

Analysen indikerede, at globalt set har 30 % af virksomhederne indenfor 12 måneder været ramt af 

en eller anden form for virksomhedskriminalitet, mens det i Danmark lå på cirka 26 %. 

Gennemsnitligt set er omkostningen for de virksomheder, der er omfattet af besvigelser på DKK 2,7 

millioner. Omregnes dette til de 105 adspurgte virksomheder i Danmark, bliver det samlede tab på 

cirka DKK 300 millioner.  

 

På trods af at besvigelser historisk set altid har eksisteret, er det i de seneste år igen blevet et 

højaktuelt emne, hvilket primært skyldes 2 forskellige årsager.  

 

1. Den økonomiske afmatning i verdenshandlen medfører en øget risiko for besvigelser, da nogle 

virksomheder nu har sværere ved at indfri aktionærernes, egne eller øvrige interessenters 

forventninger, og dermed opstår et incitament til at foretage besvigelser4. 

 

                                                 
1 Kejserens Nye Klæder (Erhvervshistoriske skandaler), Søren Ellemose, Jyllandspostens Forlag, 2005, side 20   
2 Se senere i afhandlingen omkring gennemgang af de aktuelle sager 
3 Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009, www.pricewaterhousecoopers.dk 
4 Recession øger risikoen for svindel, www.kpmg.dk 
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2. De store tab på op til adskillige milliarder hos medarbejdere, investorer, leverandører m.v. på 

grund af uetisk adfærd hos selskabernes ledelse, og hvor revisor har udført sit arbejde uden at være i 

stand til at opdage besvigelserne. 

 

Ansvaret for forebyggelse og opdagelse af besvigelser er placeret hos selskabets daglige ledelse, 

mens det er den øverste ledelses ansvar at overvåge, at dette også sker. Revisors rolle i relation til 

besvigelser, er at overveje besvigelsesrisikoen og tilrettelægge revisionen så eventuelt identificerede 

risici også afdækkes5.  

 

Denne fordeling af ansvar er i mange tilfælde ikke i tråd med offentlighedens forventninger til 

revisors arbejde. Dette er i flere konkrete tilfælde i både indland og udland blevet påvist, når der er 

set eksempler på besvigelser i et selskab, og hvor der efterfølgende et stillet spørgsmålstegn til 

hvordan det kunne ske, og hvorfor revisor, gennem sit arbejde, ikke har opdaget besvigelserne. 

Denne forskel i forventningen til revisors arbejde betegnes forventningskløften6 og opstår i to 

situationer.  

 

1. Når revisor udfører sit arbejde i henhold til gældende lovgivning og standarder på området, og 

der alligevel sker besvigelser i den virksomhed, der revideres, og uden at revisor opdager det. Her 

er problemstillingen, om forventningerne til revisors arbejde er rimelige.    

 

2. Revisor udfører ikke sit arbejde i henhold til gældende lovgivning og standarder på områder, og 

der samtidigt i virksomheden foregår besvigelser, som ikke opdages af revisor. Her er 

problemstillingen, at revisor ikke udfører sit arbejde godt nok, og derfor kan en kritik være 

berettiget. Dette udelukker dog ikke, at forventningerne til revisors arbejde kan siges at være 

urimelige. 

 

 

 

                                                 
5 RS 240. Denne uddybes senere i afhandlingen. 
6 Forventningskløften uddybes også senere i afhandlingen 
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Problemfelt 

Med udgangspunkt i ovenstående forskel i forventninger til revisors arbejde, har der i forbindelse 

med de seneste sager omkring besvigelser, været rettet en, i nogle tilfælde, temmelig skarp kritik af 

de implicerede revisionsselskaber fra offentlighedens side. Denne kritik har omhandlet netop 

årsagen til at faktiske besvigelser ikke blev opdaget af revisor.  

 

Dette har medført, at revisionsbranchen i skikkelse af både FSR samt nogle af de implicerede 

revisionsselskaber, er kommet til genmæle i medierne og fremkommet med kommentarer omkring 

revisors arbejde og hvad der er rimeligt at forvente, samt hvad der kan gøres for at mindske 

forventningskløften, da det både indenfor og udenfor for revisionsbranchen er åbenlyst, at der er et 

markant problem i de forskellige forventninger til revisors arbejde.  

Problemformulering 

På baggrund af dette vil opgavens hovedproblemstilling være:  

Hvorfor opstår forventningskløften og hvordan kan forventningskløften nedbringes, herunder 

hvordan skal revisor afdække risikoen for besvigelser og hvordan har, og kan, aktuelle 

besvigelsessager forventes at påvirke revisors arbejde? 

 

Denne problemstilling vil blive afdækket ud fra følgende underspørgsmål: 

 

 Hvilket arbejde skal revisor udføre for at afdække risikoen for besvigelser? 

Dette spørgsmål er medtaget for at analysere de handlinger, som revisor ifølge danske 

revisionsstandarder skal foretage i henhold til at identificere og afdække risikoen for besvigelser.   

 

 Hvad er gået galt i de nuværende besvigelsessager, og hvad kunne med rette forventes af 

revisors arbejde? 

Dette spørgsmål er medtaget for at give en analyse af udvalgte aktuelle sager, hvor besvigelser har 

været indblandet, og herunder ud fra offentliggjorte oplysninger at give en vurdering af hvad der er 

sket, hvori der er sket fejl, og hvad der burde have været foretaget af handlinger fra revisors og 

ledelsens side, og hvorfor det alligevel har været muligt at begå besvigelser? 
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 Hvordan vil nuværende besvigelsessager kunne forventes at påvirke revisors arbejde 

fremadrettet? 

Dette spørgsmål er medtaget for ud fra en historisk gennemgang af udviklingen i ÅRL og RS 240 

samt beslutningen om at indføre nye tiltag i form af eksempelvis Sarbanes Oxley Act. og EU’s 8 

Direktiv, at give en vurdering af om dette kan medføre færre besvigelsessager i fremtiden, være 

medvirkende til at nedbringe forventningskløften samt analysere den indflydelse de nuværende 

sager kan få for revisors arbejde.  
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Overordnet opgavestruktur 

Nedenfor er vist den overordnede opgavestruktur opstillet på baggrund af ovenstående 

problemstilling for afhandlingen, inklusiv opdelingen i de 3 underspørgsmål. 

 

    Indledning m.m.     

Forord, problemfelt og problemformulering 

↓ 
    Opgavens metodiske tilgang     

Rammestyrings- og processtyringsfaktorer samt uddybning heraf 
  ↓   

    Grundlæggende teori på områder     
Generelle overvejelser omkring revision herunder gennemgang af forudsætninger for 

revisors arbejde samt beskrivelse af forventningskløften 

  ↓   

    Revisionshandlinger     
Revisors arbejde i henhold til danske revisionsstandarder herfor 

  ↓   

    
Gennemgang af konkrete 

besvigelsessager     
Nordisk Fjer A/S, Memorycard Technology A/S, IT Factory A/S og  Enron 

↓ 
    Revisors rolle i fremtiden      

Gennemgang af reguleringer til lovgivning som følge af konkrete besvigelser, samt 
vurdere effekten heraf på revisors arbejde i fremtiden samt om det kan nedbringe 

forventningskløften 
  ↓   

    Konklusion     
 

Efter de to første afsnit omkring opgavens metodiske tilgang samt de grundlæggende teorier for 

revision vil der følge tre afsnit opdelt med en besvarelse af hvert enkelt delspørgsmål i 

problemformuleringen. Afslutningsvis vil der i hver af de tre afsnit være en delkonklusion, som 

opfølgning på det besvarede delspørgsmål.  
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Opgavens metodiske tilgang 

Opgaven vil indledningsvis indeholde problemfelt og problemformulering, efterfulgt af de 

grundlæggende overvejelser for besvarelse af afhandlingens problemstilling, herunder brug af teori, 

valg af kilder samt kritik heraf og afgræsning af opgavens indhold i forhold til eventuelle øvrige 

mulige vinkler på afhandlingen samt øvrige aspekter i tilknytning til afhandlingens problemstilling, 

men som det af forskellige årsager er valgt at se bort fra.  

Grundlæggende teori på området 

Her følger en gennemgang af de grundlæggende overvejelser omkring revision, herunder hvorfor 

der er i det hele taget er en rolle til revisor i samfundet, samt en gennemgang af nogle af de helt 

essentielle kriterier, som skal være opfyldt, for at revisor kan varetage sin rolle.  

 

I dette afsnit vil ligeledes blive gennemgået forventningerne til revisors arbejde, samt hvorfor der 

siges, at være en forventningskløft ved revisors arbejde.  

Delspørgsmål 1 

I dette afsnit vil der blive gennemgået de handlinger revisor skal udføre for at afdække risikoen for 

besvigelser i henhold til de danske revisionsstandarder.  

 

Der vil indledningsvis være en gennemgang af det væsentlige i de udvalgte revisionsstandarder 

indeholdende en kobling til at afdække risikoen for besvigelser. Ved gennemgangen af RS 240 

giver dette dog sig selv, da denne specifikt omhandler risikoen for besvigelser.  

Delspørgsmål 2 

I dette afsnit er der udvalgt nogle konkrete besvigelsessager, som alle har det til fælles, at der har 

været en forholdsvis massiv dækning i pressen og dermed en kraftig interesse herfor fra 

offentlighedens side. Disse vil alle blive analyseret ud fra den samme skabelon, som vil indeholde: 

 

 Historisk gennemgang af den omhandlende virksomhed 

 En gennemgang af sagen indeholdende en beskrivelse af hvordan de udførte besvigelser 

foregik 

 Vurdering af årsagerne til at besvigelserne ikke blev opdaget tidligere. Her bliver 

gennemgået revisors, bestyrelsens samt øvrige parters rolle i den omhandlende sag 
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 En afrunding i form af en opsummering af sagen, samt de eventuelle efterfølgende 

konsekvenser sagen har haft for de implicerede parter.  

Delspørgsmål 3 

Indledningsvist vil der være en gennemgang af ændringer til lovgivningen, som direkte kan 

henføres til risikoen for besvigelser eller fra konkrete tilfælde herom bl.a. Sarbanes Oxley Act. samt 

EU's 8 direktiv samt udviklingen i RS 240.   

 

Herefter vil følge opgaveskrivers egen vurdering af, om ændringer til lovgivningen, vil være 

tilstrækkelig i forhold til at eliminere risikoen for besvigelser i fremtiden, samt være medvirkende 

til at mindske den nuværende forventningskløft. Denne analyse vil blive foretaget ud fra den 

foranliggende analyse, samt suppleret med indsamlet data på området.  

Konklusion 

Afslutningsvist vil konklusionen besvare den overordnede problemstilling. Denne vil blive 

udarbejdet på baggrund af de 3 delkonklusioner i afhandlingen.  
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Opgavens metodiske tilgang 

Ved metodevalget er der taget udgangspunkt i opdelingen mellem en opgaves styringsfaktorer og 

hovedbestanddele som beskrevet af Ib Andersen7.  

Rammestyringsfaktorer 

Rammestyringsfaktorerne indeholder de forhold, der angiver de overordnede rammer for 

afhandlingen8, og disse kan opdeles i interne og eksterne rammestyringsfaktorer. De eksterne er 

kendetegnet ved at opgaveskriver ofte ikke har indvirkning herpå, og som eksempel kan nævnes 

lovgivning, omfang m.m. De interne rammestyringsfaktorer vedrører ligeledes de overordnede 

rammer for projektet, men heri ligger eksempelvis ressourcestyring fra opgaveskrivers side samt 

opgavens interessenter.  

Interessenter 

Som afhandlingens interessenter kan nævnes revisorer og regnskabsmedarbejdere, der ønsker et 

overordnet kendskab til besvigelsestyper samt revisors ansvar ved afdækning af besvigelser. 

Derudover kan afhandlingen måske være interessant for kommende studerende som inspiration til 

emnevalg til en tilsvarende opgave, eller for andre som måtte have en anden interesse i opgavens 

problemstillinger. Endeligt må vejleder og censor medtages som interessent af opgaven  

Ressourcestyring 

For at opnå en så optimal skriveproces som muligt, er der med fordel anvendt en 

aktivitetsplanlægning, hvori indgår nogle fastsatte delmål og deadlines, som skal sikre, at tidsplanen 

for afhandlingens udarbejdelse overholdes. Dette er vurderet nødvendigt, da opgavens skriveproces 

reelt løber i 7 måneder fra kontraktens underskrift, men det vil ikke være optimalt at fordele 

skriveprocessen over så lang en periode, uden fastsættelse af deadlines o.l. Derfor er 

skriveprocessen reelt forkortet til en periode på cirka 12 uger, hvilket skal forstås som den periode 

hvor der er arbejdet på afhandlingen på fuld tid. Den resterende tid er benyttet til dataindsamling 

samt til efterfølgende gennemgang m.m.  

                                                 
7 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, Samfundslitteratur, 1998, side 51 
8 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, Samfundslitteratur, 1998, side 53 
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Processtyringsfaktorer9 

Projektets teoretiske forankring 

Opgaveskrivers baggrundsviden stammer primært fra pensum i faget Revision samt fra en 

erhvervsmæssig erfaring som revisor gennem 5 år hos PricewaterhouseCoopers. Herudover danner 

den relativt store mængde artikler og litteratur om emnerne i høj grad også baggrund for 

behandlingen af problemstillingerne.  

 

Denne baggrundsviden er central i forhold til denne afhandlings udarbejdelse, idet det er målet med 

afhandlingen at teste om de studerende kan udvælge og anvende relevante teorier konstruktivt samt 

behandle en konkret problemstilling i praksis. Derudover er det vurderet som en fordel, at 

opgaveskriver har en reel praktisk erfaring indenfor det valgte område, da dette vil medføre at 

afhandlingens problemstillinger kan løses ud fra en praktisk tilgang også, i stedet for en kun ren 

teoretisk.  

 

Dog er jeg opmærksom på min egen rolle som ansat hos PricewaterhouseCoopers, når analysen 

omfatter besvigelsessager, hvor dette firma er indblandet, men jeg ser det ikke som værende et 

problem i forhold til objektiviteten af analysen, da denne vil foregå ud fra de samme kriterier som 

analysen af de øvrige sager, og med udgangspunkt i den samme form for data.  

Teorivalg 

Ved gennemgangen og analysen af forventningskløften er der taget udgangspunkt i en artikel 

benyttet i faget Revision på CBS. Denne indeholder studier og analyse af revisors arbejde udført af 

forskellige komiteer i 1980 og 1990, hvorfor der efterfølgende er sket ændringer og reguleringer af 

revisors arbejdsopgaver. Årsagen til, at der alligevel er taget udgangspunkt i artiklen, er at de 

problemstillinger som påpeges stadigt er gældende i dag, også selvom at der er sket forskellige 

tiltag siden komiteernes arbejde.  Herefter medtages en beskrivelse af forventningskløften med 

udgangspunkt i nyere litteratur.  

 

Teori omkring forholdet mellem principal og agent10, er medtaget for at belyse nødvendigheden af 

revisors arbejde. 

                                                 
9 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, Samfundslitteratur, 1998, side 57 
10 Se afsnittet for Agent teori for uddybning heraf 
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Øvrig teori er medtaget fra danske revisionsstandarder eller beskrivelse af relevant lovgivning som 

Sarbanes Oxley Act eller EU's 8. Direktiv for at belyse de nuværende krav til revisors arbejde.  

Adgang til data 

Der er i opgaveforløbet ikke opstået uforudsete problemer med at få adgang til data, da alle data er 

offentligt tilgængelige enten i form at diverse lærebøger o.l. samt litteratur i form af avisartikler 

m.m.  

 

Det er i forbindelse med indsamlingen af data vurderet at være urealistisk med primære data 

eksempelvis i form af et interview med nogle af de implicerede parter i de udvalgte 

besvigelsessager til brug for analysen. Dette ville have været ønskværdigt, og ville selvsagt have 

muliggjort en anden indgangsvinkel til årsagen til revisors ageren samt kommentarer til 

offentlighedens fremstilling af sagerne m.m.  

 

Årsagen til at det vurderes urealistisk er, at der i eksempelvis IT Factory sagen ikke er faldet 

afgørelse omkring alle de implicerede parters ansvar, herunder fordeling af eventuelt 

erstatningskrav overfor revisor. Ved Memorycard Technology sagen er der fastsat erstatning 

overfor revisor, men det vurderes ikke sandsynligt, at de implicerede revisorer skulle ønske at 

uddybe deres rolle yderligere end det allerede er sket i form at udtalelses fra den presseansvarlige 

fra PricewaterhouseCoopers eller Ernst og Young. 

 

I forhold til besvarelse af afhandlingens problemstilling vurderes ovenstående dog ikke som 

værende et problem, men det ville blot have tilføjet en ekstra dimension til analysen, men grundet 

den store mængde af offentligt tilgængeligt materiale om de udvalgte sager, vurderes det at 

opgavens problemstilling sagtens kan besvares ud fra dette. 

 

På baggrund af dette vil data til brug for afhandlingen udelukkende omfatte sekundære data jf. 

nedenfor.  
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Dataindsamlingsmetoder 

Primære data 

Se ovenfor omkring Adgang til data for overvejelser herom.   

Sekundære data11 

Der er i forbindelse med besvarelsen af opgavens problemstilling taget udgangspunktet i diverse 

lærebøger fra Cand. Merc. Aud studiet, samt indhentede avisartikler m.m. fra diverse danske og 

udenlandske medier.  

 

Derudover er der indhentet oplysninger fra hjemmesider som kan bidrage med relevant information 

for afhandlingen, hvoraf kan nævnes oplysninger omkring analyse af virksomhedskriminalitet 

foretaget af PricewaterhouseCoopers i 2009, og som er tilgængelig på deres hjemmeside, samt fra 

KMPGs hjemmeside omkring kommentarer til faglige begreber samt omkring selskabets rolle i IT 

Factory sagen.   

 

Endvidere vil der blive benyttet interne publikationer fra PricewaterhouseCoopers såfremt disse er 

at finde relevante. 

Kildekritik 

Reliabilitet12 

De benyttede artikler er primært fra Børsen, Computerworld og andre fagblade. Da disse anses som 

værende seriøse medier med en relativ høj grad af objektivitet, vurderes også de benyttede artikler 

herfra, til at have en tilfredsstillende reliabilitet.  

 

Dog er jeg opmærksom på mediernes rolle i form af både formidler af aktuelle nyheder, men også 

som virksomhed med profit for øje. I sammenhæng med at de oplysninger medierne har adgang til, 

ikke er altid er fuldstændige, eksempelvis i form at hvad der reelt set er foregået i de aktuelle sager 

omkring besvigelser, medfører dette, at medierne har en enorm påvirkning på læsers opfattelse af 

sagens hændelsesforløb, hvilket måske ikke i alle tilfælde er den fuldstændige sandhed.  

 

De benyttede lærebøger anses for at have en høj grad af reliabilitet, da disse er udarbejdet 

udelukkende til undervisningsbrug.       
                                                 
11 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, Samfundslitteratur, 1998, side 190 
12 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, Samfundslitteratur, 1998, side 109 
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Vedrørende de benyttede hjemmesider vurderes reliabiliteten af både PricewaterhouseCoopers samt 

KMPG’s hjemmeside som værende høj, men her er jeg dog opmærksom på at omtalen af de sager, 

hvor de selv er implicerede, selvsagt vil være påvirket af en hvis grad af subjektivitet. Dog mener 

jeg stadig, at reliabiliteten er høj, da begge er seriøse virksomheder, som ikke kan tillade, at 

informationer som kan henføres til disse, har en høj grad af subjektivitet.  

 

Vedrørende undersøgelsen omkring virksomhedskriminalitet foretaget af PricewaterhouseCoopers, 

er denne udført på baggrund af 3000 virksomheder i 40 lande heraf 105 i Danmark, og ud fra dette 

vurderes reliabiliteten herfra også at være høj.   

 

Validitet 

Validiteten af de ovennævnte data vurderes også høj, både i form af gyldigheden samt relevansen af 

dataene. Dette vurderes ud fra en overbevisning om, at der er overensstemmelse mellem den 

teoretiske og empiriske analyse, som fremkommer af ovennævnte kilder. Da alle artikler er af nyere 

dato, og den information der benyttes hjælper til at svare på afhandlingens overordnede 

problemstilling, findes disse yderst relevante.  

Afgrænsning 

I indledningen henvises der til en undersøgelse foretaget omkring virksomhedskriminalitet af 

PricewaterhouseCoopers i 2009. I denne er der forespurgt til 1) Misbrug af aktiver, 2) Krænkelser 

af patenter og varemærker, 3) Regnskabsmanipulation, 4) Korruption og bestikkelse, 5) Hvid- og 

sortvaskning af penge samt 6) Anden virksomhedskriminalitet. I denne afhandling vil der kun blive 

analyseret på de besvigelsesbegreber, som fremgår af RS 240 nemlig: Misbrug af aktiver og 

Regnskabsmanipulation.  

 

Ved beskrivelsen af de overordnede årsager til revisors rolle, herunder den gældende lovgivning på 

området, er der taget udgangspunkt i de mest generelle elementer i Revisorlovgivningen. Denne er 

ikke gennemgået minutiøst, da formålet med afsnittet kun er at give en beskrivelse af de 

overordnede retningslinjer for revisors arbejde. Derudover forudsættes det også, at afhandlingens 

interessenter vil have et kendskab hertil, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at lægge størst fokus 

på dette område. 
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Ved gennemgang af revisionsstandarder er der lagt vægt på RS 200, 240, 315 og 330. Dette skyldes, 

at disse er vurderet til at være de mest relevante i forhold til revision af besvigelser. Der er ligeledes 

ikke foretaget en fuldstændig gennemgang af disse, da der forudsættes er kendskab hertil fra 

afhandlingens interessenter. Derudover er der medtaget udtryk eller formuleringer, der kan henføres 

til øvrige revisionsstandarder, men dette vurderes ligeledes ikke som et problem for bruger af 

afhandlingen. 

 

Ved beskrivelsen af de interne kontroller under RS 315 er der kun medtaget en kort beskrivelse af 

fordele og ulemper ved IT i forhold til interne kontroller. Med hensyn til generelle IT kontroller i 

forhold til afdækning af risikoen for besvigelser, er der valgt at se bort fra en beskrivelse af og 

gennemgang af de generelle IT kontroller. Dette er gjort ud fra en vurdering af relevans i forhold til 

opgavens problemstilling, men også fordi de generelle IT kontroller ligger til grund for 

applikationskontrollerne, og såfremt de generelle IT kontroller ikke er tilstrækkelige, vil der heller 

ikke kunne opnås overbevisning fra applikationskontrollerne. Derudover vil en komplet 

gennemgang af de interne kontroller være nok til en selvstændig afhandling, mens det ofte vil være 

specialister, der forestår en sådan kontrol og ikke revisor selv.  

 

Afhandlingen omhandler kun 4 konkrete sager. De 3 danske sager er udvalgt ud fra omfang og 

betydning i Danmark, men det kan ikke undgås at inddrage effekten af eksempelvis Enron 

skandalen samt det efterfølgende regelsæt i Sarbanes Oxley Act. Vedrørende Sarbanes Oxley Act er 

der kun medtaget den del, som kan henføres til afhandlingens problemstilling, og dermed vil der 

ikke være medtaget en komplet beskrivelse af hele regelsæt.  
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Grundlæggende teori på området 

Agent teori 

Revisors rolle i samfundet er at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette er fastlagt i 

lovgivningen på området, og dermed bestemt fra centralt hold. Men hvad er årsagen til at der reelt 

er behov for revisor, og de ydelser der udføres? 

 

Svaret herpå kan findes i teori omkring ”Principal og agent”, den såkaldte Agentteori13. Denne 

påpeger, at der vil være en forskel i de forudsætninger og ræsonnementer som principalen og 

agenten arbejder ud fra, og derved opstår der et behov fra principalens side omkring kontrol af 

agenten.  

 

I relation til revisionsbranchen kan principalen eksempelvis være samfundet eller aktionærer, mens 

agenten eksempelvis kan være direktionen eller ansatte i virksomheden.  

 

Det er den daglige ledelse, under tilsyn af den øverste ledelse, som er ansvarlig for udarbejdelse og 

aflæggelse af regnskabet14. Da et sådant regnskab i henhold til teorien er aflagt af agenten, medfører 

det for principalen, at der er et behov for kontrol. Samfundet som helhed eller en aktionær o.l. kan 

selvsagt ikke selv foretage en sådan kontrol, og det er her revisors berettigelse indtræffer. Revisor 

fungerer som en uafhængig instans, med kompetencer inden for reglerne omkring 

regnskabsaflæggelse, og er dermed er i stand til at vurdere det udarbejdede regnskab, så øvrige 

interessenter kan benytte dette som beslutningsgrundlag. Dette uddybes yderligere nedenfor i 

henhold til den konkrete lovgivning på området.  

Revisors rolle 

Som nævnt ovenfor er revisors rolle i Danmark fastsat i gældende lovgivning på området, og her 

fremgår det jævnfør Revisorlovens § 2, stk. 1.15 at: 

 

                                                 
13 Strategizing, kontekstuel virksomhedsteori, Claus Nygaard, Forlaget Samfundslitteratur, 2006, side 101 
14 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 200 
15 Revisor, Regulering & Rapportering, Kim Füchsel, Peter Gath, lars Bo Langsted & Jens Skovby, Forlaget Thomson, 
2007, side 36 
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Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførsel af de i § 1, stk. 2 omhandlende 

opgaver  

 

De opgaver som der henvises til, er erklæringsopgaver o.l., der ikke udelukkende er bestemt 

hvervgivers eget brug, og som eksempler kan nævnes: 

 

 Revisionspåtegninger, vil altid blive anset som erklæringsopgaver også selvom der kun er 

tale om review, jævnfør Erkl.bek § 2 

 Ydet regnskabsassistance, medfører i henhold til Erkl.bek §14 en pligt til at forsyne 

regnskabet med en erklæring selvom der ikke er foretaget revision eller review 

 Lovpligtige erklæringer, eksempelvis vurderingsberetninger vedrørende omstruktureringer 

af selskaber såsom apportindskud, spaltning m.m.  

 Erklæring i øvrigt 

 

Det vil sige, at opgaver af rådgivende eller assisterende karakter ikke er omfattet af ovenstående 

lovgivning.   

 

Revisorloven, som vi kender den i dag trådte i kraft den 1. september 2003, og denne er et udtryk 

for nogle løbende reguleringer gennem årene. Det mest væsentlige ved den seneste regulering er 

udvidelsen af revisors beføjelser for at udvide sine forretningsområder, så disse kan omhandle andet 

end revision, hvilket før september 2003 ikke tilladt.  

 

Ud over at fastsætte en ramme for revisors arbejdsopgaver er der endvidere fastsat en overordnet 

betegnelse for revisors arbejde: ”God revisorskik”.   

 

Denne betegnelse gælder for de af loven omfattede opgaver, men samtidigt må det være et implicit 

krav, at revisor opfører sig i henhold til dette i forbindelse med opgaver, som ikke umiddelbart er 

omfattet af loven, eksempelvis ved bistand på et internt møde som ligger indenfor revisors 

kompetence område, hvor revisor enten ved aktiv deltagelse eller tavshed kan påvirke kunden i en 

bestemt retning.  
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I lovgivningen er det ikke yderligere fastlagt, hvad der nøjagtigt skal forstås ved begrebet, ”God 

revisorskik”. Jævnfør litteratur på området kan det dog betegnes som et normsæt revisor skal leve 

op til. Følger i prioteret rækkefølge16: 

 

1. Lovgivning, på det område hvor revisor specifikt bevæger sig indenfor 

2. Standarder, etiske retningslinjer og vejledninger, udstedt af eksempelvis FSR 

3. Retningslinjer, der kan udledes af responsa fra Responsumudvalget 

4. Retningslinjer, der kan udledes af nævnskendelser fra Disciplinærnævn 

5. Retningslinjer, der kan udledes af domspraksis 

 

Punkt 3 til 5 kan være lidt svære at identificere den reelle betydning af, da såfremt revisor opfylder 

kravene i punkt 1 og 2, så vil punkt 3 til 5 være mindre betydningsfulde. Punkt 3 til 5 er opstået, i 

tilfælde hvor der har været utilfredshed med revisors arbejde. Såfremt denne utilfredshed har givet 

sig udslag i en strammere lovgivning eller nye og mere specifikke revisionsstandarder, vil denne 

være indarbejdet i punkt 1 eller 2. 

 

I 2008 blev der indført en ny revisorlov, som gælder for regnskabsår der begynder 1. september 

2008 eller senere. Der er ikke i denne indført specielle forhold, der kan relateres til at afdække 

risikoen for besvigelser ligesom der eksempelvis heller ikke er sket ændringer i 

uafhængighedsbegreber eller hvilke typer opgaver revisor kan påtage sig ol. 

 

Dog er der indført et krav om, at revisor på alle typer af opgaver, og ikke kun de lovpligtige 

revisioner, udfører disse med professionel kompetence og fornødent omhu.  

Uafhængighed 

Helt centralt for revisors arbejde og tilliden hertil er kravet om uafhængighed fra kunden. I 

Danmark er der fastsat regler herfor i Revisorlovens § 11 omkring konkret uafhængighed. I denne 

er der både taget hensyn til selve revisionsselskabets og de enkelte medarbejdere i 

revisionsselskabets uafhængighed fra kunden   

Heri er opereres med en ”princip baseret tilgang”, hvori der fastsættes nogle situationer, hvor 

revisors uafhængighed er truet.  

                                                 
16 Revisor, Regulering & Rapportering, Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted & Jens Skovby, Forlaget Thomson, 
2007, side 41 
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 Egen interesse 

 Selvrevision 

 Partsideidentifikatio 

 Kundenærhed 

 Andre trusler 

 

Ud over disse situationer er der i Revisorlovens § 13 fastsat regler omkring honorering af revisors 

arbejde.  

 

Jf. § 13, stk. 1 må et revisionsselskab ikke i hinanden på 5 følgende år have en andel på mere end 20 

% af den samlede omsætning fra den samme kunde17.  

 

Jf. § 13, stk. 2 nr. 1 må revisor ikke betinge sig et højere honorar for sit arbejde, end der kan anses 

for rimeligt. 

 

Jf. § 13, stk. 2 nr. 2 må revisor ikke betinge sig et vederlag der er afhængigt af andre forhold end det 

udførte arbejde eksempelvis et resultatafhængigt honorar.   

Forventningskløften 

Analyse af forventningskløften i det 20. århundrede18  

Revisors arbejdsopgaver og regulativer / standarder er løbende blevet ændret gennem det seneste 

århundrede i takt med udviklingen i samfundet. Men i disse retningslinjer er der ikke klart defineret, 

hvad der med rette kan forventes af revisors arbejde, hvilket har resulteret i det såkaldte 

”expectations gap” eller oversat til dansk ”forventningskløften”. Denne beskriver forskellen mellem 

offentlighedens forventninger til revisors arbejde, og det arbejde revisor udfører på en 

revisionsopgave i henhold til reglerne herfor.   

 

Som definition på forventningskløften foreslår artiklen: 

“As a representation of the feeling that auditors are performing in a manner at variance with the 

beliefs and desires of those for whose benefit the audit is being carried out”.  
                                                 
17 Er ændret i forhold til revisorloven fra 2003, hvor kravet kun var 3 på hinanden følgende regnskabsår 
18 Debating Audit Expectations, Christopher Humprey, 1997 



 21

 

Forventningskløften førte til, at der bl.a. i USA og England i 1970’erne og 1980’erne blev etableret 

forskellige komiteer som fik til opgave at udarbejde retningslinjer / standarder for revisors arbejde, 

og samtidigt give et forsøg på at definere revisors arbejdsopgaver og de forventninger der med rette 

kan sættes hertil.  

 

Ved dette arbejde blev det, bemærkelsesværdigt nok konstateret at diskussionen omkring revisors 

arbejde og de eksterne forventninger hertil ikke var et nyt fænomen. Gennemgang af litteratur 

tilbage fra 1885 påviser, at der også her har været problemer med besvigelser o.l., og at revisor på 

heller ikke her var i stand til at opdage disse, hvilket på dette tidspunkt ellers også blev forventet af 

revisor fra offentlighedens side.  

 

Det centrale i denne diskussion er jf. de forskellige komiteer: 

”Opfattelsen af hvad revisorer tror de bidrager med og hvad offentlighedens opfattelse heraf er” 

 

Problemet er, at der ikke er nogle nærmere bestemte forudsætninger omkring mål m.m. for 

revisionen, som alle kender. Revisor udfører sit arbejde i henhold til de fastsatte regulativer / 

standarder på områder og ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Dette arbejde resulterer i en 

hel del udførte revisionshandlinger for at opnå tilstrækkelig overbevisning på både revisionsmåls- 

og regnskabsniveau, mens analyserne i de forskellige komiteer påviste, at dette ikke harmonerede 

med offentlighedens forventninger hertil. 

 

Endvidere gav de forskellige analyser udtryk for betegnelsen ”rimelighed” forstået således, hvad 

der med rimelighed kan forventes af revisors arbejde, men også at de forskellige komiteer i mange 

tilfælde fandt, at der ikke blev stillet urimelige krav til revisors arbejde.  

 

Fælles for de forskellige komiteers studier af forholdet mellem revisors arbejde og forventninger 

hertil er fire hovedpunkter, som bliver gennemgået nedenfor: 

 Audit assurance 

 Audit reporting  

 Audit independence 

 Audit regulation and liability 
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Audit assurance 

Hvad skal en revision indeholde? Dette spørgsmål besvares forskelligt afhængig af om det stilles 

inden- eller udenfor revisionsbranchen. Analyse af brugernes forventninger i 1980erne og 1990erne 

viser at forventningerne er, at en revision ender ud med en årsrapport, der er korrekt og nøjagtigt, 

men som samtidigt også er en sikkerhed for eksempelvis ledelsens performance, interne kontroller i 

selskabet samt en sikkerhed for, at der ikke foregår besvigelser i selskabet.  

 

Ikke så overraskende er revisionsbranchen ikke enige i disse forventninger, men alligevel medførte 

ovenstående forventninger, bl.a. at der i 1990 blev etableret mere specifikke retningslinjer i forhold 

til at afdække risikoen for besvigelser, mens der i 1995 blev indført begrebet, som også er 

kendetegnet for revisors arbejde i dag, nemlig ”Professionel skepsis”.  

 

Audit reporting 

Heri indgår brugernes opfattelse af årsrapport m.m. og hvad denne skal indeholde. Der er en 

forventning om, at oplysningerne heri selvsagt skal være nøjagtige og valide, men derudover ligger 

der en tvist omkring eksempelvis interne kontroller i virksomheden og risikoen for besvigelser, 

samt hvad revisor har foretaget i henhold til at afdække disse.  

 

Revisor udfører, som nævnt ovenfor, sine revisionshandlinger ud fra en vurdering af risiko og 

væsentlighed. Disse vurderinger fremgår ikke af årsrapporten, og derfor kan det være medvirkende 

til en divergerende opfattelse af det offentliggjorte materiale som eksempelvis en årsrapport. 

Revisor aflægger en årsrapport som i alt væsentlighed er i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme, hvilket indebærer en kalkuleret risiko for, at konklusionen på 

regnskabet kan være forkert19. 

 

Brugerne af årsrapporten har en forventning om, at der ved revisors arbejde ikke er risiko for en 

forkert konklusion, men at en årsrapport er et komplet og korrekt billede på virksomhedens 

finansielle situation. 

 

 

 

                                                 
19 Se nedenstående gennemgang af RS 1 
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Audit independence 

Helt centralt i forventninger til revisor er uafhængighed fra den virksomhed som revideres. 

Problemstillingen heri ligger i forhold til revisors arbejde som offentlighedens tillidsrepræsentant 

overfor virksomhederne, og så det enkelte revisionsselskab rolle som en virksomhed med profit for 

øje.  

 

Hvordan kan revisor opretholde en uafhængighed fra virksomhederne, når det er disse, som via 

deres betalinger, opretholder revisors forretningsgrundlag? 

 

Som forslag til hvordan der kan opretholdes uafhængighed fra revisors side nævnes: 

 

 Løbende revisor skifte. Både vedrørende revisionsteam samt revisionsselskab 

 Etablering af revisionskomiteer 

 Adskillelse af opgaver omkring revision og så ikke-revisions opgaver, så disse ikke udføres 

af samme revisor 

 Særskilte oplysninger omkring honorar til revisor opdelt i honorar til revisionsopgaver og 

til ikke-revisions opgaver 

 

Som tidligere nævnt er der i Danmark ved indførelse af Revisorloven fastsat regler for revisors 

arbejde i forhold til opretholdelse af uafhængighed fra kunden. 

 

Audit regulation and liability 

I diskussionen omkring forventningskløften og hvad der kan etableres af tiltag for at mindske 

denne, er der i de forskellige komiteer fremkommet overvejelser omkring det ”selv-regulerende” 

system for revisorer. Heri ligger overvejelser om, der fra centralt hold, dvs. via lovgivning i de 

enkelte lande eller eksempelvis EU, skal fastlægges regler for revisors arbejde herunder fastsættes 

forventninger til revisor, samt hvilke opgaver revisor kan acceptere og lignende.  

 

Årsagen hertil er, at det selv-regulerende system opfattes som en måde at beskytte branchen mod 

tiltag elle kritik udefra, og når der alligevel løbende sker sager omkring besvigelse m.m., som 

revisor ikke har været i stand til at opdage, er holdningen, at så er systemet måske ikke 

tilstrækkeligt. 
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Opsummering 

Fælles for de 4 punkter ovenfor er, at der i de efterfølgende år, dvs. fra 1990 og fremefter, er taget 

stilling til de problemstillinger, der opstod i de etablerede komiteer. I Danmark er der eksempelvis 

ved implementering af RS 240 og RS 315 fastsat retningslinjer for revisors vurdering af og 

afdækning af risikoen for besvigelser samt for gennemgangen af interne kontroller. Ligeledes er der 

ved etablering af Revisorloven, fastsat regler for revisors uafhængighed vedrørende 

erklæringsopgaver, samt hvilke typer af arbejdsopgaver revisor kan udføre.  

 

Analyse af forventningskløften i 2009 

Ud fra dette kan det tolkes som om, at forventningskløften fra det 20. århundrede burde være 

elimineret, men de offentliggjorte sager omkring besvigelser i virksomheder opstået inden for de 

seneste 10 år har påvist det modsatte.  

 

Dette er også tydeligt af afhandlingens gennemgang af enkelte, aktuelle besvigelsessager, der netop 

viser, at forventningskløften bestemt stadigt er eksisterende på trods af tiltag for at imødegå denne.  

 

Jf. nye litteratur på området kan forventningskløften kan opdeles i 2 områder20: 

 

 Præstationskløft, som kan opdeles yderligere i ”Utilstrækkelig regulering” og 

”utilstrækkelig præstation” 

 Rimelighedskløft  

 

Utilstrækkelig regulering opstår i de tilfælde hvor revisor har udført sit arbejde i henhold til de 

gældende standarder og lovgivning herfor, men hvor brugerne stadig finder, at arbejdet er 

utilfredsstillende.  

 

Utilstrækkelig præstation opstår i de tilfælde hvor revisor IKKE har udført sit arbejde i henhold til 

de gældende standarder og lovgivning på området, hvilket vil sige, at der er udført en mangelfuld 

revision. Som nævnt ovenfor er der fastsat et etisk regelsæt for revisors arbejde, og en mangelfuld 

præstation vil ofte være kendetegnet ved, at dette regelsæt ikke er overholdt.  

                                                 
20 Professionsetik for revisorer, Kjeld Chr. Bøg & Lars Kiertzner, Foreningen af statsautoriserede revisorer, 2007, side 
14 
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Rimelighedskløften opstår i tilfælde, hvor revisor har udført sin revision i henhold til de gældende 

standarder og lovgivning, men hvor der er forhold, som ikke er opdaget, og hvor det efterfølgende 

er offentlighedens forventning, at disse burde være fundet. Rimelighedskløften kan derfor siges at 

opstå ud fra, at revisor ikke foretager en fuldstændig revision, men i stedet reviderer ud fra en 

vurdering af væsentlighed og risiko, og dermed kun opnår en høj grad af sikkerhed og ikke en 

absolut sikkerhed. 
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Delspørgsmål 1, revisors afdækning af risikoen for besvigelser 

Afsnittende ovenfor omhandler de danske regler for revisors virke, som er fastlast i Revisorloven, 

men derudover er der fastsat retningslinjer for revisors arbejde i bl.a. revisionsstandarderne.  

RS 1, kvalitetsstyring i firmaer som udfører revision og review 

Denne standard er en helt generel standard, og den skal sikre, at de enkelte revisionsselskaber lever 

op til nogle helt overordnede krav til både revisionsfirmaet omkring kvalitetssikring, valg af 

opgaveteams og kontrol heraf m.m. selv samt til den enkelte medarbejder omkring et etisk værdisæt 

som skal være en integreret del af revisors arbejde. 

 

Det fremgår bl.a. at: 

”Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet til at give en høj grad af sikkerhed 

for, at firmaet og dets personale overholder relevante etiske krav” 

 

De etiske regler udgør de grundlæggende principper for professionel etik, som omfatter følgende: 

 integritet 

 objektivitet 

 faglig kompetence og fornøden omhu 

 fortrolighed 

 professionel adfærd 

 

Ovenstående er gældende for alle opgaver der udføres i henhold til RS og derfor er både omfattet 

”begrebsrammer for erklæringsopgaver med sikkerhed” og for ”beslægtede opgaver”. Denne RS 

trådte i kraft i 2006, og før denne dato var de etiske regler for revisors arbejde beskrevet i RS 100 i 

stedet, hvor det dog kun fremgår at: ”revisor skal overholde etiske regler”, men hvor der her kun 

henvises til revisors uafhængighed og ikke til øvrig adfærd. 21   

  

                                                 
21 Revisorhåndbogen 2002, revision, Forlaget Thomson, RS 100 
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RS 200, målet med og generelle principper for revision af regnskaber22 

Målet med en revision kan jf. RS 200 beskrives som: 

”Målet med revision er at sætte revisor i stand til at afgive en konklusion om, hvorvidt regnskabet i 

al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme”. 

 

Betegnelse ”i al væsentlighed” henviser til at revisor ikke foretager en fuldstændig revision, men 

derimod ”kun” opnår en høj grad af sikkerhed. Revisor kan ikke opnå fuld sikkerhed grundet de 

iboende begrænsninger, der er ved en revision, hvoraf kan nævnes: 

 Anvendelse af test 

 Iboende begrænsninger ved interne kontroller 

 Sandsynliggørelse frem for definitivt revisionsbevis 

 

Dette medfører, at der er en reel risiko for, at den konklusion, der bliver afgivet på regnskabet, er 

forkert. Denne risiko betegnes som revisionsrisikoen. 

 

”Revisor skal planlægge og udføre revisionen for at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt 

niveau, som er i overensstemmelse med målet for revisionen”.   

 

Revisionsrisikoen består af følgende tre begreber: 

 Iboende risiko: Den risiko der som udgangspunkt er ved alle poster, transaktioner m.m. og 

som kan skyldes komplekse beregninger, usikre skøn eller udefra kommende begivenheder 

som kan påvirke en virksomhed.  

 Kontrolrisiko: Risikoen for at de interne kontroller i virksomheden ikke forebygger eller 

opdager fejlinformation på revisionsmålsniveau. 

 Opdagelsesrisiko: Risikoen for at revisor ikke opdager en fejlinformation der vedrører et 

revisionsmål. 

 

                                                 
22 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 200 
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Ovenstående risici skal ses i sammenhæng med begrebet væsentlighed. Det vil sige, at ved en  

vurdering af ovenstående risici, skal det vurderes om en eventuel fejlinformation vil være væsentlig 

for regnskabet. Dette vil være tilfældet hvis; 

 

”Udeladelse af information eller fejlinformation heri kan have indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som brugere træffer på baggrund af regnskabet23”.   

Revisionsrisikomodellen i henhold til besvigelser 

Af de tre elementer som indgår i revisionsrisikomodellen har revisor den største indflydelse på 

opdagelsesrisikoen, mens det er op til ledelsen at designe og implementere effektive interne 

kontroller med henblik på at mindske kontrolrisikoen. Revisor kan have mere eller mindre 

indflydelse herpå, da kontroller kan designes efter anbefalinger fra revisor.  

 

For ledelsen vil der være flere muligheder for at designe kontroller, som kan være forebyggende 

eller opdagende i henhold til risikoen for besvigelser.  

 

Eksempelvis vil en automatisk applikationskontrol i form af begrænset adgang i et edb system være 

forebyggende for risikoen for besvigelser. Eller en manuel kontrol omkring godkendelse af samtlige 

faktura, løn eller betalinger i banken kan være en opdagende kontrol, ligesom en Log-udskrift fra 

edb systemet omkring ændringer i eksempelvis stamdata kan være en opdagende kontrol.  

 

Ovenstående afhænger selvsagt af virksomhedens størrelse, aktivitet m.m. Det vil ikke være muligt 

i alle typer virksomheder at etablere effektive interne kontroller, da der eksempelvis kan være for få 

medarbejdere til at sikre tilstrækkeligt funktionsadskillelse.  

 

For revisor er ovenstående meget vigtigt, da effektive interne kontroller kan medføre, at revisor på 

nogle områder kan foretage færre handlinger i forhold til at indhente revisionsbevis, men samtidigt 

vil det være en ekstra sikkerhed for, at der ikke foregår besvigelser i virksomheden.  

 

Såfremt der ikke er etableret effektive kontroller i virksomheden, vil dette medføre en forhøjet 

kontrolrisiko, og såfremt at enten den iboende risiko eller opdagelsesrisikoen ikke mindskes, vil 

                                                 
23 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 265 
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dette medføre en forhøjet revisionsrisiko. Derfor skal revisor i sådanne tilfælde sørge for at mindske 

opdagelsesrisikoen, hvilket ofte i praksis vil betyde flere substantive handlinger. Dette er 

overvejelser, som revisor skal foretage i forbindelse med planlægningen af revisionen.24 

 

Den iboende risiko i forhold til besvigelser afhænger af typen af transaktioner, men dette er en 

risiko som både ledelse og revisor skal være opmærksomme på. Det vil ofte ikke vil være muligt at 

eliminere denne, og derfor skal den i bedste fald mindskes. Dette er vigtigt, da en høj iboende risiko 

kræver, at enten kontrol- eller opdagelsesrisikoen, eller begge, mindskes, så den samlede 

revisionsrisiko bliver acceptabelt. En høj iboende risiko i forhold til besvigelser kunne eksempelvis 

være på et varelager, hvor der er mindre, men kostbare dele og hvor risikoen for tyveri øges, eller i 

form af en kassebeholdning i en butik, som mange vil have adgang til.  

 

                                                 
24 Se afsnit: RS 315, forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 
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RS 240, revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af 

regnskaber25 

Denne revisionsstandard fastsætter de krav, der er til revisor i forhold til at vurdere og adressere 

risikoen for besvigelser på både regnskabs- og revisionsmålsniveau. Endvidere bliver der fastsat en 

definition på besvigelser:  

”Betegnelses besvigelser anvendes om en bevidst handling udført af enten en eller flere personer 

blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning 

for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret”.    

 

Det er vigtigt at understrege, at revisor jævnfør denne revisionsstandard kun skal fokusere på 

besvigelser, der er væsentlige for regnskabet.  

 

Dog kan besvigelser, der vedrører ledelsen, men som ikke er væsentlige for regnskabet, 

eksempelvis tyveri fra en kassebeholdning indikere, at der kan være større underliggende risici, som 

revisor skal være opmærksom på nemlig i forhold til ledelsens integritet. Dette vil ligeledes være 

gældende, såfremt det er en ansat, som udføre besvigelsen, da dette kan medføre en forringelse af 

effektiviteten af eventuelle interne kontroller, såfremt vedkommende også forestår disse. På længere 

sigt kan det være medvirkende til at underminere virksomhedskulturen, såfremt besvigelsen 

fortsætter i tid og omfang. Derfor skal revisor stadig reagere såfremt der opdages besvigelser og 

disse ikke er vurderet væsentlige.  

 

Besvigelser bliver i revisionsstandarden opdelt i: 

 Misbrug af aktiver 

 Regnskabsmanipulation 

Misbrug af aktiver 

Misbrug af aktiver vil som oftest være tyveri af virksomhedens aktiver, og vil ofte blive begået af 

personalet, og der vil oftest være tale om mindre beløb. Virksomheder med et varelager bestående 

af mindre, men kostbare dele vil være mere udsat herfor, end eksempelvis en bilforhandler.  

 

                                                 
25 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 240 
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Endvidere kan misbrug af aktiver forekomme ved underslæb, hvor eksempelvis en debitorbogholder 

får indbetalinger overført til sin egen konto i stedet for virksomheden, og herefter har adgang i 

systemet til at udligne debitoren. 

 

Såfremt virksomhedens aktiver benyttes som en sikkerhedsstillelse for et lån for en medarbejder, vil 

dette også være at karakterisere som misbrug af aktiver. For at dette ikke skal blive opdaget, vil 

sådanne besvigelser ofte være vedlagt falsk dokumentation omkring tilstedeværelsen eller 

ejendomsretten til aktivet.  

 

Fælles for ovenstående er, at disse som nævnt ofte vil blive udført af personalet, og oftest vil den 

beløbsmæssige størrelse ikke være væsentlig. Her vil det være den daglige ledelses opgave at 

opdage og forebygge risikoen herfor, men revisor skal være opmærksom på, at ledelsen også kan 

være involveret heri26.  

Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation er i forhold til ovenstående ofte karakteriseret ved, at den daglige ledelse er 

involveret, samt at der er en højere beløbsmæssig effekt. Dette skyldes, at regnskabsmanipulation 

kan blive brugt til at vildlede regnskabsbrugere til at ændre opfattelse af virksomheden, hvorfor 

mindre reguleringer ofte ikke vil have den store effekt.  

 

Regnskabsmanipulation kan blive brugt i en situation, hvor en virksomhed skal have fornyet et lån 

hos et pengeinstitut, og hvor regnskabet ikke er godt nok hertil. I sådanne tilfælde kan der blive 

opskrevet varelagre eller ikke foretaget tilstrækkelig nedskrivning, bogført ekstra omsætning og 

dermed ekstra tilgodehavender eller aktiver, som virksomheden ikke har ejendomsretten over. Dette 

vil foregå på ledelsesniveau, da den enkelte medarbejder ofte ikke vil have adgang hertil, og fælles 

for dem alle er, at det vil øge aktiverne samt resultatet i virksomheden og dermed forbedre 

regnskabet.  

 

Derudover kan regnskabsmanipulation også foregå ved en forkert periodisering af omsætning, 

hvilket kan opstå såfremt medarbejdere eller ledelsen er bonusaflønnet og måske mangler noget 

indtjening for at nå et bestemt mål.  

                                                 
26 Se nedenfor omkring interne kontroller  
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Regnskabsmanipulation er ikke nødvendigvis kendetegnet ved, at der bliver indregnet ekstra 

omsætning eller opskrevet allerede indregnede aktiver. Det modsatte kan også være tilfældet, hvor 

der eksempelvis ikke foretages tilstrækkeligt nedskrivning, eller der ikke indregnes omkostninger 

eller oplyses omkring forpligtelser, som ledelsen ved er aktuelle, og som vil påvirke virksomheden i 

fremtiden27.  

Årsag til besvigelser 

Fælles for ovenstående besvigelser, hvad enten der er tale om misbrug af aktiver eller 

regnskabsmanipulation er, at der skal være et incitament for at disse opstår, en mulighed for disse 

kan foregå eller en retfærdiggørelse af, at det ikke er forkert.    

 

Nedenfor følger eksempler på de 3 typer af årsager til besvigelser: 

Incitament: 

 Interne konkurrencer i virksomheden 

 Bonus / provisionsaflønning 

 Fald i kundeefterspørgsel og dermed dårligere muligheder for at opretholde eller forbedre 

indtjeningen 

 Driftsmæssige tab 

 Negative pengestrømme 

 Øget forventningspres fra omgivelser 

 Behov for yderligere finansiering 

 Ny lovgivning 

 Muligheder: 

 Transaktioner med nærtstående virksomheder 

 Dominerende position, så der kan gennemføres transaktioner der ikke opfylder Transfer 

Pricing 

 Betydelige regnskabsmæssige skøn på flere poster der kan være svære at underbygge, og 

som indeholder en høj grad af subjektive vurderinger 

 Betydelige usædvanlige eller komplekse transaktioner, som kan være svære at underbygge 

 Betydelige transaktioner på tværs af landegrænser 

                                                 
27 Se nedenfor omkring de konkrete besvigelsessager, hvor det netop er regnskabsmanipulation som har været tilfældet 
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 Betydelige datter- eller associerede virksomheder eller mellemmænd o.l. som er placeret i 

lande, som kan karakteriseres som skattely.  

Retfærdiggørelse: 

 Forsøg på at opretholde indtjeningen for at sikre virksomheden, og dermed personale, 

kunder og leverandører 

 Lav moral hos ledelsen 

 Ledelsens svigt i forhold til at anerkende svagheder i de interne kontroller 

 Ejeren skelner ikke mellem private og forretningsmæssige transaktioner 

 Forsøg på fra ledelsens side at leve op til urealistiske forventninger fra ejere, leverandører, 

kunder, analytikere m.m.  

 Historik for overtrædelse af regler m.m. i virksomheden, og en ledelse som udviser 

ligegyldighed overfor dette. 

Ansvar for opdagelse af besvigelser 

Det er den daglige- og den øverste ledelses ansvar at forebygge og opdage besvigelser. Dette skal 

ske ved at designe og implementere effektive interne kontroller, som sikrer et tilstrækkeligt 

kontrolmiljø.  

 

Det er den daglige ledelses ansvar, at de interne kontroller bliver implementeret, og at disse også 

udføres. Derudover skal den daglige ledelse gennem dens egen opførsel forestå som et godt 

eksempel, og samtidigt sørge for at den linje bliver udlevet i hele organisationen, så der opstår en 

virksomhedskultur med fokus på ærlighed og etisk adfærd. Dette skal ske gennem kontrol af 

medarbejderne, samt kontante sanktioner såfremt at reglementet i virksomheden brydes. Endvidere 

er de mere bløde værdier, som et positiv arbejdsmiljø samt uddannelse og forfremmelse af de 

rigtige medarbejdere essentielle, for at denne virksomhedskultur kan opretholdes.  

 

Den øverste ledelse skal føre tilsyn med den daglige ledelse og sikre at denne opfylder de krav, som 

er stillet hertil. Det vil sige, at den øverste ledelse skal sikre, at de interne kontroller løbende bliver 

vedligeholdt samt udført. Herigennem bidrager den øverste ledelse også som foregangsmænd for en 

virksomhedskultur med et effektivt kontrolmiljø, som medfører, at risikoen for væsentlig 

fejlinformation i form af besvigelser mindskes.  
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Revisors overvejelser i henhold til besvigelser 

Revisors opgave er, som nævnt ovenfor, at nedbringe opdagelsesrisikoen til et acceptabelt niveau. I 

relation til dette skal der udføres en række handlinger, som i Danmark bl.a. bestemmes i de 

forskellige revisionsstandarder.  

 

”En revisor, der udfører en revision i overensstemmelse med RS, opnår en høj grad af sikkerhed 

for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes 

besvigelser eller fejl”28.  

 

Ovenstående medfører i henhold til besvigelser at revisor skal: 

 Opretholde en professionel skepsis 

 Foretage drøftelse i opgaveteamet 

 Foretage risikovurderingshandlinger. Disse udføres også i henhold til RS 315, men det 

fremgår specifikt af RS 240, at revisor skal spørge ledelsen til risikoen for besvigelser.  

 Identificere og vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

  Reagere på risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Såfremt der er 

vurderet en risiko for besvigelser skal der udføres substanshandlinger på området. 

 Vurdere revisionsbevis29 

 

 

                                                 
28 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 200 
29 Dette skal ske i henhold til RS 500, der konkret vedrører revisionsbevis 
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RS 315, forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation30 

Denne revisionsstandard fastsætter krav til revisor omkring at opnå en forståelse af den virksomhed, 

som skal revideres, for at sikre at revisor får planlægt revisionen korrekt og at der opnås 

tilstrækkelig forståelse for risikoområderne i virksomheden, og dermed hvor revisor skal have 

særlig fokus.  

 

”Revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne 

kontrol, der er tilstrækkelig til at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, uanset om de skyldes besvigelser eller fejl, og tilstrækkelig til at planlægge og udføre 

yderligere revisionshandlinger”. 

 

Ovenstående er en del af planlægningsfasen for revisionen, og det er bl.a. ud fra dette, at revisor 

skal fastlægge hvilke revisionshandlinger der skal udføres.  

 

Revisors forståelse skal opnås ved: 

 Erfaring fra tidligere år 

 Forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden 

 Analytiske procedurer 

 Observation og undersøgelse 

 

Hver virksomhed har sine egne specifikke karakteristika, hvilket medfører forskellige risikoområder 

for den enkelte virksomhed, og det er disse som revisor skal have identificeret. Derfor er det heller 

ikke nødvendigt at udføre alle de fire handlinger ved alle virksomheder.  

 

Revisors forståelse af virksomheden kan deles op i følgende hovedområder: 

 Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer, herunder den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme 

 Arten af virksomheden, herunder virksomhedens valg af og anvendelse af regnskabspraksis 

                                                 
30 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 315 
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 Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici, der kan medfører en væsentligt 

fejlinformation i regnskabet 

 Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer 

 Interne kontroller 

 

Nedenfor vil blive uddybet de overvejelser revisor skal gøre sig i henhold til de interne kontroller, 

samt hvordan der skal opnås forståelse herfor.  

Intern kontrol 

For revisor er det væsentlige at opnå forståelse for de interne kontroller, som er relevante for 

revisionen. En virksomhed kan godt have designet og implementeret kontroller i virksomheden for 

at sikre en effektiv drift, men hvis disse kontroller ikke er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, er 

det ikke nødvendigt for revisor at opnå forståelse af disse, og dermed ikke foretage tests heraf.  

 

Revisors bedømmelse af relevansen af de implementerede interne kontroller bygger blandt andet på: 

 En vurdering af væsentlighed 

 Virksomhedens størrelse 

 Arten af virksomheden, herunder organisation og ejerforhold 

 Krav i henhold til lovgivning  

 Arten og kompleksiteten af de interne systemer 

 

De interne kontroller kan ligeledes vedrøre et specifikt område i virksomheden, men såfremt revisor 

vil benytte data herfra til videre analyse, skal revisor opnå forståelse af de kontroller som vedrører 

dette område, og herefter vurdere hvorvidt der kan opnås overbevisning herfra. Dette kræver test af 

de interne kontroller, da en forståelse af de interne kontroller som er opnået ud fra enten 

observationer, forespørgsler eller fra erfaringer fra tidligere år ikke er tilstrækkeligt, såfremt at de 

interne kontroller er vurderet væsentlige for revisionen.  

 

De fleste virksomheder anvender IT ved deres regnskabsaflæggelse og styring af den daglige drift, 

men også ved interne kontroller hvor det oftest vil være i form af begrænsning af 

adgangsrettigheder i systemet. Fordelen i forhold til de interne kontroller er, at såfremt IT systemet 

er designet korrekt kan der undgås omgåelse heraf, men systemet kan også benyttes til at fremstille 
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data fra mange komplekse transaktioner til brug for analyse og herfra identificere eventuelle 

væsentlige afvigelser. 

  

Der er / kan dog også være ulemper ved forbundet med de automatiske kontroller som IT systemer 

afstedkommer. Systemet er kun så godt, som det er designet, hvilket medfører, at såfremt 

sikkerheden i systemet kan omgås, kan der forekomme både tilsigtede- og utilsigtede fejl, uden at 

systemet vil opdage det. Og hermed vil data til brug for analyseformål være unøjagtige, hvilket også 

vil påvirke konklusionerne herfra.  

 

Det vigtige for revisor er, at såfremt der vil opnås overbevisning fra dataene i systemet, at dette 

også bliver testet tilstrækkeligt. I den forbindelse er det formentligt ikke revisor, som selv vil forestå 

disse test, da dette ofte kræver special viden omkring IT systemer. De store revisionsselskaber har i 

dag eksperter ansat, og det vil derfor være disse, der forestår en IT revision, men ellers vil 

alternativet være eksterne eksperter på området.  

 

Selvom IT spiller en markant rolle i virksomhederne i dag, vil der ofte ved interne kontroller være 

manuelle procedurer indblandet. Disse procedurer kan både være som en overvågning af de 

automatiske kontroller indbygget i systemet som eksempelvis en kontrol af en ”Lock udskrift”, men 

også ved udelukkende manuelle kontroller som eksempelvis attestation af bilag, eller godkendelse 

af løn o.l.  

 

Manuelle kontroller kan med fordel anvendes, hvor der forekommer større enkeltstående 

transaktioner, som sikkerhed for de automatiske kontroller eller hvor kontrollen er nødvendigt, men 

hvor det ikke vil være effektivt, at systemet foretager denne eksempelvis ved manuelle afstemninger 

eller godkendelser. 

 

Ulempen ved de manuelle kontroller ligger i, at det kan være nemmere at omgå disse, hvilket vil 

forøge risikoen for besvigelser. Derudover vil disse ofte ikke være effektive, såfremt den manuelle 

kontrol skal afdække et større antal eller komplekse transaktioner, da risikoen for både tilsigtede og 

utilsigtede fejl, vil forøges.  
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Revisionen af de interne kontroller skal revisor foretage ud fra de 5 elementer i COSO 

begrebsrammen31: 

 

 Kontrolmiljø 

 Virksomhedens risikovurderingsproces 

 Informationssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen, og kommunikation 

 Kontrolaktiviteter 

 Overvågning af kontroller 

 

Ud over kontrolaktiviteterne kan de øvrige punkter betegnes som de uformelle tiltag i virksomheden 

og dermed områder, hvor revisor ikke umiddelbart kan måle den konkrete effektivitet heraf. Men 

disse er alligevel vigtige for den samlede effektivitet af de interne kontroller i en virksomhed.  

 

De kontrolaktiviteter som revisor kan teste effektiviteten af kan opdeles i:  

 Præstationskontrol. Omfatter opfølgning af præstationer i forhold til budgetter, estimater o.l. 

samt analyse af sammenhænge mellem interne data og eksterne begivenheder.  

 Informationsbehandling. Omfatter applikationskontroller og generelle IT kontroller.  

 Fysiske kontroller. Omfatter den fysiske sikkerhed af virksomhedens aktiver, herunder 

godkendelse af adgang til programmer, forebyggelse af tyveri m.m.  

 Funktionsadskillelse. Omfatter en tilstrækkelig opdeling i adgangsrettigheder i 

informationssystemet.  

Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

Efter at revisor har overvejet ovenstående forhold skal disse sammenfattes til en analyse og 

vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation på både regnskabs- og revisionsmålsniveau. Det 

er ved disse overvejelser, at revisor skal identificere eventuelle betydelige risici, hvilket er risici, 

som kræver efterfølgende særlige revisionsovervejelser  

 

Betydelige risici opstår oftest ved ikke rutineprægede transaktioner, eller kan være præget af en 

betydelig grad af skøn eller underlagt forudsætninger, der kan være svære at bedømme fuldt ud. 

                                                 
31 Aasmund Eilifsen, William F Messier JR, Auditing & Assurance Services, International Edition, 2006, side 178 
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Derudover vil de oftest blive vurderet som væsentlige for regnskabet. Endelig kan det også være på 

poster eller transaktioner, hvor risikoen for besvigelser er høj.  

 

Såfremt disse risici identificeres skal revisor overveje de interne kontroller på området, og her er det 

ikke nok kun at revidere design og implementering, men her skal effektiviteten af kontrollen også 

revideres.  

 

Afslutningsvis skal ovenstående dokumenteres og videreformidles til opgaveteamet så alle er 

opmærksomme herpå. Såfremt der er fundet svagheder ved nogle af kontrollerne eller andet 

relevant, skal virksomhedens daglige og øverste ledelse også informeres. 

RS 315 i henhold til risikoen for besvigelser 

I forhold til risikoen for besvigelser er ovenstående analyser helt centrale, da de giver revisor 

mulighed for at identificere de mest risikofyldte områder i virksomheden i henhold til besvigelser. 

Men derudover kan revisor samtidigt få sat fokus på udefrakommende forhold, som også kan have 

indflydelse på virksomheden, og måske være medvirkende som et incitament til at foretage 

besvigelser.  
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RS 330, Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici32 

Efter revisor har opnået forståelse for virksomhedens karakteristika samt hvilke omstændigheder, 

der er relevant i forhold til at vurdere risici for væsentlig fejlinformation, herunder risikoen for 

besvigelser, skal revisor sammenfatte dette i en revisionsstrategi. Heri skal fremgå revisors 

reaktioner på de identificerede risici både på regnskabs- og revisionsmålsniveau.  

Interne kontroller i henhold til afdækning af risikoen for besvigelser 

Funktionaliteten i de interne kontroller vil for mange danske virksomheders tilfælde være ikke 

eksisterende, hvilket skyldes, at langt størstedelen af virksomhederne i Danmark kan betegnes som 

små- eller mellemstore, og hvor det derfor ikke er muligt at etablere effektive interne kontroller 

grundet organisationens størrelse, eller hvor det kun vil være muligt at etablere effektive interne 

kontroller i begrænset omfang. I disse tilfælde vil der dog være en kontrol i form af en højere grad 

af involvering fra ledelsen eller ejerens side, hvorfor risikoen for besvigelser nødvendigvis ikke er 

højere men måske snarere tværtimod.  

 

Funktionaliteten af de interne kontroller opnår revisor en foreløbig vurdering af ved 

risikovurderingshandlingerne omtalt under RS 315.  

 

”Det er krævet, at revisor udfører test af kontroller, når revisors risikovurdering inkluderer en 

forventning om kontrollernes funktionalitet, eller når substanshandlinger alene ikke giver 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på revisionsmålsniveau”.  

 

Ved disse test er det ikke længere tilstrækkeligt kun med forespørgsel til den daglige ledelse eller 

øvrige ansatte, men skal suppleres med øvrige handlinger for at teste funktionaliteten af kontrollen.  

 

Her skal antallet af test overvejes samt den tidsmæssige placering af disse. Hvis revisor tester en 

kontrol på et givent tidspunkt, opnås der kun overbevisning for funktionaliteten på dette tidspunkt. 

Derfor skal revisor, såfremt at kontrollen har været implementeret over en længere periode, opnå 

overbevisning for hele perioden, såfremt der ønskes at opnå overbevisning fra denne kontrol.  

Her skal antallet af test overvejes samt hvor lang periode, der skal testes. Er der ved en løbende 

revision testet eksempelvis de første ni måneder af en regnskabsperiode, kan revisor nøjes med at 

                                                 
32 Revision 2008/09, Revisionsstandarder - Revisionsudtalelser - Etiske regler, Foreningen af statsautoriserede 
revisorer, RS 330 



 41

teste, at der ikke har været ændringer i kontrollen samt kontrollere de sidste tre måneder. Under alle 

omstændigheder påvirkes stikprøvestørrelse af antallet af gange kontrollen er udført, samt den 

iboende risiko ved kontrollen.  

 

I forhold til at mindske risikoen for besvigelser kan interne kontroller fungere som både 

forebyggende og opdagende.  

 

Forebyggende ved et effektivt kontrolmiljø hvor ledelsen gennem dennes opførsel kan etablere en 

virksomhedskultur, som motiverer medarbejderne på en måde, så besvigelser kan undgås, eller via 

nogle gennemarbejdede risikovurderinger få identificeret de områder, hvor risikoen for besvigelser 

er højest, og herefter får etableret tiltag for at modvirke denne.  

 

Mens kontrolmiljø, virksomhedskultur og gennemarbejdede risikovurderinger kan medvirke til at 

medarbejderne ikke vil foretage besvigelser, kan der forekomme ”brodne kar”, som ikke påvirkes 

heraf, og som vil foretage besvigelser alligevel. For disse er det essentielt, at der designes og 

implementeres interne kontroller, der både kan forebygge og opdage disse besvigelser.  

 

Funktionsadskillelse vil i den forbindelse være et meget vigtigt tiltag, da en begrænsning og 

adskillelse i eksempelvis: 

 Rettigheder til et IT system 

 Betalinger fra banken 

 Ændringer i stamdata for både leverandører og medarbejdere 

 Bestilling af varer og modtagelse heraf 

 

alle vil mindske muligheden for besvigelser, da det i så fald vil kræve, at flere går sammen omkring 

dette. Såfremt dette er tilfældet, vil de færreste kontroller dog være effektive.    

 

Funktionsadskillelse vil ligeledes ikke være en effektiv kontrol overfor besvigelser i form af 

regnskabsmæssige skøn. Heri ligger der nogle konkrete vurderinger fra ledelsen eller fra en 

afdelingsansvarlig o.l., og det er disse, som skal kontrolleres. Såfremt disse vurderinger bygger på 

data fra et internt system, kan disse testes, men ellers vil selve kontrollen heraf være via 

substanshandlinger af de opstillede forudsætninger eller forventninger.   
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Ovenfor besvigelser i form af misbrug af aktiver kan interne kontroller i form af fysiske kontroller 

omkring adgangsbegrænsning være medvirkende til at mindske disse, men det kan være svært at 

implementere interne kontroller, der effektivt kan modvirke en hver form for misbrug af aktiver.  

 

For revisor er det relevant at vurdere design og implementering af de interne kontroller. Ved 

vurdering af designet af kontrollerne skal revisor vurdere, hvorvidt kontrollerne på 

transaktionsniveau giver revisionsoverbevisning om at følgende kontrolmål er opfyldt: 

 

Kontrolmål Revisionsmål 

Fuldstændighed 

Fuldstændighed, periodisering, tilstedeværelse, 

rettigheder og forpligtigelser 

Nøjagtighed Nøjagtighed, præsentation, værdiansættelse 

Validitet 

Tilstedeværelse, periodisering, rettigheder og 

forpligtigelser 

Adgangssikkerhed 

Alle ovenstående på nær rettigheder og 

forpligtigelser. 

Kilde: Egen tilvirkning 

Substanshandlinger i henhold til afdækning af risikoen for besvigelser 

Som nævnt ovenfor skal revisor udføre tests af kontroller, såfremt der ikke kan opnås overbevisning 

fra substantive handlinger. Omvendt skal revisor udføre substanshandlinger såfremt det er vurderet, 

at der ikke kan opnås overbevisning fra interne kontroller. Dette afhænger endvidere af vurderingen 

af risiko for væsentlig fejlinformation: 

 

”Når revisor har besluttet, at en vurderet risiko for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau er en betydelig risiko, skal revisor udføre substanshandlinger, som specifikt 

adresserer denne risiko.” 

 

Risikoen for besvigelser vil altid være en sådan betydelig risiko, og såfremt denne er identificeret, 

skal revisor på dette område foretage substanshandlinger.  
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Som test af kontroller skal revisor ligeledes ved de substantive handlinger vurdere arten, omfanget 

og den tidsmæssige placering heraf. Dette afhænger blandt andet af: 

 Den konkrete risikovurdering på den enkelte saldopost eller transaktion, både iboende risiko 

og kontrolrisiko 

 Revisionsbevis fra øvrige handlinger, herunder interne kontroller 

 Antallet af transaktioner 

 Den beløbsmæssige påvirkning af enkeltstående transaktioner 

 Væsentlighed 

 Erfaring fra tidligere revisioner, herunder fra løbende revision 

 

Som tidligere nævnt udfører revisor sit arbejde via stikprøver, da det ikke er muligt at foretage en 

fuldstændig revision. De store revisionsfirmaer har interne retningslinjer for antallet af stikprøver, 

der skal udføres for at opnå tilstrækkeligt overbevisning. Disse er foretaget på baggrund af 

forskellige matematiske og statistiske overvejelser, og opfylder kravene i RS 53033. 

Revisionsbevis i henhold til risikoen for besvigelser 

Efter revisor har udført ovenstående revisionshandlinger i form af vurdering af og tests af interne 

kontroller samt efterfølgende substantive handlinger i form af både analytiske handlinger og test of 

details, skal revisor vurdere, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i forhold 

til at reducere risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet til et acceptabelt lavt niveau.  

 

Den oprindelige vurdering af risici ved revisionen kan vise sig at være forkert i takt med, at der 

opnås yderligere revisionsbevis, og derfor kan det være nødvendigt at foretage reguleringer hertil. 

Dette kan eksempelvis være i forhold til risikoen for besvigelser, som revisor måske ved den 

oprindelige risikovurdering ikke vurderede som en aktuel risiko, men som efterfølgende viste sig at 

være yderst aktuel.  

 

Dette kan være i forhold til korrekt periodisering af omsætning, værdiansættelse af varelager eller 

anlægsaktiver, tyveri fra varelager, private betalinger på virksomhedens konto m.m.  

 

                                                 
33 Revisionsstandard for udvælgelse af stikprøver. Se afgrænsning for overvejelser omkring disse i afhandlingen 
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I forhold til vurdering af revisionsbevis i forhold til at afdække risikoen for besvigelser er der visse 

handlinger, som oftest er effektive: 

 Bekræftelse fra 3. mand på både debitorer, bankengagementer, kreditorer, advokat, 

tingbogsoplysninger m.m. 

 Uanmeldte beholdningseftersyn hos virksomheden. 

 Fysisk kontrol af aktiver. Både anlægsaktiver og varelager 

 En generel høj grad af uforudsigelighed i revisionshandlingerne. Både arten, omfanget og 

den tidsmæssige placering 

 

Ovenstående vil dog ikke fange alle former for besvigelser, hvilket netop er essensen af den senere 

analyse i afhandlingen, men revisor vil for langt de fleste revisioner, såfremt disse handlinger 

udføres, have opnået en høj grad af revisionsbevis på disse regnskabsposter..  

Delkonklusion 

Revisors arbejde i Danmark er fastlagt i revisionsstandarderne, hvoraf fremgår at målet med en 

revision er at afgive en konklusion på et regnskab i henhold til en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme, og med en høj grad af sikkerhed. For at kunne afgive denne konklusion skal revisor 

indsamle tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

I relation til risikoen for besvigelser betyder dette, at revisor skal foretage 

risikovurderingshandlinger, og ud fra disse samt kendskabet til virksomheden og dens omgivelser 

skal revisor adressere denne risiko samt vurdere hvordan denne risiko skal afdækkes.  

 

Ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser er placeret hos den daglige ledelse, og med den 

øverste ledelse til at overvåge, at dette også sker.  

 

Revisor skal nedbringe opdagelsesrisikoen, og på den måde nedbringe den samlede revisionsrisiko 

til et acceptabelt lavt niveau, så revisor bliver i stand til at afgive en konklusion på regnskabet. 

 

Såfremt revisor vurderer, at der er designet og implementeret interne kontroller i virksomheden, 

skal revisor for at vurdere effektiviteten heraf først vurdere de generelle IT kontroller, og herefter 

via test of details vurdere effektiviteten af de interne kontroller. Kan der opnås overbevisning fra de 
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interne kontroller, kan revisor foretage færre substantive handlinger. Dette betyder endvidere, at 

kontrolrisikoen er mindsket, hvilket også mindsker den samlede revisionsrisiko. 

 

Såfremt revisor identificerer en risiko for besvigelser, er denne altid at betegne som en betydelig 

risiko. Dette betyder, at revisor skal overveje effektiviteten af interne kontroller, men også foretage 

substantive handlinger på området. 
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Delspørgsmål 2, konkrete besvigelsessager 

Nordisk Fjer 

Historien 

Nordisk Fjer A/S blev stiftet den 20. marts 1901 i Svendborg af blandt andre Hans Ove Lange, der 

efterfølgende bliver tildelt direktørstillingen, og som sammen med 3 øvrige lokale købmænd også 

får plads i bestyrelsen. Ideen bag Nordisk Fjer er at indkøbe og rense råfjer for derefter at 

videresælge dem til dyne- og møbelfabrikanter. Gennem de næste mange år udvikler Nordisk Fjer 

sig til en større, international koncern med datterselskaber i flere forskellige lande i både Europa og 

USA, og med den stadig stigende efterspørgsel i verdenssamfundet medfører dette gode år for 

Nordisk Fjer. Selskabet kan blandt andet på sin 50 års fødselsdag berette om et rekord stort 

nettooverskud og om en omsætning, der er steget 66 gange siden det første år.  

 

Den 17. september 1951 indtræffer en anden væsentlig hændelse i Nordisk Fjer A/S’ historie. Dette 

er første arbejdsdag for en ung Johannes Petersen, som siden hen skal komme til spille en markant 

rolle i virksomhedens udvikling. Johannes Petersen avancerer inden for de næste år løbende op 

igennem virksomheden, til et foreløbigt højdepunkt i 1959, hvor han bliver udnævnt til direktør i 

datterselskabet Fyns Fjerfabrik34, mens han 10 år efter indtræder som administrerende direktør i 

koncernen. En post som han holder enevældigt fast i de næste 21 år35.    

Strategien 

Umiddelbart efter sin indtræden lancerer Johannes Petersen den nye strategi for Nordisk Fjer A/S. 

Selskabet skal, fra tidligere kun at sælge rå- og forarbejdede fjer til diverse producenter, nu til selv 

at varetage hele værdikæden, og centralt heri er de store markeder i USA og Japan. Markeder hvor 

der traditionelt ikke har været solgt mange dyner, hvorfor succes på disse markeder kræver 

markante ændringer i forbrugeradfærden.  

 

For at kunne realisere denne vision er det nødvendigt med omfattende investeringer i fabrikker til 

produktion af dyner samt øvrige virksomheder, hvis opgave bliver at afsætte alle de producerede 

                                                 
34 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 3 & 4 
35 Kejserens nye klæder - Erhvervshistoriske skandaler, Søren Ellemose, Jyllands-Postens Forlag, 2005, side 104 
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varer. De næste 10 år bliver derfor kendetegnet ved flere og flere investeringer i udenlandske 

selskaber, og med samtidige ganske betydelige investeringer i markedsføringsomkostninger for at 

ændre forbrugeradfærden i USA og Japan. Effekten bliver også en markant omsætningsfremgang 

men samtidigt med en faldende indtjening. Det kommer så vidt, at produktionen i USA 

udelukkende bliver opretholdt ved at sælge produkter med tab, hvilket selvsagt påvirker den 

samlede indtjening i koncernen.  

 

Sideløbende med den negative indtjening på de afsatte produkter skulle koncernen også forholde sig 

til de snart ganske betragtelige renteudgifter, da finansieringen af den voldsomme ekspansion i 

primært 1970’erne skete for lånte penge, og heraf skulle der betales både renter og afdrag, selvom 

indtjeningen udebliver36.  

Regnskabsmanipulation 

Johannes Petersen havde et princip om at koncernen skulle give overskud. I forbindelse med de 

markante investeringer i primært USA og Japan og den ikke medfølgende indtjening, blev det 

derfor påkrævet med nogle kreative løsninger.  

 

En vigtig brik heri bliver etableringen af Nordisk Fjer Udviklingscenter (NFU) i 1970, som får 

hjemsted i Middelfart. Hensigten med dette selskab er at udvikle og fremstille produktionsmaskiner 

til koncernens øvrige selskaber. NFU har fra begyndelsen en officiel målsætning om også at sælge 

uden for koncernen, men disse salg sker ikke. Selskabet oplever op gennem 1970’erne en stigning i 

både omsætning og antal ansatte, men det er først fra i starten af 1980’erne at selskabets 

økonomiske aktivitet stiger.  

 

I takt med at den samlede indtjening i koncernen falder, og omkostninger samtidigt stiger på grund 

af den voldsomme ekspansion i USA og Japan, vokser behovet for en overskudsgivende 

virksomhed i koncernen. Behovet dækkes af bl.a. NFU, som gennem fastsatte salgspriser fra 

koncern ledelsen, opnår enorme avancer på koncern internt salg, da kostpriserne på de producerede 

maskiner slet ikke har samme niveau som salgspriser. Endvidere medfører disse transaktioner, at 

der i søsterselskaberne i koncernen bliver registreret produktionsmateriel til en meget høj pris. 

 

                                                 
36 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 6 



 48

På koncernniveau burde disse transaktioner elimineres, men dette sker ikke, selvom der oplyses i 

regnskabspraksis, at de interne avancer er tilbageført. Revisorerne opdager tilsyneladende ikke dette 

og forsyner årsrapporten med blank påtegning. For årsrapporten for 1982 bliver der dog tilføjet at 

”interne avancer, på nær fortjeneste på salg af tekniske anlæg, er tilbageført”. Dette var tilladt på 

dette tidspunkt, men kun såfremt at der handles på markedsvilkår, hvilket bestemt ikke var 

tilfældet37.   

 

Ovenstående metode var medvirkende til, at der i de aflagte koncernregnskaber opnås overskud, 

men den kunne ikke sikre, at der var tilstrækkeligt likviditet til holde koncernen kørende. Her 

kommer leasingselskaberne ind i billedet.  

 

I 1980’erne opstår der en ny tendens i dansk erhvervsliv ”Sale and Leaseback”. Disse ses som et 

billigt alternativ til ekstern lånefinansiering og bliver benyttet i stor stil. Medvirkende hertil er også, 

at leasingselskaberne nærmest står i kø for at tilbyde aftalerne, og ukritisk indgår aftaler med de 

forskellige virksomheder, herunder Nordisk Fjer.  

 

De første aftaler er helt efter bogen, hvor der sælges aktiver til en kostpris, der også er retvisende. 

Men fra 1982 indgår koncernen den første ”sale and leaseback” aftale omkring aktiver, hvis kostpris 

er kunstigt opskrevet via de interne handler mellem koncernselskaberne som nævnt ovenfor.  

 

I en periode over de næste 7 år indgår selskaberne stadig flere og større leasingaftaler, hvilket 

medfører at forpligtelsen i 1985 er på 171 mio. kr., og med et tilhørende årligt afdrag på 27,3 mio. 

kr. I 1989 indgår selskabet dets største sale and lease back aftale, hvilket indbefatter at det årlige 

afdrag løber op i 67 mio. kr. I tilgift med dette afdrag udløber de først indgående aftaler fra 1982, 

hvor der heri var indbygget et krav omkring tilbagekøb af aktiverne fra leasingselskaberne til en 

forudsat salgspris, der ofte udgjorde 10 % af den oprindelige salgspris. Et krav der også løbende vil 

indtræffe de kommende år, når de øvrige leasingaftaler udløber. 

 

Fordelen ved indgåelsen af de mange sale and lease back aftaler, er at det øjeblikkelige 

likviditetsbehov afdækkes, samtidigt med at virksomheden kan opretholde sin produktion. Ulempen 

er de løbende afdrag og den efterfølgende klausul omkring tilbagekøb, og hvis man i tilfældet som i 

                                                 
37 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 13 
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Nordisk Fjer kontinuerligt afdækker sit likviditetsbehov gennem sådanne aftaler, er den reelle effekt 

at likviditetsproblemerne bare skubbes, og at det er nødvendigt hele tiden at indgå nye og større 

aftaler, for at kunne indfri de gamle.   

  

Et yderligere element i alle sale and lease back aftalerne, er den meget komplicerede 

koncernstruktur og de mange interne handler. Kombineret med at kun ganske få af 

koncernselskaberne opretholder et anlægskartotek, medfører det, at det reelt ikke er muligt nøjagtigt 

at identificere, hvilke aktiver som er omfattet af aftalerne, og hvilke som ikke er. Dette medfører, at 

der sker reelle dobbelt salg, hvor de samme aktiver sælges flere gange, eller både ligger til 

sikkerhed for bankengagementer o.l., og samtidigt er solgt til et leasingselskab.  

 

Centralt i svindlen omkring de dobbelt solgte aktiver er et oprettet datterselskab i Schweiz, hvis 

formål er at fungere som internt leasingselskab i koncernen. Selskabet køber, til forhøjede 

kostpriser, aktiver fra søsterselskaber på ”sale and lease back vilkår”, hvilket også er medvirkende 

til, at de samme aktiver kommer til at fungere dobbelt i koncernregnskabet.  

 

Da revisoren for det Schweiziske selskab i sin påtegning bemærker at: ”Det har ikke været muligt at 

revidere væsentlige indtægter og udgiftsposter i regnskabet”, medfører dette, at aktiviteten selskabet 

i Schweiz nedlægges, og i stedet overføres den til et nyt selskab i London, som får til opgave at 

udbygge den interne leasing i koncernen. Denne transaktion foretages den 15. februar 1988, og i de 

kommende 2 år kommer selskabet til at fungere som koncernens ”skraldespand” i form af køb af 

diverse aktiver til forhøjede kostpriser38.  

Rolle i sagen 

Årsagerne til og ansvaret for den omfattende svindel er selvsagt placeret Johannes Petersen. Helt 

centralt fremstår den meget karismatiske direktør og bestyrelsesformand Johannes Petersen men 

også nogle revisionsselskaber, pengeinstitutter, leasingselskaber m.m., som ikke var tilstrækkeligt 

kritisk overfor de udmeldinger, der kom fra selskabet39.  

 

 

 

                                                 
38 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 14 
39 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 7 
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Revisor 

Revisorernes ansvar ligger i, at de kontinuerligt gennem deres arbejde op gennem 1980’erne fandt, 

eller burde have fundet en del uretmæssigheder, som burde have givet bemærkninger i 

revisionspåtegningen på regnskaberne, som dog altid var blanke. Af forhold som burde være 

medtaget som en bemærkning i påtegningen kan nævnes: 

 

1. Ændring af regnskabsprincipper og kontinuitetsbrud. I perioden fra 1984 til 1990 indeholder 

regnskaberne 32 tilfælde af ændrede regnskabsprincipper i koncernregnskabet, og jævnfør 

Årsregnskabslovens regler på dette tidspunkt, skal sådanne ændringer fremgå af noterne og effekten 

af disse skal opgøres.  

 

2. Manglende oplysninger fra ledelsens side. Dette gælder flere områder, men når revisor er usikker 

på ejerskabet af anlægsaktiver, om nogle anlægsaktiver er medtaget dobbelt, om der sker korrekt 

eliminering eller om værdiansættelsen af de indregnede værdier i datterselskaberne er korrekte, bør 

dette give sig udtryk i årsrapporten.  

 

Frem til regnskabsåret 1984/85 var der endvidere ingen bemærkninger i revisionsprotokollen, men 

dette ændrede sig i de kommende år frem til koncernens konkurs i 1990. Hvert år blev retorikken i 

revisionsprotokollerne skærpet og der kom flere og flere kritiske bemærkninger omkring 

regnskabsprincipperne, men der var stadig kun blanke påtegninger i årsregnskaberne. De kritiske 

bemærkninger omfattede bl.a. de ovenfor nævnte eksempler.  

  

Perioden fra regnskabsåret 1985/86 og frem til 1990 blev endvidere kendetegnet ved udskiftning af 

revisorer stort set hvert år. Disse udskiftninger foretages efter, at den enkelte revisor har oplevet 

store arbejdsvanskeligheder i form af manglende oplysninger fra ledelsen o.l., men hver gang har de 

ved deres fratrædelse kun kommet med deres bemærkninger internt og oftest til Johannes Petersen, 

som herefter har kunnet bortforklare revisorskiftet på generalforsamlingen. Såfremt en af de 

fratrædende revisorer havde taget ordet på generalforsamlingen, kunne dette have givet 

offentligheden et indblik i de forhold, som var Nordisk Fjers eksistensgrundlag40.  

 

 

                                                 
40 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 15 
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Bestyrelse 

Som nævnt tidligere i afhandlingen er det i dag fastsat i RS 240, at det er bestyrelsens opgave at 

overvåge den daglige ledelse i selskabet.41 Dette ansvar for bestyrelsen var også eksisterende i 

1980’erne. Frem til 1987 var det Poul Schmidt som var bestyrelsesformand i Nordisk Fjer 

koncernen, og dermed var det hans overordnede ansvar, at bestyrelsen levede op til sit ansvar. 

Derudover bestod bestyrelsen af flere seks øvrige medlemmer herunder 2 medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer og Johannes Petersen selv.  

 

Fælles for alle medlemmer var, at de havde et afhængighedsforhold til Nordisk Fjer. Eksempelvis 

var der to advokater, som samtidigt udførte konsulentopgaver, mens et andet medlem var forstander 

på et Nordisk Fjer kollegium, hvor der var fri kost og logi. Ud over dette modtog de alle et honorar 

for deres arbejde, og de to advokater havde også adgang til firmabil i koncernen.  

 

Derudover var de alle kendetegnet ved, at de ikke var stærke personligheder, som ville sætte sig op 

mod Johannes Petersen. Dette medførte, at Johannes Petersen reelt set havde frit spil til at køre 

koncernen, som han havde lyst til, og at bestyrelsen kun var til, fordi det var et krav i lovgivningen.  

 

Fra 1988 blev Johannes Petersen endvidere valgt til formand for bestyrelsen, da Poul Schmidt faldt 

for aldersgrænsen. Derfor udfyldte Johannes Petersen både rollen som administrerende direktør og 

bestyrelsesformand for koncernen.42  

 

Efter skandalens omfang blev kendt af offentligheden, og der skulle placeres et ansvar har en 

gennemgang af referater fra bestyrelsesmøder, som er underskrevet af de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer vist følgende omkring bestyrelses arbejde: 

 

1. Selvom de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan have haft det svært overfor Johannes Petersens 

adfærd, havde de adgang til en skriftlig dokumentation fra en ekstern part nemlig 

revisionsprotokollatet. Efter hver regnskabsårs afslutning blev der læst højt fra 

revisionsprotokollatet, hvorefter de enkelte bestyrelsesmedlemmer uden at stille spørgsmål, 

underskrev dette.  

 

                                                 
41 Se afsnit: Ansvar for opdagelse af besvigelser 
42 Dette var tilladt på daværende tidspunkt. Efterfølgende blev lovgivningen ændret så dette ikke længere er tilladt.  
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2. De enkelte bestyrelsesmedlemmer burde have forlangt at have fået et særskilt eksemplar af 

revisionsprotokollatet, og efterfølgende tid og ro til at gennemgå dette inden bestyrelsesmødet. 

Dette skete ikke. 

 

3. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kendte til flere kritiske forhold omkring: 

 urigtige oplysninger til revisorerne fra Johannes Petersen i forhold til indregning af 

leasingaftaler 

 at revisorerne har efterspurgt oplysninger fra direktionen gentagne gange, men at disse ikke 

har reageret (dette står på samme side i revisionsprotokollen som der også underskrives på) 

 at selskabet igennem 1980’erne var op til 5 år efter med indsendelse af selvangivelsen til 

Skat  

 at bestyrelsen var informeret om udviklingen i USA, hvor der var en overproduktion på 3 

gange så meget, som der blev solgt 

 at et af koncernselskaberne lå inde med egne aktier, som ikke blev oplyst i årsregnskabet, 

hvilket var i modstrid med de børsetiske regler 

 at bl.a. børsen i Stockholm samt diverse professionelle børsmæglere forholdte sig meget 

kritiske til de offentliggjorte regnskaber og informationsniveauet i disse 

 

4. Ud over ovenstående punkter er det påvist at City Revision ved deres udtrædelse i 1988 

fremsendte en revisionsprotokol til hvert af bestyrelsesmedlemmerne, hvor de på 21 sider 

fremlægger alle de punkter, hvor der er sket manipulation af de eksterne regnskaber. Der er dog kun 

3 bestyrelsesmedlemmer, som modtager disse, ud over Johannes Petersen. 

 

Det kommer frem efterfølgende, at 2 ud af de 3 konfronterer Johannes Petersen med disse 

oplysninger, men overfor den ene bliver oplysninger bare betegnet som ”sludder og vrøvl”, mens en 

anden accepterer at 2. revisor igen underskriver med en blank påtegning. Den sidste benægter at 

have set dette revisionsprotokollat43.  

Efterspil 

Nordisk Fjer A/S er sammen med den nuværende sag omkring IT Factory A/S, nok den mest 

betydningsfulde sag omkring besvigelser i danske erhvervshistorie i nyere tid, hvilket bl.a. skyldes, 

                                                 
43 Skandalen om Nordisk Fjer, Henrik Dørge & Morten W. Langer, Børsens Bogklub, 1991, kap. 16 
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de beløb, der blev svindlet for, samt at mange omfattede Nordisk Fjer som en dansk succeshistorie 

og hvor offentliggørelsen omkring de udførte besvigelser, derfor var en kæmpe skuffelse. 

 

Derfor blev der også givet forholdsvis hårde straffe i den efterfølgende retssag, hvor 3 tidligere 

vicedirektører alle fik ubetinget fængselsstraffe, mens nogle af revisionsselskaberne blev idømt 

bøder på DKK 40.000.  

 

Som konsekvens af skandalen indførte Folketinget herefter nogle markante opstramninger af den 

danske regnskabslovgivning, hvor det eksempelvis blev forbudt for et børsnoteret selskabet at have 

den samme person som administrerende direktør og bestyrelsesformand, mens det for børsnoterede 

selskaber blev påbudt, at de udarbejdede eksterne regnskaber blev aflagt i henhold til de af FSR 

publicerede regnskabsvejledninger44.  

 

Disse opstramninger blev indført som en erkendelse af, at den danske regnskabslovgivning var for 

slap, og at den muliggjorde at kreative personer kunne omgå den samt at retningslinjerne for dem 

som skulle kontrollere virksomhederne, nemlig revisorerne, ikke var tilstrækkelige.  

                                                 
44 Årsrapporten, Jens O. Elling, Gjellerup, 2003, kapitel 2 



 54

Memory Card Technology A/S (MCT) 

Historien 

Selskabet blev etableret i Århus i 1992 af John Trolle som et handelsselskab med IT udstyr i form at 

hukommelseskort og lignende produkter til computere. I 1997 blev selskabet børsnoteret på 

Københavns Fondsbørs med det formål at skaffe likviditet til de store pengebindinger i varelagre og 

til udviklingsomkostningerne i selskabet. Målet herefter var, at selskabet inden 2005 skulle være 

blandt verdens 5 største producenter af hukommelseskort, hvilket bl.a. skulle opnås ved en 

børsnotering på den amerikanske IT børs Nasdaq.  

 

For at kunne finansiere den fortsatte vækst samt for at klargøre koncernen til børsnoteringen i USA 

optog selskabet et lån på 68 mio. dollars hos et bankkonsortium bestående af Danske Bank og 

Nordea. 

 

Uheldigvis for John Trolle og Memocy Card Technology A/S indtraf følgende hændelser som alle 

hver især påvirkede udviklingen i koncernen negativt: 

 Dollarkursen steg. Hermed blev gælden forøget.  

 Prisen på ram moduler faldt markant grundet overkapacitet 

 På dette tidspunkt begyndte kurserne på IT aktierne at falde 

 

Selvom selskabet efterfølgende fik udsættelse af tilbagebetaling af lånet, var udviklingen vendt i 

koncernen, som måtte fremlægge halvårs- og årsregnskaber med underskud.  Endvidere blev der 

også stillet spørgsmålstegn ved selskabets likviditet, og om det kunne fortsætte med det nuværende 

setup45, hvilket der efterfølgende viste sig, at det kunne det ikke, hvorfor koncernen i januar 2001 

trådte i betalingsstandsning, og med en efterfølgende konkurs den 28. september 2001. 

Anklagen 

I forbindelse med behandlingen af konkursboet har kurator anlagt sag mod udvalgte medlemmer af 

ledelsen i koncernen for bedrageri, samt mod revisorerne for mangelfuldt arbejde. Der blev lagt sag 

an mod de underskrivende partnere fra henholdsvis PricewaterhouseCoopers og Ernst og Young, 

der fungerede som henholdsvis udførende og kontrollerende revisor. Anklagen vedrører 

                                                 
45 Kejserens nye klæder - Erhvervshistoriske skandaler, Søren Ellemose, Jyllands-Postens Forlag, 2005, side 260-268 
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regnskabsårene 1998/99 og 1999/00, som var de to sidste regnskabsår for koncernen inden 

konkursen. Årsregnskaberne for disse to regnskabsår indeholdt for begge år en blank påtegning fra 

revisorernes side. 

 

Nedenfor gennemgås revisornævnets afgørelse, på de punkter hvor revisornævnet gav Anklager 

medhold46.  

 

Det skal understreges at selve erstatningssagen mod revisorer, bestyrelse og ledelsen endnu ikke er 

ført. Derfor er nedenstående ikke afgørende for om revisorerne er erstatningsansvarlige overfor 

boet, men kun en gennemgang af de områder hvor Revisornævnet har fastslået, at de underskrevne 

revisorer har begået fejl og ikke ageret i henhold til god revisorskik. Det kan i den forbindelse 

nævnes, at PricewaterhouseCoopers har taget revisornævnets afgørelse til efterretning og ikke vil 

gøre yderligere herved47.  

Regnskabsmanipulation 

Nedenfor er oplistet de fejl, som blev konstateret i årsregnskaberne for de 2 år. Det kan ikke 

udelukkes, at ikke alle skyldes direkte besvigelser i form af regnskabsmanipulation, men i stedet 

kan skyldes almindelige fejl eller manglende viden på området. Dog er alle områder karakteriseret 

ved, at der er manglende dokumentation, eller at der er handlet i strid med de underliggende 

oplysninger.  

 

1. Værdiansættelse af varelager  

Direktør John Trolle foretog selv reguleringer i bogføringen på varelageret, hvor lagerværdien i 

forbindelse med en genberegningsfunktion i Concorde IT-systemet medførte en ekstra værdi på 

DKK 50 mio. Der foreligger ingen dokumentation herfor. Endvidere blev opskrivningen foretaget 

over resultatopgørelsen i stedet for som en reserve bundet på egenkapitalen. Opskrivningen blev 

videreført i det efterfølgende regnskabsår 

 

Det fremkommer endvidere efterfølgende fra en tidligere ansat i koncernen, at såfremt der ikke var 

foretaget opskrivninger af varelageret, ville egenkapitalen pr. 30. juni 2000 have været negativ med 

DKK 61 mio. i stedet for en positiv egenkapital på DKK 112 mio. i årsrapporten for 1999/00. 

                                                 
46 Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 40-2004-S)  
47 Artikel, Revisionsgigant æder revisornævnsafgørelse, Simon Bendsen, d. 14/5 2009, Business. DK.  
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2. Defekte varer 

Der blev for begge regnskabsår returneret defekte varer til en værdi af henholdsvis DKK 13,5 mio. i 

1998/99 og DKK 20 mio. i 1999/00. Med en begrundelse om at disse med nogle forholdsvis 

beskedne omkostninger igen kunne sælges, blev der ikke foretaget nedskrivning heraf.  

 

Ifølge regnskabschefen i koncernen var der etableret følgende nedskrivningsregler. Såfremt der ikke 

har været bevægelser på et varenummer i 6 mdr. nedskrives med 50%, og såfremt der ikke har 

været bevægelser i 12 mdr. nedskrives der med 100 %, men disse blev altså ikke fulgt.   

 

3. Tilgodehavender 

Koncernen havde i regnskabsåret 1998/99 et tilgodehavende hos ITP på DKK 40 mio, hvoraf cirka 

DKK 30 mio. var over 9 mdr. gamle og dermed klassificeret som overforfaldne. Endvidere er dette 

tilgodehavende ikke omfattet af koncernens debitorforsikringsaftale. Der er ikke sket efterfølgende 

indbetalinger af væsentlig grad, hvorfor tilgodehavendet burde være nedskrevet. Dette ville 

direktionen dog ikke med den begrundelse, at den manglende betaling skyldes forlængede 

kredittider. I det følgende regnskabsår blev tilgodehavendet dog nedskrevet med DKK 27,6 mio. 

 

I regnskabsåret 1999/00 den 30. juni 2000 blev der indtægtsført 2 fakturaer på i alt DKK 46,6 mio. 

Indtil denne dato havde den hidtil største faktura været på USD 451k, hvorfor transaktionen er 

bemærkelsesværdig. Den efterfølgende revision gav endvidere heller ikke mulighed for at få 

bekræftet hele saldoen48.  

 

4. Indregning kontraktomsætning  

Koncernen har i begge regnskabsår indgået en kontrakt med Samsung omkring produktion af 

produkter. Det foregår ved, at Samsung leverer alle råvarer som chips, printplader m.m., hvorefter 

Memorycard blot skal samle produkterne. Det fremgår specifikt af kontrakten, at ejendomsretten 

ikke overgår, og dermed under hele produktionen er Samsungs. For disse ydelser modtager MCT et 

vederlag, som henholdsvis i 1998/99 udgjorde DKK 2,3 mio. og i 1999/00 DKK 1,9 mio. Ved 

indregning i årsrapporten er dette vederlag indregnet, som om produktionen foregik ved et normalt 

indkøb af råvarer og med et efterfølgende salg, hvorfor der omregnes til både omsætning og 

                                                 
48 Se nedenfor omkring “Rolle i sagen” 
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vareforbrug. Der indregnes stadig det korrekt nettobeløb i de 2 regnskabsår, men omsætningen 

forhøjes med DKK 181 mio. i 1998/99 og DKK 156 mio. i 1999/00.   

 

5. Interne avancer 

I regnskabsåret for 1999/00 er der konstateret en del koncernintern samhandel, hvor eksempelvis 

varelageret flyttes mellem MCT i Danmark til MCT i USA 8 gange i en periode på 1,5 måned, 

således at MCT Danmark ejer lageret den 1. oktober 1999 og igen den 26. november 1999. Disse 

transaktioner medfører en forøgelse af lagerværdien på DKK 10,8 mio.  

 

Denne interne avance burde have været elimineret i koncernregnskabet, hvilket ikke skete. 

 

6. Aktiverede emissionsomkostninger 

Ledelsen har aktiveret omkostninger på DKK 10 mio. i forbindelse med rådgivning omkring 

amerikanske forhold til brug for børsnotering på Nasdaq. Denne emission blev ikke til noget 

grundet udviklingen i koncernen og på IT aktier omkring årtusindskiftet. Det blev besluttet at 

opretholde denne aktivering med den begrundelse, at denne rådgivning kunne benyttes på et senere 

tidspunkt, da et eventuelt nyt børsprospekt ville indeholde mange af de samme overvejelser.  

Rolle i sagen 

Som nævnt ovenfor et det endnu ikke afgjort, hvorvidt eksempelvis bestyrelsen også har et ansvar 

for de foregåede besvigelser i koncernen. Derfor er der nedenfor kun medtaget de forhold, som 

Revisornævnet har påpeget, og som har medført en bøde til hver af de 4 underskrivende revisorer på 

DKK 150.000. Revisorerne fra Ernst og Young fik en yderligere bøde hver på DKK 50.000, da 

Ernst og Young også var ene revisorer for Holding selskabet, hvor der også var begået 

ansvarspådragende fejl49.  

 

Revisor 

Ovennævnte forhold vil blive gennemgået med kommentarer til hvert punkt omkring revisors 

arbejde, samt med hvilken indvirkning det burde have haft på revisors påtegning. Hertil kan nævnes 

at der for årsregnskaberne for både 1998/99 og 1999/00 var blanke påtegninger.  

 

                                                 
49 Disse vedrører ulovlige aktionærlån i Holding selskabet, men behandles ikke i denne afhandling.  
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Endvidere kan det nævnes at revisorerne i forbindelse med deres planlægning var opmærksomme 

på, at det var påkrævet med særlig opmærksomhed og professionel skepsis i forhold til de fremlagte 

oplysninger.  

 

Ved planlægningen af revisionen for 1998/99 skrives i notat fra maj 1999 at ”virksomheden kan 

blive fristet til at foretage visse reguleringer for at tækkes investorerne”. Dette skyldes, at 

virksomheden havde fremlagt et dårligt halvårsregnskab samt nedjusteret forventningerne til 

årsregnskabet.  

 

Ved planlægning af revision for 1999/00 noteres den 22. juni 2000 at:  

1. ”Selskabets indsats for at sikre korrekt optagelse af varelager anses for mindre 

tilfredsstillende” 

2. ”Det vurderes, at selskabets ledelseskontroller ikke i alle tilfælde er i stand til at opdage og 

korrigere svigt i applikationskontroller”  

3. ”Selskabet har ikke i alle tilfælde demonstreret en fornøden forståelse for, at det er 

selskabet, som har bevisbyrden for årsregnskabets udsagn”  

4. ”Der er en risiko for, at bestyrelsen ikke udgør et aktivt kontrolorgan overfor direktionen” 

5. ”Sammenfattende er det opfattelsen, at selskabets kontrolmiljø må karakteriseres med en 

risikoprofil som middel til høj”  

 

Disse punkter fra planlægningen for de to regnskabsår er alle medvirkende til, at revisorerne har 

haft behov for yderligere revisionsbevis. Endvidere har de virket som en skærpet omstændighed ved 

bedømmelsen af arbejdet, da revisorer har været opmærksomme på problemstillingerne men ikke 

indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

Ad. 1. Værdiansættelse af varelager 

Revisorerne har i begge regnskabsår ikke haft mulighed for at kontrollere værdiansættelsen af 

varelageret, og hvorvidt der var foretaget opskrivning på varelageret. Dette skyldes, at kendskabet 

til Concorde systemet ikke har været tilstrækkeligt, og at ledelsen har modsat sig at få en 

programmør til at assistere, da systemet alligevel skulle udskiftes i 1999/00. Dette medtages som et 

punkt i revisionsprotokollen.  
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Derudover har direktionen oplyst, at den vurderer at virksomhedens lager har en noget højere værdi 

end den bogførte. Revisionen har via substansrevision fået bekræftet dette.   

 

Af regnskabspraksis fremgår at ”Varelageret optages til gennemsnitlig anskaffelses eller kostpris 

og nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere”. 

 

Hermed kan det konkluderes, at varelageret er optaget til nettorealisationsværdi, men som det 

noteres i revisionsprotokollen, er denne højere end den gennemsnitlige anskaffelses eller kostpris.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer Revisionsnævnet at revisorerne burde have taget forbehold 

for: 

 værdiansættelsen af varelageret 

 at en del af varelageret var optaget til nettorealisationsværdier selvom disse var højere end 

den gennemsnitlige anskaffelses eller kostpris 

 

Dermed konkluderes, at revisorerne har handlet i strid med god revisionsskik. 

 

Ad. 2. Defekte varer 

I forbindelse med kontroloptællingerne på selskabets varelager for begge regnskabsår er der ikke 

foretaget optælling af de defekte varer. Tilstedeværelsen i 1998/99 er vurderet ud fra de få fundne 

fejl ved den samlede optælling, mens tilstedeværelsen for 1999/00 er vurderet ud fra, at der er 

forevist, hvor de defekte varer er placeret på lageret inkl. optællingslister herfor. 

Værdiansættelsen er for begge år ikke kontrolleret. Der noteres, at ledelsen mener, at varerne igen 

kan sælges med tillæg af få omkostninger, men der er ikke indhentet forståelse for, hvordan værdien 

er vurderet. Da værdien af de defekte varer for de 2 regnskabsår udgør henholdsvis DKK 13,5 mio. 

og DKK 20,3 mio. er der ikke indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Derfor er konklusionen fra Revisornævnet, at revisorerne burde have taget forbehold for: 

 tilstedeværelsen og værdiansættelsen af de defekte varer, eller stille krav til ledelsen om at 

foretage passende nedskrivning i årsregnskabet  

 

Dermed konkluderes, at revisorerne har handlet i strid med god revisionsskik. 
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Ad. 3. Tilgodehavender 

I regnskabsåret 1998/99 var der overforfaldne debitorer på DKK 30 mio., som det ikke var muligt at 

få bekræftet fra debitors side. Revisorerne accepterede ledelsens kommentar omkring, at det ikke 

var unormalt med en forlænget kredittid, samt at MCT fremadrettet ville modregne egne køb i den 

tilgodehavende saldo. 

 

Punktet medtages i protokollen, hvoraf også fremgår at ”Det synes klart at fremgå af kontokortet, at 

ITP løbende betaler MCMs fakturaer i takt med, at de forfalder, bortset fra de fakturaer som er 

åbne pr. 30. juni 09”. 

 

I regnskabsåret 1999/00 er der et samlet tilgodehavende på DKK 47 mio., hvoraf de DKK 20 mio. 

ikke kunne bekræftes. Det forsøgtes derfor at opnå overbevisning fra forsendelse af varer ud fra en 

gennemgang af fragtbreve.  

I et notat omkring revisionen heraf, bemærkes at ”Der er ikke et 100 % sikkert skriftligt 

revisionsbevis herfor som følge af manglende mulighed for entydig kobling mellem MCT 

fakturanummer og fragtbreve. Samlet set vurderes dog at revisionsbeviset er tilfredsstillende”  

 

Konklusionen fra Revisornævnet er, at revisorerne i begge regnskabsår burde have taget forbehold 

for: 

 værdiansættelsen af disse væsentlige tilgodehavender, da det ikke har været muligt at få 

ekstern bekræftelse eller kontrolleret til efterfølgende betalinger 

 

Dermed konkluderes, at revisorerne har handlet i strid med god revisionsskik. 

 

Ad. 4. Indregning kontraktomsætning 

Revisorerne har ved revisionen for begge år accepteret, at selskabet har forhøjet sin omsætning og 

vareforbrug ud fra det modtagne ”Module Processing Fee” fra Samsung. Dette er gjort ud fra en 

accept af ledelsens forklaring omkring, at ejendomsretten til produkterne overgik til MCT, selvom 

det for begge år specifikt fremgår af aftalen med Samsung, at dette ikke er tilfældet. 

 

På baggrund af dette er konklusionen fra Revisornævnet, at revisorerne i begge regnskabsår burde 

have taget forbehold for: 
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 indregningen af omsætningen og deraf følgende vareforbrug 

 

Dermed konkluderes, at revisorerne har handlet i strid med god revisionsskik. 

 

Ad. 5. Interne avancer 

Revisorerne har ved deres planlægning været opmærksomme på problemstillingen omkring de 

interne avancer. Det noteres i planlægningsnotat af 22. juni 2000 at ”selskabet har en væsentlig 

samhandel med koncernens selskaber, og at selskabets koncernrapportering på dette punkt er 

mangelfuld” 

 

Fra revisornævnets side noteres det, at der ikke blev fremlagt nogen forretningsmæssige 

begrundelser fra ledelsens side på de mange overdragelser af samme varelager internt i koncernen. 

 

På baggrund af dette er konklusionen fra Revisornævnet, at revisorerne i begge regnskabsår burde 

have taget forbehold for: 

 de interne avancer på råvarelageret, da disse burde være elimineret i koncernregnskabet 

 

Dermed konkluderes, at revisorerne har handlet i strid med god revisionsskik. 

 

Ad. 6. Aktiverede emissionsomkostninger 

Revisorerne har accepteret ledelsens begrundelse for den fortsatte aktivering af omkostninger til 

børsprospektet m.m., ud fra en betragtning om, at rådgivningen kunne genanvendes på en emission 

på en anden fondsbørs.  

 

Beløbet blev dog efterfølgende udgiftsført i 1. kvartal af 2000/01.  

 

På baggrund af dette er konklusionen fra Revisornævnet, at revisorerne i begge regnskabsår burde 

have taget forbehold for: 

 aktivering af disse betydelige omkostninger 

 

Dermed konkluderes, at revisorerne har handlet i strid med god revisionsskik. 
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Efterspil 

MCT sagen er i forhold til dansk erhvervshistorie ikke den mest omfattende eller betydningsfulde 

sag, men den er interessant, fordi den er et eksempel på revisors arbejde på mange forskellige 

revisionsområder, både i forhold til hvad der er udført, samt hvad der burde være udført, og 

herudover hvordan der burde være rapporteret til ledelse, bestyrelse, børsen og den øvrige 

omverden.  Derudover er sagen et eksempel på en offentlig kendt sag om besvigelser, hvor det fra 

en uafhængig part er påvist, hvori der er sket fejl, og dermed er der et reelt grundlag for at rette 

kritik mod revisorerne. 

 

De underskrivende revisorer fra både PricewaterhouseCoopers og Ernst og Young blev alle idømt 

en bøde på DKK 150.000, hvilket i forhold til dansk historie er en markant bøde størrelse.   

 

Som nævnt i indledningen er der endnu ikke faldet dom omkring et eventuelt erstatningsansvar til 

bestyrelsen, men ovenstående gennemgang af forholdene i MCT kunne indikere, at bestyrelsen i 

alle tilfælde ikke har levet op til sin rolle som kontrollant af den daglige ledelse, og i den 

forbindelse stillet tilstrækkeligt kritiske spørgsmål til eksempelvis varelagret, tilgodehavende o.l. 

Dette burde bl.a. være sket ud fra den fremsendte revisionsprotokol, som bestyrelsen skal 

underskrive.
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IT Factory A/S 

Historien 

Selskabet IT Factory A/S blev stiftet i 1997, som et datterselskab til Complet Data. Complet Datas 

aktivitet bestod i salg af hardware, software og uddannelse m.m. til erhvervslivet, mens det var 

hensigten, at aktiviteten i IT Factory skulle bestå af softwareproduktet Lotus Notes, som på 

daværende tidspunkt var ved at vinde indpas hos virksomheder verden over.  

 

Da IT-boblen brister i 2001 og selskabet pludseligt har store økonomiske problemer, som 

nødvendiggør ny kapital kommer Asger Jensby og Stein Bagger for første gang i betragtning50. 

Selskabet bliver dog erklæret konkurs den 6. juni 2003, hvilket sker bl.a. efter nogle meget kritiske 

spørgsmål fra bestyrelsen omkring kundeforhold og flere tilfælde af indregning af fiktiv omsætning, 

som efterfølgende belånes hos bl.a. Amagerbanken. Dette fører til en politianmeldelse af Stein 

Bagger i november 2003.  

 

I forbindelse med konkursen får Stein Bagger og Asger Jensby mulighed for at købe de eneste reelle 

aktiver ud af boet. Disse består af Lotus Notes software, og det er på dette grundlag, at IT Factory 

fører forretningen videre51.   

 

De første par år efter konkursen forløber uden den store opmærksomhed fra offentligheden andet 

end nogle positive artikler i henholdsvis Computerworld og Børsen. Omsætningen og resultaterne 

forøges, men det er reelt først fra 2005, at de markante stigninger indtræffer. Denne udvikling løber 

helt hen til december 2008, hvor selskabet erklæres konkurs og hvor Stein Bagger efterlyses for 

bedrageri52.  

 

Det er også fra 2005, at interessen fra medierne og andre folk i branchen stiger, og hvor enkelte 

begynder at forholde sig kritisk til den enorme vækst, som IT Factory udviser. Heriblandt IT 

journalisten Dorte Toft, som er en af de få fra de danske medier, som ikke umiddelbart hopper med 

på Stein Bagger vognen.  

                                                 
50 Bedrag, Dorte Toft & Henrik Tüchsen, 2009, kapitel 1  
51 Bedrag, Dorte Toft & Henrik Tüchsen, 2009, kapitel 3 
52 Bedrag, Dorte Toft & Henrik Tüchsen, 2009, kapitel 10 
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Regnskabsmanipulation 

IT Factorys svindel kan betegnes som regnskabsmanipulation af højeste grad. Dette skyldes, at på 

trods af en omsætnings- og resultatfremgang uden sammenligning i branchen i årene fra 2006 – 

2008, så solgte selskabet stort set ingen produkter. Det er anslået efterfølgende, at måske kun 1 % af 

den samlede omsætning kan henføres til reelle solgte produkter, mens resten skyldes svindel med 

leasingforpligtelserne.  

 

Sådan foregik svindlen:  

1. IT Factory A/S sender en fiktiv faktura på salg af software licenser til et partnerskab i 

udlandet, som kan være et fup selskab, et selskab som er involveret i svindlen eller et helt 

legitimt selskab. Kendetegnet for denne type af leasing er, at leasingselskabet ikke har 

kendskab til, hvem den egentlige kunde er.  

2. Partnerskabet beregner herefter en provision og sender fakturaen videre til et forudbestemt 

leasingfirma, som har indgået en aftale med IT Factory A/S herom. Igen med en forfalsket 

underskrift for bestyrelsesformanden Asger Jensby. 

3. Leasingselskabet betaler herefter Partnerskaber for fakturaen inklusiv den pålagte 

provision. Leasingselskabets indtjening består af en pålagt rente på mellem 6 til 12 %. 

4. Partnerskabet betaler herefter IT Factory A/S for den oprindelige faktura, og hermed opnår 

Partnerskabet et overskud svarende til den pålagte provision. 

5. Leasingselskabet får herefter månedlige afdrag fra IT Factory A/S. 

 

Stein Bagger har i forbindelse med retssagen oplyst, at svindel med leasingforpligtelser begyndte i 

2006, mens anklageren dog ikke er helt overbeviste herom, og vurderer bl.a. at dyre gave i form af 

smykker, ure og en Porsche i 2005, alle er købt for penge, som kan henføres til svindel i IT 

Factory53.   

 

Ud over svindel med leasingkontrakter er der endvidere i regnskabet eksempler på markante 

rejseafregninger og private fester hos Stein Bagger, som er medtaget som omkostninger i selskabet. 

Den dyreste af disse rejser til Dubai, den hvor Stein Bagger valgte at stikke af til USA, blev i alt 

bogført som en omkostning i IT Factory på cirka DKK to millioner. Derudover er der eksempler på 

minimum to øvrige rejser til Dubai, som blev omkostningsført til cirka DKK 1,2 millioner pr. rejse. 

                                                 
53 Artikel: Omstridt udenlandsk dansker bag Bagger-lån i 2002, Kristian Hansen, 22/10 2009, Computerworld 
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Disse rejser havde et så markant islæt af privat karakter, at disse omkostninger ikke kan medtages i 

selskabet 54. På baggrund af dette vil der efterfølge blive foretaget en yderligere gennemgang af 

bilagsdokumentation fra tidligere regnskabsår, da det forventes at disse rejser kun er toppen af 

isbjerget. 

Rolle i sagen 

I sagen omkring IT Factory er der endnu ikke fundet en afgørelse på, hvor der kan placeres ansvar 

for at bedragerierne kunne fortsætte i så lang tid. Dette betyder, at der ikke er offentlige 

undersøgelser omkring revisors arbejde endnu, mens det også mangler at blive fastlagt om 

bestyrelsen har levet op til sit ansvar eller om kreditorerne selv har været medvirkende til, at de har 

tabt så mange penge grundet uagtsomt adfærd. 

 

Det eneste, der er afgjort, er at Stein Bagger har erkendt sig skyldig i alle anklagerens punkter 

omkring bedrageri af højeste grad, og i den forbindelse har accepteret sin straf på fængsel i 7 år55.  

 

Revisor 

Siden 2003 har selskabet benyttet to revisionsselskaber. For regnskabsårene 2003 og 2004 var det 

Deloitte som var revisor, mens KPMG herefter overtog revisionen. I forbindelse med retssagen mod 

Stein Bagger har Deloitte også gennemgået deres arbejdspapirer, som en yderligere form for 

kvalitetskontrol og for at identificere indikationer på, at der også i disse år skulle være udført 

besvigelser. Denne kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger fra selskabets side, hvor det 

bl.a. anføres: 

 

”Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der også i disse år foregik svig, men det var først fra 2005 

at omsætningen steg markant, og dermed vurderes risikoen for og væsentligheden af eventuelle 

besvigelser, som lav.56” 

 

Vedrørende KPMG har selskabet afgivet blanke påtegninger på regnskaberne for 2005-2007. Dette 

har medført, at kurator, på vegne af selskabets kreditorer, har indledt en erstatningssag mod 

revisionsfirmaet. Det er bl.a. med denne begrundelse: 

                                                 
54 Artikel: Baggers underslæb eksploderet, Johan Christensen, 30/1 2009, Børsen   
55 Artikel: Anklageren: Der er andre forbrydere end Stein Bagger, Jakob Skouboe, 15/6 2009, Børsen  
56 Artikel: IT Factory revisor frikender sig selv, Morten Høyrup, 9/12 2008, Computerworld 
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”At der må antages at foreligge faglige fejl i forbindelse med revisionen af og påtegningen på 

årsrapporterne for 2005, 2006 og 200757”, og at ”det er vores vurdering at årsrapporterne 

indeholder væsentlige fejl. De fejl knytter sig til håndteringen af leasing, og de indtægter og 

udgifter, der knytter sig til leasingaftalerne. Det er yderligere vores vurdering at 

leasingselskaberne har anvendt årsrapporterne som instrument i forbindelse med 

kreditvurderingen58”.    

 

Over for disse påstande fremstår KPMGs version af forløbet. Her udtaler administrerende direktør i 

KPMG Stig Due samt Senior Partner i KPMG Jesper Koefoed: 

 ”På baggrund af vores interne gennemgang af vores materiale i sagen, kan vi sige, at vi føler os 

bedraget ligesom andre i denne sag. Vi står ved vores arbejde. Vi har ingen indikationer af, at 

partnere eller medarbejdere fra KPMG har været forsømmelige eller medvirket til ulovligheder 

eller økonomisk kriminalitet. Vi mener følgelig, at vi har udført vores arbejde korrekt” og at: 

”Generelt kan vi sige, at hvis der er tale om en situation, hvor fiktive transaktioner er tilsløret ved 

falske kontrakter og inddækket ved indbetalinger fra ubogførte provenuer fra leasingkontrakter, så 

vil det regnskabsteknisk være holdt ”off balance” og dermed umuligt at afdække i revisionen”59  

 

Det vil sige, at revisionen mener, at arbejdet er udført i overensstemmelse med god revisor skik, 

hvilket kan siges at være det, som retten skal afgøre.  

 

Bestyrelse 

Bestyrelsen i IT Factory bestod foruden Stein Bagger af bestyrelsesformand Asger Jensby samt den 

tidligere topchef i TDC Henning Børgesen som menigt medlem. I den efterfølgende gennemgang af 

bestyrelsens arbejde, herunder den konkrete udførte kontrol med direktionen, har begge 

bestyrelsesmedlemmer erklæret sig uskyldige i forhold til et eventuelt ansvar for, at svindlen kunne 

foregå i det omfang, som var tilfældet. Dette begrundes med, at de har forholdt sig tilstrækkeligt 

kritisk til ledelsen, men simpelthen selv er blevet bedraget på lige fod med de øvrige parter i 

sagen60.  

 

                                                 
57 Artikel: Bagger-kreditorer går en efter milliard, Simon Bendtsen, 25/7 2009, Business.DK 
58 Artikel: Gigantiske krav på vej til KPMG, Jette Aagaard & Simon Kirketerp, 2/4 2009, Børsen 
59 Artikel: KPMG: Foreløbig intern redegørelse peger på sofistikeret bedrageri, www.KPMG.dk, 22/8 09 
60 Artikel: Alvorligt bestyrelsessvigt gav Bagger frit spillerum, Jakob Skouboe & Jette Aagaard, 2/4 2009, Børsen 
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Det er dog også kommet frem, at Asger Jensby i 2007 modtog nogle anonyme mails, hvoraf 

fremgik, at der var meget mistænkelige forhold i IT Factory, og at hele aktiviteten stort set var fiktiv 

og byggede på svindel. Det fremgår bl.a. i den ene mail, som Journalist Dorthe Toft har haft adgang 

til: 

”I det omfang du ikke selv er involveret i ovenstående, er mit råd til dig, at I laver en grundig 

revision af ITF’s toplinje mht. konkrete kundeforhold, projekter, partnerskab, fakturering mv., og at 

I forholder jer meget konkret til de betydelige immaterielle aktiver, der er bogført”61. 

 

Asger Jensby har forelagt sagen omkring de anonyme mails for offentligheden med 2 forskellige 

konklusioner:  

1) At han godt vidste, hvem personen var, og det var en tidligere aktionær og ansat i selskabet. 

Han affærdigede det dog som en jalousi over udviklingen i selskabet efter vedkommende 

stoppede. Denne udtalelse er fra 2007 i forbindelse med en research fra Børsen netop omkring 

påstået svindel i IT Factory. 

2) At han ikke kendte vedkommende der havde sendt mailen, og at personen bare kunne fremstå 

til ham eller sin advokat med den konkrete mistanke. Dette har han fastholdt siden, svindlen 

blev offentlig kendt i december 2008. 

 

Endvidere er det kommet frem, at Asger Jensby privat har haft et lån hos Stein Baggers selskab 

Agios United på DKK 28 millioner til finansiering af hans og hustruens drømmebolig i Norge. 

Dette kan være hæmmende i forhold til hans rolle som kontrollerende organ for direktionen, da han 

nu har en direkte afhængighed af den person, han skal kontrollere62.  

 

Der er som bekendt ikke faldet dom i sagen omkring erstatningsansvar for bestyrelsen, men 

ovenstående er bestemt ikke positivt for primært Asger Jensby, da det kan diskuteres, om denne 

advarsel blev taget tilstrækkeligt seriøst, og om reaktionen herpå var god nok. Såfremt bestyrelsen 

kan fremvises referater fra bestyrelsesmøder, hvor det fremgår, at bestyrelsen har forholdt sig 

kritisk til ledelsen, vil dette være positivt for bestyrelsen. Endvidere vil det faktum, at Stein Bagger 

har erkendt, at have forfalsket Asger Jensbys underskrift også være en formildende omstændighed, 

da bestyrelsen ikke kan være erstatningsansvarlige for bedrageri udført i deres navn.  

 

                                                 
61 Artikel: Asger Jensby kendte idenditet på sladrehank, , Johan Christensen, 11/12 2008, Børsen 
62 Bedrag, Dorte Toft & Henrik Tüchsen, 2009, side 268 
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Derudover vil det være en formildende omstændighed, såfremt retssagen placerer et ansvar hos 

enten revision eller hos kreditorerne selv, men dette er som nævnt heller ikke afklaret endnu.  

 

Banker 

Bankernes ansvar går på, om de kan siges at have handlet uagtsomt og forhøjet kreditter o.l. til IT 

Factory uden at have forholdt sig til en kritisk vurdering af selskabet. Danske Bank er blevet opgjort 

som den største kreditor og skulle have lidt et tab på DKK 350 mio. Heraf skyldes den største del 

dog indgåelse af leasingaftaler, som ikke kan honoreres. Disse gennemgås nedenfor. 

 

Danske Banks administrerende direktør Peter Straarup erkender også efterfølgende, at der er sket 

fejl omkring opfølgning på underskriftsforhold og en for løs risikovurdering i forhold til udvidelse 

af kassekreditten.  

 

Han udtaler endvidere: ”Vores kredithåndtering er ikke så klodset som den har været fremsat. Husk 

på at der er produceret falske dokumenter, og der er anmærkningsfrie regnskaber, men selvfølgelig 

kunne vi have gjort det bedre. Man oparbejder en tillid til kunden, og så sker der det, at man ikke 

helt er så formel for så vidt angår kriterierne for f.eks. underskriftsprocedure – det er sket i flere 

omgange i denne sag63”. 

 

Eksempelvis har banken umiddelbart før Stein Baggers seneste tur til Dubai bevilget en kassekredit 

på DKK 50 mio., hvor der nåede at blive trukket DKK 35 mio. inden den blev lukket. Dette er jf. 

Peter Straarup beskrevet som endnu et eksempel på tilliden til IT Factory og Stein Bagger, men 

samtidigt også et eksempel på den lidt lemfældige risikovurdering, der også har været tilfældet i 

Danske Bank.  

 

Leasingselskaber 

Som nævnt i forrige afsnit vedrører størstedelen af Danske Banks tab, at de har indgået en del store 

leasingaftaler med IT Factory, og at disse nu ikke efterfølgende kan honoreres. Leasingaftaler er 

indgået med Danske Banks datterselskab Danske Leasing, og er indgået på baggrund af de 

forfalskede kontrakter som Stein Bagger udarbejdede, inklusiv Asger Jensbys underskrift.  

 

                                                 
63 Artikel: Straarup indrømmer svigt i IT Factory-sag, Simon Richard Nielsen & Johan Christensen, 30/12 2008, Børsen  
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Peter Straarup har indrømmet, at der er sket fejl i forbindelse med indgåelse af disse kontrakter, og 

derudover har pressechef i Danske Bank Jonas Torp også erkendt ”at de nok godt kunne have brugt 

en time mere på regnskabet64”.  

 

Denne bemærkning kommer efter at Danske Leasing ikke har fundet det tilstrækkeligt påfaldent, at 

der i de forelagte regnskaber for henholdsvis 2005, 2006 & 2007 ikke fremgik, at selskabet havde 

store forpligtelser til indgåede leasingaftaler, hvilket skal ses i betragtning af, at selskabet netop var 

kendt for dette.  

 

Dette er vigtigt, da det kan påvise, at Danske Leasing som kreditor har ageret uagtsomt, og dermed 

kan der her placeres et delansvar. Endvidere kan der sættes spørgsmålstegn ved selskabets 

vurdering af aktivernes værdi inden en aftale indgåes, da en sådan vurdering ville have påvist, at 

aftalerne var af ren fiktiv karakter.  

 

Offentlige myndigheder 

Dette vedrører ikke selve svindlen med leasingkarrusellerne, men er i stedet et udtryk for at Stein 

Bagger også var i offentlighedens søgelys på andre områder i årene fra 2003 - 2007: 

 2003: IT Factory anmeldes for dokumentfalsk af Amagerbanken. Sagen henlægges dog 

grundet manglende beviser 

 2006: Politiet efterforsker snyd med luksusbiler i IT Factory. Bl.a. ransages selskabets og 

Stein Baggers private adresse, og Stein Bagger modtager i 2007 en betinget dom herfor. 

 2007: De ovennævnte ransagninger får Skat på sporet af momssvig i millionklassen, og der 

indledes nærmere undersøgelser heraf af politiet i Nordsjælland. 

 2007: TopNordic anmelder IT Factory til Skat for forsøg på momssvig.  

 

Efterforskningerne i 2007 nåede ikke at blive færdiggjort før IT Factorys konkurs, og om disse 

kunne have været medvirkende til at afsløre bedraget, kan der kun gisnes om.  

                                                 
64 Artikel: Leasinghul i regnskab vækker ny undren, Jakob Skouboe & Anne Louise Houmann, 4/12 2008, Børsen 
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Efterspil 

Sagen vedrørende IT Factory A/S er den eneste af de omtalte sager i denne afhandling, hvor det 

endnu ikke er offentliggjort, hvor der er sket fejl samt fastlagt, hvem der har ansvaret for de store 

tab, som kreditorerne og aktionærerne oplevede. 

 

IF Factory A/S sagen betegnes som den største danske erhvervsskandale siden Nordisk Fjer, hvilket 

skyldes det enorme beløb, der er svindlet for. Ansvaret herfor er selvsagt Stein Baggers, men i 

forhold til at placere et eventuelt erstatningsansvar overfor kreditorerne, går der formentligt nogle år 

endnu. Der afventes bl.a. Responsumudvalgets gennemgang af KPMGs arbejde, hvor det skal 

fastlægges om selskabet har opfyldt kravene til god revisorskik.  

 

Et af fokus områderne for responsumudvalget vil helt sikkert være de indregnede indtægter i 

selskabet. Disse kom som tidligere nævnt næsten alle fra Stein Baggers leasingkarrusel, og med 

tanke på at RS 240 specifikt påpeger, at indregning af indtægter altid er en key risk, vil der nok 

være stor fokus på hvordan denne risiko er afdækket. 

 

I forbindelse med indregning af de indregnede indtægter, vil det også være interessant at gennemgå 

revisorernes planlægning i relation til RS 315 og RS 330. Er de indregnede indtægter vurderet som 

en key risk, og har der været specifik fokus på selskabets finansielle præstationer kan dette både 

være en skærpende og formildende omstændighed. Det vil være negativt for KPMG såfremt de 

indregnede indtægter er vurderet som en key risk, og revisorerne ikke har indhentet tilstrækkelig og 

egnet revisionsbevis på både revisionmåls- og regnskabsniveau. Omvendt såfremt KPMG har udført 

alle tænkelige handlinger, bl.a. i form af udsendelse af saldomeddelelser til debitorer samt kontrol 

af efterfølgende indbetalinger, for at opnå tilstrækkelig overbevisning, vil dette medføre, at arbejdet 

er udført i henhold til god revisorskik.  

 

Men dette er som bekendt kun spekulationer, da undersøgelserne omkring KPMGs arbejde endnu 

ikke er færdiggjorte. 

 

Uafhængig af resultatet af responsumudvalgets undersøgelser vil kurator i boet også forsøge at 

placere et ansvar hos bestyrelsen, mens forsvarerne for revisor og bestyrelse vil forsøge at placere et 

ansvar hos kreditorerne selv.       
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Enron 

Historien 

Selskabet blev etableret i 1985 som en fusion mellem 2 selskaber i staten Nebraska65, og selskabets 

omsætning og antal ansatte voksede markant de kommende år, hvor selskabet i 2001 eksempelvis 

var USA’s 7 største selskab med 21.000 ansatte og med en omsætning på over USD 100 mia. Enron 

var i årene omkring år 2000 også kendetegnet ved et enormt overforbrug, hvilket resulterede i 

markante aflønninger til alle de ledende medarbejdere, og med en flyflåde på 8 privatfly, som stod 

til rådighed for topledelsen i koncernen. Dette mentes som en motivationsfaktor for de øvrige 

medarbejdere i koncernen.  

 

Medarbejderne i koncernen blev som en yderligere motivationsfaktor opfordret til at indgå i 

aktieoptions aflønning eller til for egne penge eller pensionsmidler at opkøbe aktier i Enron, da 

dette kunne ses som en sikker investering.  

 

Ligeså hurtigt som Enrons succes var opnået, ligeså hurtigt vendte udviklingen. I 3. kvartal i 2001 i 

forbindelse med fremlæggelse af kvartalsregnskab med et underskud på USD 638k, blev det 

offentliggjort, at revisorerne ikke kunne godkende regnskabet, da selskabet havde ”glemt” at 

indregne massive tab og forpligtelser på partnerskaber gennem de seneste år. Dette medførte, at 

kreditværdigheden blev nedjusteret kraftigt efter bl.a. en mislykket fusion med et konkurrerende 

selskab. Selskabet trådte herefter i betalingsstandsning i starten af december 2001. 

 

Herefter påbegyndes en større gennemgang af regnskaberne fra Enron af det amerikanske børstilsyn 

og diverse banker, og heraf fremgik en del skeletter i skabet i form af overforbrug hos topledelsen, 

fiktiv omsætning, ikke registrerede gældsposter samt skatteunddragelser66.  

Regnskabsmanipulation 

Ledelsens svindel foregik reelt set på 2 områder. 

 

For det første blev der etableret et stort antal partnerskaber i skattely rundt omkring i verden. Det 

var i disse, at den reelle handel med derivater foregik, og det var til disse, at kreditorerne lånte en 

                                                 
65 Artikel: Energiselskab bag verdens største finanstab, David H. Bentow, 3/12 2001, Børsen  
66 Kejserens nye klæder - Erhvervshistoriske skandaler, Søren Ellemose, Jyllands-Postens Forlag, 2005, side 192-201 
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masse penge. Herefter lånte partnerselskaberne pengene til moderselskabet med en løbetid på 

eksempelvis 50 år. Som sikkerhed for disse lån blev der overfor kreditorerne givet sikkerhed i form 

at aktier i Enron, som på tidspunkterne for låneoptagelserne blev betragtet som en sikker 

investering.  

 

Derudover blev der på de koncerninterne lån fastsat en rente, som gav Enron et markant 

skattemæssigt fradrag. Overfor skattemyndighederne blev dette medtaget som renteomkostningerne, 

mens det overfor investorerne blev medtaget som aktieudbytte. Dette kunne lade sig gøre pga., at 

der blev udarbejdet 2 separate regnskaber til henholdsvis skattemyndighederne og til investorerne.  

 

Ved hjælp af kreativ bogføring lykkedes det at gemme gæld og forpligtelser af vejen i disse 

partnerskaber, og grundet ejerandelen af disse partnerskaber var på under 50 %, blev disse ikke 

medtaget ved konsolideringen, men i stedet som noteoplysninger, som ikke har samme 

opmærksomhed. Derudover medvirkede de mange partnerskaber og de mange transaktioner mellem 

disse og moderselskabet til at koncernstrukturen blev meget uoverskuelig, og dermed blev det 

nemmere for selskabet at gemme de transaktioner væk, som offentligheden helst ikke skulle have 

indblik i.  

 

For det andet kunne selskabet benytte sig af et bogføringsprincip der blev kaldt ”Mark to market”. 

Dette betyder, der kan bogføres indtægter på fremtidig profit samme dag, som en aftale bliver 

indgået, uafhængigt af hvad der efterfølgende betales. Dermed kunne Enron i realiteten selv 

bestemme deres indtjening. Dette viser sig eksempelvis ved indgåelse af en ”video-on-demand” 

aftale, som blev indgået med Blockbuster. Teknologien hertil blev aldrig udviklet og dermed blev 

aftalen ophævet et par måneder efter, men med Mark to Market princippet kunne Enron 

indtægtsføre USD 53 mio., på en aftale der ikke gav en reel indtjening. Dette bogføringsprincip var 

helt centralt i selskabets svindel.  

 

Et af de markeder hvor Enron faktisk tjente penge, var på det Californiske el-marked. Dette var et 

liberaliseret marked, hvor prisen på el skulle afhænge af udbud og efterspørgsel. Enron pressede 

prisen på el voldsomt op ved at nedsætte udbudet af el, hvilket medførte en milliard indtjening for 

selskabet.  
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Ud over den interne regnskabsmanipulation har selskabets ledelse offentliggjort forkerte 

oplysninger og anbefalinger om selskabets økonomi, hvilket har haft en enorm påvirkning på mange 

medarbejdere i koncernen. Dette skyldes de før nævnte aktieoptionslønninger og anbefalinger om at 

investere pensionsmidler o.l. i aktier i Enron. Ledelsen var selvsagt informeret om de reelle forhold 

i økonomien, og solgte selv ud af deres aktier op mod konkursen for ikke selv at ligge inde med 

værdiløse aktier. På den måde optjente de en markant gevinst, mens ansatte og andre investorer 

mistede deres pensionsopsparing, da de indkøbte aktier pludselig var værdiløse.  

Rolle i sagen 

Revisor 

I forbindelse med gennemgang revisors rolle i skandalen, er det kommet frem, at ansatte i Arthur 

Andersen har makuleret en hel del dokumentation vedrørende deres arbejde for Enron. Der kan 

selvsagt kun gættes på, hvad denne dokumentation indeholdte, men det er nok ikke helt forkert at 

formode, at det er forhold som i en retssag vil være belastende for Arthur Andersen.  

 

Ud fra dette kan det derfor nok konkluderes, at Arthur Andersen i forbindelse med deres revision af 

Enron havde ”glemt” vigtigheden af at være uafhængig fra deres kunde, og dermed havde de ikke 

mulighed for at opfylde deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant,  

 

Arthur Andersen rådgav Enron omkring skattemæssige optimering, oprettelse af partnerskaber samt 

almindelige revisionsmæssig rådgivning, og havde bl.a. alene i år 2000 en indtjening fra selskabet 

på USD 439 mio. 

 

Bestyrelse / ledelse 

Centralt i svindlen i Enron står 3 personer. Kenneth Lay, Jeffrey Skilling og Andrew Fastow.  

 

I perioden fra selskabets stiftelse og frem til februar 2001 fungerede Kenneth Lay både som 

bestyrelsesformand og administrerende direktør, hvor hans højre hånd og en af idemagerne til 

bedragerierne Jeffrey Skilling blev udnævnt til administrerende direktør. Kenneth Lay besad 

herefter fortsat posten som bestyrelsesformand. Dette betød, at bestyrelsen ikke fungerede som det 
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kontrolorgan, det ellers er tiltænkt som. I USA blev der først efter Enron skandalen indført forbud 

mod at den samme person kunne være både bestyrelsesformand og administrerende direktør67.  

 

Kenneth Lay blev i maj 2006 kendt skyldig i bedrageri, men nåede aldrig at modtage sin straf, da 

han inden den endelige strafudmåling i september 2006 var død af et hjerteanfald. 

  

Jeffrey Skilling varetog inden han blev forfremmet til administrerende direktør rollen som ansvarlig 

for den nyoprettede finansafdeling. Det var denne afdeling som handlede med derivater, samt 

sørgede for de mange transaktioner mellem datter og moderselskabet. Som Senior Vice President 

blev Andrew Fastow udnævnt. Jeffrey Shilling blev i oktober 2006 idømt 24 års fængsel for sin 

rolle i svindlen, hvor han blev fundet skyldig i 19 punkter omhandlende bedrageri68. Andrew blev 

idømt 6 års fængsel for hans rolle i sagen.  

 

Ud over ovenstående personer blev en kasserer i 2004 idømt 5 års fængsel efter han erklærede sig 

skyldig i svindel.  

 

Banker 

Citygroup betalte i 2005 USD 2. mia, som en del af et forlig til selskabets aktionærer, der havde lagt 

sag an omkring bankens rolle i Enrons svindel.69 Banken havde tidligere betalt USD 120 mio. til 

Securities and Exchance Commisions, hvor de erkendte, at de havde været medvirkende til at 

manipulere de økonomiske meddelelser til offentligheden.   

 

Lehmann Brothers betalt i 2004 USD 222,5 mio., som en del af forlig til selskabets aktionærer, der 

havde lagt sag an mod banken, fordi den blåstemplede selskabets lån umiddelbart inden selskabets 

konkurs. Banken har dog fastholdt, at de ikke har gjort noget galt, og er heller ikke tiltalt for 

medvirkende til selve svindlen, men har alligevel valgt at indgå et forlig70. 

Efterspil 

Enron var sammen med 2 øvrige sager omkring besvigelser med til at ryste den Amerikanske 

finansverden. Enron var på daværende tidspunkt USA's 7 største selskab, og dermed også en af de 

                                                 
67 Se nedenfor omkring gennemgang af ændringer til lovgivning 
68 Artikel: Enron-dom på 24 år i stærkt mediefokus, Børsen 26/10 2006, Klaus Givskov 
69 Artikel: Citygroup betaler 2 mia. dollar Enron-bøder, Børsen, 10/6 2005, Victoria Markinkowski 
70 Artikel: Investeringsbank betaler 1,3 mia. for rolle i Enron sag, Børsen, 23/9 2004, Peter Møller Christensen 
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store på globalt plan. Omfanget af skandalen var derfor enorm både for revisor, kreditorer, 

pengeinstitutter, ansatte men også generelt for tilliden til den amerikanske finansverden.  

 

Centralt i skandalen fremstår de 3 hovedaktører i selskabet samt revisionsselskabet Arthur 

Andersen. Derudover blev flere af de største pengeinstitutter anklaget for at være kraftigt 

medvirkende til skandalens omfang, grundet de ukritisk har stillet likvide midler til rådighed for 

selskabet.  

 

Konsekvensen af sagen blev klart størst for Arthur Andersen, som på det tidspunkt var en af 

verdens 5 store revisionsselskaber. I 2002 blev revisionsfirmaet dømt for at have forhindret en 

fuldstændig opklaring af sagen. Dommen lød på en bøde på USD 500k, samt at de skulle være 

underlagt statens tilsyn i 5 år. Dommen kan dog betegnes som symbolsk, da revisionsselskabet 

allerede her reelt var gået i opløsning, mens de fleste medarbejdere var ansat hos konkurrenter, og 

afdelinger i de fleste lande solgt fra71.  

 

Efterfølgende er der dog i 2005 fra Højesterets side i USA konkluderet, at juryens bedømmelse af 

Arthur Andersen blev foretaget på et utilstrækkeligt grundlag, hvorfor dommen er annuleret. Dette 

betyder dog ikke, at revisionsselskabet er frikendt, og der skal nu føres en ny sag herom. Som nævnt 

ovenfor er dette dog lidt symbolsk, da selskabet er gået i opløsning ovenpå skandalen72.  

 

I lighed med efterspillet på danske Nordisk Fjer, indførte kongressen i USA efterfølgende nogle 

stramninger til lovgivningen for børsnoterede selskaber. Den fik betegnelsen Sarbanes Oxley Act.  

Delkonklusion 

Ud fra ovenstående kan der ikke gives et entydigt samlet svar på, hvad der er gået galt, da alle 

sagerne er forskellige. Dog er der alligevel nogle fællesnævnere for både revisor, bestyrelse samt 

øvrige kreditorer.  

 

Alle sagerne er kendetegnet ved besvigelser i form af regnskabsmanipulation, og hvor den daglige 

ledelse har været ansvarlig herfor. Derudover er alle sagerne kendetegnet ved, at bestyrelsen har 

ladet sig styre at en karismatisk direktion og formentligt ikke optrådt som det kontrolorgan det 

                                                 
71 Kejserens nye klæder - Erhvervshistoriske skandaler, Søren Ellemose, Jyllands-Postens Forlag, 2005, side 192-201 
72 Artikel, Enrom-dom annuleret, Børsen 1/5 2005, David Bentow 
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burde, eller at bestyrelsesformanden selv har været involveret i bedragerierne grundet muligheden 

herfor i lovgivningen. Årsagen til at der skrives ”formentligt” er, at der i sagerne omkring MCT og 

IT Factory endnu ikke ved en domstol er fastsat, hvordan ansvaret skal fordeles. 

 

De 4 sager er endvidere alle kendetegnet ved at enten kreditorerne og / eller aktionærerne har lidt 

markante tab.  

 

I de tre danske sager har der ikke været problemer med revisors uafhængighed, men i både Nordisk 

Fjer og MCT har der været klare mangler i revisors arbejde. Omkring revisorernes arbejde ved 

Nordisk Fjer er der dog det forbehold, at regnskabslovgivningen på dette tidspunkt i Danmark var 

meget slap, og først blev skærpet efterfølgende. I IT Factory har Revisornævnet endnu ikke 

færdiggjort deres undersøgelser, hvorfor der ikke kan konkluderes på revisors arbejde i denne sag.  

 

Enron er derimod kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem direktion og bestyrelse omkring 

bedragerierne, og med en revisor, som i bedste fald, kan siges at være uvidende om bedragerierne, 

men som i værste fald var involveret heri.  

 

Årsagen til at bedragerierne kunne fortsætte over en så lang periode som tilfældet var, kan i alle de 

valgte sager tilskrives en dominerende direktion, en forholdsvis svag bestyrelse, en revisor som ikke 

har været i stand til at opdage bedragerierne samt nogle kreditorer som måske har været for 

ukritiske i deres vurdering af kunden.  
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Delspørgsmål 3, revisors rolle i fremtiden 

Nedenfor gennemgås lovændringer fra både USA, EU og Danmark som direkte kan henføres til 

sager omkring besvigelser i ind- og udland. Ændringerne påvirker både revisors arbejde med 

yderligere påkrævede handlinger eller overvejelser, men også de enkelte virksomheder påvirkes i 

form af skærpelser til regnskabsaflæggelse samt til den daglige- og øverste ledelses ansvar i 

henhold til interne kontroller, revisionskomitéer, rapportering til omverden samt risikoen for 

besvigelser.   

Udvikling i danske regler omkring besvigelser 

Ændringer årsregnskabsloven 
Årsregnskabsloven som vi kender den i dag blev indført i 2001. Denne lovgivning var en 

omfattende ændring af den første årsregnskabslov i Danmark som blev indført i 1981.  

 

Der er følgende markante forskelle i de to lovgivninger: 

 Forsigtighedsprincippet afskaffes 

 Overgang fra transaktionsbaseret til værdibaseret målesystem. Hermed flyttes fokus fra 

resultatopgørelse til balance 

 Fokus på informationer til alle brugere af årsrapporten. Dette sker ved, at generalklausulen 

omkring ”et retvisende billede” gælder alle interessenter 

 Generalklausulen i ÅRL fra 1981 havde ”det retvisende billede” som centralt princip. Dette 

medførte at reglerne i ÅRL skulle suppleres eller endog fraviges, hvis det var nødvendigt for 

at opretholde det retvisende billede. Denne   

 Årsregnskabsloven fra 1981 bygger på 4. direktiv, mens ÅRL fra 2001 bygger på de 

internationale regler.  

 ÅRL fra 2001 består af 170 lovbestemmelser mod 68 i den oprindelige.  

 

Ovenstående medførte en markant skærpelse af de regler som et årsregnskab skulle aflægges efter, 

og dermed blev der ”lukket” nogle huller i lovgivningen. Herudover blev der i 2001 indført 

bestemmelser omkring at uddelegere beslutningskompetence til et privat organ for på bedst mulig 
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vis at udnytte ekspertisen i samfundet73. Sidst nævnte er bl.a. en af problemstillingerne i relation til 

nedbringelse af forventningskløften.  

Revisionsvejledning 21 
Inden den oprindelige RS 240 blev indført i 2003, var kravene til revisor i forhold til risikoen for 

besvigelser fastlagt i revisionsvejledning 2174. Denne blev udarbejdet af et udvalg under FSR, og 

blev indført på et tidspunkt, hvor der ikke forelå egentlige danske regler på området.  

 

Revisionsvejledningen 21 kan beskrives som en meget begrænset udgave af RS 240, både den 

oprindelige og den ajourførte.  

 

Revisionsvejledningen indeholder bl.a.: 

 den samme opdeling af besvigelser i misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation 

 ansvar for opdagelsen af besvigelser 

 professionel skepsis 

 interne kontroller i forhold til risikoen for besvigelser 

 reaktion på besvigelser i form af rapportering 

 dokumentation fra revisor 

 

Ovenstående er dog i en meget kortfattet udgave og uden reelle uddybende eksempler. Så selvom 

RV 21 indeholder en del af de samme elementer, er lovgivningen på områderne skærpet markant 

ved indførelse af RS 240. 

Derudover mangler der områder som de nuværende risikovurderingshandlinger, drøftelser i 

opgaveteamet, vurdering af revisionsbevis samt mange øvrige overvejelser og handlinger som 

revisor skal gøre i relation til risikoen for besvigelser. 

Udvikling i RS 240 
RS 240 blev indført i 2003 for at opfylde de internationale krav til revisor i forhold til risikoen for 

besvigelser. Den oprindelige RS 240 indeholder mange af de punkter, som er nævnt ved 

beskrivelsen af den nuværende RS 240 tidligere i afhandlingen, hvorfor disse ikke vil blive uddybet 

igen75.   

                                                 
73 Årsrapporten, Jens O. Elling, Gjellerup, 2003, kapitel 2 
74 Revisorhåndbogen 2002, Forlaget Thomson, Forlaget FSR, 2002, RV 21 
75 Revisorhåndbogen 2002, Forlaget Thomson, Forlaget FSR, 2003, RS 240 
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Helt overordnet er forskellen at den ajourførte RS 240 nu kun har fokus på besvigelser og ikke også 

fejl. Derudover bliver revisors arbejde udvidet i forhold til overvejelser og handlinger i relation til 

risikoen for besvigelser. Dette er ses bl.a. ved, at den oprindelige standard indeholdte 76 punkter 

samt bilag, mens den ajourførte indeholder 112 samt tilhørende ekstra uddybende bilag. 

 

Nedenfor vil derfor kun være fokus på ændringerne fra den oprindelige til den ajourførte RS 240 fra 

2006. 

 

 Besvigelsesfaktorerne medtages med konkrete eksempler i standarden, og ikke kun som 

bilag, mens disse uddybes i forhold til besvigelsestrekanten.  

 Øget fokus på professionel skepsis. Dette vises ved, at det er fremhævet i den ajourførte 

standard i afsnit 24, og derudover skal risikoen for fejlinformation som følge af besvigelser 

nu drøftes i opgaveteamet jævnfør afsnit 27. 

 Krav om udvidede forespørgsler til ledelsen og andet relevant personale under 

risikovurderingshandlingerne. Oprindeligt var det kun den daglige ledelse, der skulle 

forespørges til kendskabet til eventuelle faktiske besvigelser samt etablerede procedure for 

at imødegå disse, men nu er kredsen, hvortil der skal rettes forespørgsler, udvidet.   

 Fokus på indregning af indtægter som en sædvanlig betydelig besvigelsesfaktor. Dette er nyt 

punkt og fastlægger, at revisor altid skal vurdere besvigelser i relation til indregning af 

indtægter eller dokumentere hvorfor denne specifikke risiko ikke er tilstede jævnfør afsnit 

110. 

 Krav om udførelse af særlige revisionshandlinger som reaktion på risici for ledelsens 

tilsidesættelse af kontroller, er altid er en betydelig besvigelsesfaktor. Dette er en klar 

skærpelse, da den oprindelige standard ikke specifikt havde fokus på at ledelsen kunne 

tilsidesætte etablerede kontroller i forbindelse med besvigelser.  

 Mere detaljerede krav til ledelsens regnskabserklæring og til planlægningsmødet i 

opgaveteamet 

 Mere specifikke dokumentationskrav 
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Ovenstående skærpelser blev indført i 2006 med den ajourførte RS 240. Disse skærpelser kan ses 

som en direkte reaktion på de større besvigelses sager som både EU og USA oplevede i starten af år 

2000. Herudover er der fra EU's side etableret yderligere skærpelser til i form af 8. direktiv76.  

Sarbanes Oxley Act. af 2002 (SOX) 

Nedenstående beskrivelse er foretaget ud fra en oversigt udarbejdet af KPMG i januar 200377. 

 

Som følge af svindlen i Enron samt til dels Wordcom78, blev der i USA i 2002 indført en skærpet 

lovgivning omkring den øverste ledelses, den daglige ledelses og den eksterne revisors ansvar i 

henhold til at modvirke risikoen for besvigelser. Lovgivningen blev indført som et tiltag for at 

genoprette tilliden til det finansielle marked fra investors side. En tillid der var kraftigt nedadgående 

netop på grund af den omfattende svindel i de nævnte selskaber. Lovgivningen er gældende for alle 

virksomheder registreret på en amerikansk børs samt datterselskaber hertil, hvilket betyder, at en 

del danske virksomheder også er omfattet heraf.  

 

SOX kan opdeles i følgende 4 hovedpunkter: 

1. Udvalg til at tilse de eksterne revisorer i børsnoterede virksomheder 

2. Revisors uafhængighed 

3. Corporate Governance 

4. Udvidede oplysningskrav, herunder ledelsens vurdering af interne kontroller 

 

De 4 punkter bliver herefter specificeret i en del paragraffer, hvoraf det fremgår, hvad der omfattes 

af lovgivningen, hvordan kravene fordeles mellem ledelsen og den eksterne revision samt hvad 

arbejde de forskellige parter skal udføre. 

 

Der vil i det følgende blive lagt vægt på paragraf 201, 202, 203 og 404, som omfatter henholdsvis 

revisors uafhængighed, forudgodkendelse fra revisionskomitéen, revisors rotation samt revision af 

ledelsens vurdering af de interne kontroller i selskabet79. 

                                                 
76 Se beskrivelse nedenfor 
77 KMPG, Sarbanes Oxley Act.; A closer look 
78 Denne skandale vedrører også regnskabsmanipulation, og er betegnet som en af de største erhvervsskandaler i 
historien. Gennemgås ikke yderligere her. Se afsnittet omkring Afgrænsning  
79 Se afsnittet omkring Afgrænsning for begrundelse for valg af disse. 
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Paragraf 201 

Som nævnt tidligere i afhandlingen er et essentielt punkt i revisors arbejde, at der er en 

uafhængighed fra den kunde, som arbejdet udføres for. Dette var netop en af problemstillingerne for 

Arthur Andersen i forbindelse med deres revision af Enron, og måske med udgangspunkt i denne 

konkrete sag, er der i paragraf 201 opstillet konkrete eksempler på, hvad revisor må udføre af 

arbejde på en kunde, hvor de også udfører revisionen.  

 

 Bogføringsopgaver 

 Design og implementering af finansielt informationssystem 

 Vurdering og værdiansættelsesservices 

 Aktuar services 

 Interne revisionsydelser 

 Ledelsesydelser 

 Human ressource ydelser 

 Investeringsrådgivning og ydelser forbundet med investeringsbanker 

 Juridiske ydelser og øvrige ekspert udtalelser som ikke er revisions relateret 

 Alle andre ydelser som PCAOB80 via lovgivning ikke tillader 

 

Ovenfor er ikke nævnt skattemæssig rådgivning og planlægning, hvilket ellers var tiltænkt i det 

første udkast til lovgivningen. Der er nu lempet lidt, så revisor kan udføre disse opgaver, såfremt at 

de specifikt er godkendt af revisionskomitéen.  

Paragraf 202 

Ovenfor er nævnt, at revisor kan udføre specifikke ikke-revisions opgaver på en kunde, hvor der 

samtidigt udføres revision, så længe disse opgaver er forud godkendt af revisionskomitéen. Paragraf 

202 fastsætter regler for disse godkendelser.  

 

Endvidere fastsættes der regler heri for, hvordan revisionshonoraret skal specificeres. 

Revisionshonoraret skal specificeres for de 2 seneste år, og fordeles i: 

 Revision 

 Revision relateret 
                                                 
80 Public Company Accounting Reform and Investor Protection 
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 Skat 

 Andet 

Paragraf 203 

Som et ekstra tiltag for at opretholde uafhængighed er indført regler omkring rotation på 

revisionsteamet på partner niveau. Dette gøres for at sikre, at der løbende kommer ”friske” øjne på 

sagen. Det et fastlagt, at der minimum skal ske udskiftning hvert 5 år og en efterfølgende 

”karantæne periode” på 5 år for den ledende partner og for medunderskriver på revisionsopgaven, 

mens der for alle øvrige partnere som eksempelvis Client service partner eller partner på et 

væsentligt datterselskab skal ske rotation hvert 7 år og en efterfølgende karantæne periode på 2 år. 

Væsentlige datterselskaber defineres her som datterselskaber som udgør 20 % eller mere af den 

konsoliderede balance.  

 

Partnere til eksempelvis skat, risk management eller partnerne på øvrige datterselskaber, der udgør 

mindre end 20 % af konsolideringen, er ikke omfattet.  

Paragraf 404 

Denne paragraf kan opdeles i to dele. En som fastsætter ledelsens rolle og en som fastsætter revisors 

rolle: 

 

Paragraf 404 (a) ”describes management’s responsibility for establishing and maintaining an 

adequate internal control structure and procedures for financial reporting. It also outlines 

management´s responsibility for assessing the effectiviness of internal control over financial 

reporting”.     

 

Ledelsens arbejde kan efter KPMG’s opfattelse opdeles i følgende: 

1. Planlægning, herunder udvælg forretningsenheder der skal omfattes af test, ressourcer, 

tidshorisont m.m. 

2. Dokumenter design af kontroller som vedrører alle væsentlige regnskabsposter 

3. Evaluer design og effektivitet af de udvalgte interne kontroller 

4. Følg op på eventuelle bemærkninger og korriger de interne kontroller 

5. Forbered skriftlig rapportering af effektiviteten af de udvalgte kontroller 
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Ledelsens vurdering og kontrol af de interne kontroller skal følge COSO frameworked81, mens der i 

paragraf 302 er fastsat regler for, hvad den eksterne rapportering i form af delårs og årsrapporter 

skal indeholde af information vedrørende de finansielle oplysninger samt ledelsens vurdering af de 

interne kontroller, og hvilket arbejde der er udført for at vurdere og kontrollere disse.  

 

Ovenstående medfører en klar ændring til opdelingen af ansvar mellem ledelsen og den eksterne 

revisor, da ledelsen nu helt konkret skal vurdere design, implementering og effektiviteten af de 

interne kontroller, som vedrører alle væsentlige områder, og herefter foretage en skriftlig 

rapportering af det udførte arbejde og konklusionen herpå.  

 

Paragraf 404 (b) ”describes the independent auditor’s responsibility for attesting to and reporting 

on management’s internal control assessment”.  

 

Revisors arbejde kan efter KPMG’s opfattelse opdeles i følgende: 

1. Planlægning 

2. Evaluer ledelsens vurderingsproces 

3. Opnå en forståelse af de interne kontroller 

4. Test og vurder design og effektivitet 

5. Konklusion 

 

Af ovenstående vil kun punkt 2 blive uddybet, da de øvrige punkter som udgangspunkt er identiske 

med de overvejelser revisor skal foretage i henhold til RS 315 og 330.  

 

Revisor skal opnå en forståelse for hvilke overvejelser ledelsen har foretaget for at kunne vurdere 

hvilke kontroller, der skal udvælges til test af effektivitet, herunder om der er udført tilstrækkelige 

overvejelser i forhold til at have identificeret alle kontroller, der vedrører væsentlige områder, samt 

om der er vurderet ud fra en risiko for besvigelser.  

 

Herefter skal revisor vurdere om man er enig i disse test, samt om det er relevante kontroller, der er 

kontrolleret. Slutteligt skal revisor vurdere om dokumentationen af overvejelserne samt de udførte 

test er tilstrækkeligt i henhold til at opfylde reglerne i SOX.   

                                                 
81 Se afsnit om:”RS 315, forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation” for gennemgang af COSO framework. 
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Opfølgning på SOX 
5 år efter at SOX blev indført blev der foretaget en foreløbig konklusion på effekten heraf. 

Analysen viste, at det har været en meget dyr proces for virksomheder at leve op til de skærpede 

krav, og at mange oplevede vanskelligheder ved at opfylde kravene. Denne tendens har dog ændret 

sig gennem de seneste år, og det er bl.a. også påvist, at der nu er markant færre virksomheder som 

ændrer tidligere års regnskabsresultater og at antallet af investor søgsmål er faldet kraftigt. 

Derudover vurderer formanden for CEOs i USA, at der er sket en markant opstramning i 

bestyrelseslokalerne i virksomhederne, og at investor tilliden til de finansielle markeder er 

forbedret82. 

 

Det er dog også vurderet, at SOX, grundet den blev gennemført meget hurtigt, ikke i alle tilfælde 

har været optimal i sine formuleringer. Her er det primært paragraf 404 som har skabt problemer, da 

denne i nogle tilfælde har været tolket lidt for restriktivt. Derfor har der efterfølgende være 

overvejelser omkring hvilke områder, hvor lovgivningen kan lempes til gavn for virksomhederne, 

men uden at formålet med SOX undermineres83. Der er dog ikke kommet noget konkret lovforslag 

ud af dette endnu. 

8. EU Direktiv 

Med baggrund i stramningerne i den amerikanske lovgivning med Sarbanes Oxley er der i EU 

indført opstramning i form af 8 direktiv, hvori der fastsættes ekstra krav til rapporteringen til 

omverdenen fra ledelse, bestyrelse og revisor.  

 

Dette indgår i EUs 8. Direktiv84. 

 

 Revisionsfirmaer, der revidere børsnoterede klienter, skal skrive en rapport om sig selv, 

hvor de redegør for deres klienter, deres honorarer og deres netværk. 

 Virksomhedens bestyrelse skal udnævne en uafhængig revisionskomité, som har kontakten 

til revisor. 

 Medlemslandende skal have offentlige elektroniske registre, der indeholder oplysninger om 

alle revisorer, revisionsfirmaer, ejerskab, ledelse og netværker. 

                                                 
82 Artikel: Omstridt lov giver resultater, Klaus Givskov, d. 3/8 2007, Børsen 
83 Artikel: London vil vippe Wallstreet af tronen, Simon R. Nielsen, 25/10 2006, Børsen  
84 Artikel: Strengere krav til revisisorer, Ulrik Horn, 26/5 2006, Børsen 
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 Revisorer skal være uafhængige af klienten, og må på ingen måde være involveret i 

klientens beslutninger. 

 Alle revisionsfirmaer skal have indført et system for kvalitetssikring, og et offentligt organ 

skal føre tilsyn med det. 

 Alle medlemsstater skal have et sanktionssystem og mulighed for at foretage effektive 

undersøgelser. 

 Virksomheder skal oplyse og revisionshonorarer i deres årsrapport. Honoraret skal splittes 

op i revision, skat, andre erklæringer og services, der ligger helt uden for revisionen.  

 

Af ovenstående punkter vil der nedenfor blive gennemgået omkring revisionskomitéer, da dette 

punkt er det mest relevante i henhold til risikoen for besvigelser.  

 

Baggrunden for at etablere en revisionskomité i en virksomhed, er at få en instans til at kontrollere 

regnskabsaflæggelsen og som ikke har gavn af eventuelt overskud. Ledelsen, som kan være 

omfattet af bonusaflønning m.m., kan have interesse i at give et forkert billede af indtjeningen i 

selskabet85.  

Revisionskomitéer 

Beskrivelsen omkring revisionskomitéer er foretaget ud fra en publikation herom fra 

PricewaterhouseCoopers fra 200886. 

 

Kravene til en revisionskomité i selskaber er indarbejdet i lovforslag L 120. Disse er gældende for 

selskaber, der har værdipapirer til handel på et reguleret marked i EU / EØS, eller mindre 

virksomheder der ikke overskrider to af følgende grænser to år i træk: 

 

 Antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejder 

 Balance på 43 millioner Euro 

 Nettoomsætning på 50 millioner Euro 

 

                                                 
85 Artikel: Revisionkomitéer kan kvæle skandaler, Ulrik Horn, 25/5 2007  
86 Revisionskomitéer i Danmark, PricewaterhouseCoopers, 2008 
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Revisionskomitéen skal etableres blandt medlemmerne af selskabets bestyrelse, og der er krav om 

at mindst ét medlem er uafhængig af virksomheden og har særlig kompetence vedrørende regnskab 

og revision.  

 

Uafhængighed 

I direktivet er der ikke fastsat konkrete eksempler på hvordan uafhængigheden skal vurderes, men i 

Danmark er der i lovkommentarerne samt i fondsbørsens Corporate Governance regler eksempler 

på situationer, hvor uafhængigheden ikke er opfyldt. Som eksempel kan nævnes: 

 såfremt man har været ansat i virksomheden indenfor 5 år  

 repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesser 

 har modtaget større vederlag for sin rolle i selskabet eller et associeret selskab andet end 

som menigt bestyrelsesmedlem 

 har familiemæssige relationer til personer der ikke er uafhængige af virksomheden 

 

Kompetence 

Som nævnt ovenfor er det et krav, at mindst ét af medlemmerne har kompetencer inden for revision 

eller regnskab. I det danske lovforslag er der givet vejledning til hvordan kompetencekravet skal 

forstås: 

 

Kvalifikationerne skal være tilstrækkelige til, at der i revisionskomitéen eller i bestyrelsen foretages 

en selvstændig vurdering om selskabets regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og 

lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til 

selskabets og eventuelt koncernens størrelse og kompleksitet. Endvidere skal kvalifikationerne være 

tilstrækkelige til at vurdere den eksterne revisors uafhængighed. 

 

Herunder er der oplistet følgende kvalifikationer som medlemmerne med fordel skal besidde: 

 Høj grad af integritet 

 Sund skepsis 

 Forretningsmæssig indsigt og evne til at forstå virksomheden 

 Viden om og erfaring fra arbejde med risikostyring og interne kontrolsystemer 

 Evnen til at læse og forstå regnskaber og kendskab til international regnskabspraksis 
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 Evnen til at se problemstillinger fra forskellige perspektiver og komme med konstruktive 

forslag 

 

Ovenstående er på ingen måde en udtømmende liste, og det centrale ved vurderingen af påkrævede 

kompetencer er, om hvert enkelt medlem bidrager fagligt til komitéens arbejde samt kan løse de 

påkrævede opgaver. 

 

Opgaver 

I henhold til den danske lov er revisionskomitéens opgaver som minimum:  

 Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 

 Overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt 

 Overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten 

 Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed 

 

Som ovenfor er dette ikke en udtømmende liste, og revisionskomitéens opgaver kan sagtens være 

flere. Efter PricewaterhouseCoopers’ opfattelse bør en revisionskomités arbejdsopgaver fastlægges i 

et kommissorium som gennemgås årligt for at sikre, at dette stadig er opdateret i forhold til 

komitéens arbejdsopgaver.  

 

Rapportering 

Da revisionskomitéen er udpeget af bestyrelsen skal der også ske direkte rapportering hertil. På 

denne måde vil komitéen også fremstå som et led i bestyrelsens kontrol af ledelsen, da det jo er 

ledelsen som aflægger regnskabet og bestyrelsen, der skal kontrollere ledelsen. Det er derfor vigtigt, 

at medlemmerne af revisionskomitéen skal være uafhængige af direktionen.  

 

Bestyrelse i stedet for en revisionskomité 

I Danmark er der indført lempeligere regler, hvor det er muligt for den samlede bestyrelse at 

varetage revisionskomitéens opgaver. Dette forudsætter, at ingen af bestyrelsesmedlemmerne 

samtidigt er medlem af direktionen, og at mindst ét bestyrelsesmedlem både er uafhængig af 

virksomheden, og har kvalifikationer indenfor regnskab eller revision. I selskaber der benytter sig af 

denne mulighed, skal der oplyses særskilt herom i årsrapporten.  
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Erfaringer fra revisionskomitéer 

PricewaterhouseCoopers har i forbindelse med arbejdet omkring overvejelser og anbefalinger til 

revisionskomitéer foretaget en undersøgelse blandt de børsnoterede selskaber i Danmark omkring 

anvendelsen af revisionskomitéer. I maj 2008 har cirka halvdelen af de registrerede selskaber på 

C20 indekset etableret en revisionskomité, mens 56 % af selskaberne registreret på ”Large Cap” 

indekset har etableret en revisionskomité. Og det vurderes, at denne tendens vil stige i de 

kommende år.  

 

KPMG har foretaget en årlig global undersøgelse omkring udbredelsen og arbejdet i 

revisionskomitéer. På baggrund af undersøgelsen fra november 2007 til marts 2008, hvor der er 

rettet henvendelse til 1119 revisionskomité medlemmer, heraf 9 i Danmark, er hovedpunkterne bl.a. 

at87: 

 Revisionskomitéen har typisk 3-4 medlemmer (69 %)  

 Svag stigning i antallet af møder 

 Næsten alle (92 %) mener, at revisionskomitéen arbejder mere effektivt i dag end for 5 år 

siden 

 Et flertal (62 %) mener, at revisionskomitéen effektivt klarer uoverensstemmelser mellem 

ledelsen og revisor 

 Risikostyring og vurdering af regnskabsmæssige forhold er fortsat øverst på dagsordenen 

(risikoen for besvigelser er nummer 9) 

 

I forhold til risikoen for besvigelser har en hollandsk ekspert indenfor Corporate Governance udtalt 

herom i forhold til revisionskomitéer:  

”Hvis ledelsen i en virksomhed virkelig er opsatte på at snyde bestyrelsen og selskabets revisor kan 

de stadig finde måder at gøre det på, men det bliver sværere i fremtiden. De oplagte veje til at 

gemme tal er lukkede, hvis revisionskomitéen fungerer optimalt”88. 

Vurdering af skærpelser af regler i forhold til risikoen for besvigelser 
Ovenstående beskrivelse af henholdsvis udviklingen i de danske regler i relation til risikoen for 

besvigelser samt de internationale tiltag som SOX og EU's 8 direktiv, er alle mere eller mindre en 
                                                 
87 Effektive revisionsudvalg kan styrke regnskabsaflæggelsen og revision i de børsnoterede selskaber, 24/4 2008, www. 
kpmg.dk 
88 Artikel: Revisionkomitéer kan kvæle skandaler, Ulrik Horn, 25/5 2007, Børsen  
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direkte konsekvens af aktuelle sager omkring besvigelser, og hvor den daværende lovgivning / 

standarder er vurderet for løs, og der dermed har været behov for skærpelser.  

 

I forhold til tidligere ændringer er der med bl.a. SOX og EU’s 8 direktiv også blevet lagt yderligere 

fokus på virksomhedens ansvar for besvigelser, og dermed gælder alle skærpelserne ikke kun 

revisors arbejde.  

 

Som nævnt ovenfor har den efterfølgende opfølgning på de 2 lovtiltag vist klare positive tendenser, 

og i relation til besvigelser er specielt kravet omkring etablering af en revisionskomité i 

børsnoterede virksomheder vurderet som et meget effektivt våben.  

 

Det at stille yderligere krav til virksomhederne, er efter min overbevisning positivt, da det er 

virksomheden selv der har de bedste forudsætninger for at etablere kontroller, foretage opfølgning 

samt vurdere de væsentligste risikoområder, og herefter iværksætte tilstrækkelige tiltag til at 

afdække disse.  

 

I forhold til danske forhold er ulempen ved de nuværende ændringer i forhold til besvigelser, at de 

kun gælder de børsnoterede virksomheder i DK, børsnoterede virksomheder i USA eller danske 

datterselskaber af børsnoterede virksomheder i USA samt virksomheder som opfylder højere krav 

end virksomhederne i ”store klasse C89”. 

 

I Danmark kan størstedelen betegnes som små og mellemstore virksomheder, og er dermed ikke 

omfattet af de skærpede krav til virksomhederne. Derfor vil risikoen for besvigelser i fremtiden ikke 

have ændret sig på baggrund af de nævnte lovgivninger. 

 

Dette viser sig eksempelvis på sagen omkring IT Factory da en gennemgang af årsrapporterne for 

2007 og 2006 viser, at selskabet i forhold til at opfylde kravene til at etablere en revisionskomité 

kun opfyldet omsætningskravet og det kun i 2007.  Derfor er et af de bedste tiltag mod besvigelser 

ikke aktuelt for nutidens største danske sag omkring besvigelser.    

 

                                                 
89 Store virksomheder er i Danmark: Balancesum på 143 millioner, Nettoomsætning på 286 millioner, 250 ansatte.  



 90

Risikogruppen for de danske virksomheder, mener jeg, derudover ikke skal findes i de helt små 

virksomheder, hvor ejeren eller direktøren, som ofte vil være samme person, kan kontrollere stort 

set alle transaktioner i virksomheden. På samme måde er det nemt for revisor via substansrevision, 

at opnå overbevisning om alle væsentlige og risikofyldte poster. 

 

Derudover er risikogruppen heller ikke de helt store virksomheder, da der oftest her vil være 

effektive interne kontroller, en stærk ledelse, en kompetent bestyrelse, børstilsyn m.m. og ses dette i 

sammenhæng med de nye skærpelser for virksomheder og revisor hertil, som nævnt ovenfor, 

vurderer jeg at risikoen for besvigelser i fremtiden også mindskes.  

 

Risikoen for besvigelser, vurderer jeg derfor, er størst for virksomheder med bl.a. følgende 

karakteristika: 

 Virksomhedens størrelse medfører at ejerne, direktøren o.l. ikke kan have fokus på alle 

områder af virksomheden 

 Virksomhedens organisation medfører, at det ikke er muligt at etablere tilstrækkelig 

funktionsadskillelse 

 Virksomhedens størrelse medfører, at det ikke er muligt eller vurderet unødvendigt at 

etablere en professionel bestyrelse 

 Virksomheden har en meget karismatisk ejer eller direktør 

 

Ovenstående er selvsagt ikke en udtømmende liste, men nogle af disse er netop forhold de ovenfor 

gennemgåede besvigelsessager omhandlende MCT og IT Factory, har været kendetegnet ved.  

 

En anden problemstilling omkring virksomheder, der kan karakteriseres ved ovenstående forhold, er 

at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lade dem omfatte af den skærpede lovgivning i SOX eller 8. 

direktiv, da det vil være en alt for omfattende administrativ byrde at pålægge disse, og i mange 

tilfælde vil det også at ”skyde gråspurve med kanoner”.  

 

Hvis man ser bort fra de to nævnte sager, er det mit postulat, at den økonomiske effekt af 

besvigelser i denne type af virksomheder ofte vil være forholdsvis ubetydelig for både kreditorer, 

bestyrelse og revisor.  
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Dette er dog i relation til at mindske forventningskløften fuldstændig irrelevant, da det er de få 

større sager som medierne beskæftiger sig med, der påvirker holdningen til revisors arbejde.  

Vurdering af skærpelser af regler i forhold til nedbringelse af 
forventningskløften 
Som tidligere nævnt i afhandlingen blev der i 1980erne og 1900erne nedsat forskellige komitéer 

som skulle analysere årsagen til at forventningskløften opstår samt fastlægge hvilke tiltag, der 

kunne etableres for at mindske denne.  

 

En del af de tiltag der blev foreslået omkring bl.a. en mere central styring fra EU eller tidligere de 

enkelte lande er sket, hvilket ovenstående lov tiltag er eksempler på. Derudover er virksomhederne 

blevet klart mere involveret i form at tiltag, der direkte henvender sig til ledelsen og bestyrelsen.  

 

Den skærpede lovgivning til trods, er det dog sikkert, at denne ikke kan udrydde risikoen for 

besvigelser i virksomheder, og at der fortsat vil være tilfælde hvor revisor ikke opdager disse.  

 

Dette er netop essensens i et debatoplæg fra FSR omkring problemstillingen i forventningskløften, 

samt hvad der er medvirkende til at denne opstår90.  

 

Heri fremgår at de seneste års sager omkring besvigelser i Danmark, hvor man må gå ud fra, at der 

primært henvises til IT Factory samt MCT sagerne, at disse ville være sket uafhængigt at øvrige 

tiltag.  

 

Problemet i relation til forventningskløften ligger i den eksponering som de pågældende sager har 

haft i medierne. Vi, som borgere i et videnssamfund, har en tendens til at lade os diktere af det vi 

hører, ser eller læser i medierne. Dette er stort problem, såfremt det ikke er den fulde sandhed som 

viderebringes. I debatoplægget bliver medierne derfor beskrevet som en væsentlig faktor, til at 

forventningskløften ikke kan lukkes.  

 

Det bliver dog også påpeget af branchen selv, der jævnfør FSR ikke har været dygtige nok til at 

kommunikere hvad en revision består af, og derfor hvad der kan forventes hertil. Bl.a. fremgår det 

                                                 
90 Artikel: Debat: Vi skal have lukket forventningskløften, Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen, 31. juni 2009, 
www.fsr.dk 



 92

igen, at revisor ikke er ansvarlig for at opdage besvigelser ved en revision, men kun er ansvarlig for 

at lede efter disse.  

 

Derfor er det nok tvivlsom om de skærpede regler vil mindske forventningskløften, da problemet 

primært er omverdenens opfattelse af revisors arbejde og ikke så meget det arbejde som reelt 

udføres.  

 

Som alternativ til den nuværende revisionspåtegning, kunne revisor i forbindelse med sin 

konklusion beskrive hvilke forudsætninger arbejdet er udført under, herunder hvilke risikoområder 

er identificeret og hvilket væsentlighedsniveau er fastlagt. Dette kunne give brugerne af materialet 

nogle bedre forudsætninger for at træffe beslutninger på baggrund heraf. 

 

Som det fremgår at debatoplægget, er det endvidere FSRs holdning, at der mangler en form for 

perspektiv i dækningen af besvigelsessagerne. Med tanke på de flere hundredetusinder erklæringer, 

der udarbejdes hvert år, er det nemlig et fåtal hvor det viser sig, at revisor ikke har fundet 

væsentlige besvigelser. Derfor kan man vel, med rette, godt tillade sig at være lidt kritisk overfor, 

den i nogle tilfælde, temmelig voldsomme kritik af revisorbranchen, og diskutere om det er rimeligt 

at en hel branche skal dømmes på baggrund af nogle få sager, som realistisk set altid vil 

forekomme.  
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Delkonklusion 

I både Danmark, EU og USA er indenfor de seneste cirka tyve år indført mere skærpet lovgivning 

for både regnskabsaflæggelsen i virksomhederne, revisors arbejde samt yderligere krav til 

virksomhederne.  

 

Da disse ændringer til en vis grad bygger på nogle historiske begivenheder, i form af kendte 

besvigelsessager, er det altid tvivlsomt, om de vil være medvirkende til at forhindre fremtidige 

besvigelser, da personerne som udfører disse ofte finder og benytter sig af hullerne i reglerne.  

 

På baggrund af bl.a. analyser omkring både effekten af SOX samt de etablerede revisionskomitéer i 

henhold til 8. Direktiv, kan det dog konkluderes, at disse har haft en positiv effekt på 

regnskabsaflæggelsen, og at det vurderes, at reglerne er væsentlige i forhold til at genskabe tilliden 

til de finansielle markeder. I forhold til revisors arbejde er der eksempelvis 8. Direktiv nogle direkte 

ekstra handlinger, der pålægges revisor i form af at skulle rapportere om egen virksomhed såfremt 

der revideres børsnoterede klienter, samt fastlagt at revisionsselskabet skal have et 

kvalitetssikringssystem, som et offentligt organ skal føre tilsyn med. Sidst nævnte er dog ikke noget 

nyt, da revisionsfirmaerne i Danmark allerede i dag udfører kvalitetskontrol hos hinanden.  

 

I relation til at nedbringe forventningskløften er problemet ikke så meget ændringerne i reglerne, 

men mere at der mangler en kommunikation af, hvad der med rette kan forventes af revisors 

arbejde, og hvad der ikke omfattes. Derudover er det helt essentielle heri, at branchen undgår større, 

væsentlige besvigelsessager, da disse enkeltstående sager ødelægger et ry for en samlet branche.   

 

Såfremt vi igen i fremtiden oplever større sager omkring besvigelser, eller at den nuværende sag 

omkring IT Factory viser, at revisors arbejde har været tilfredsstillende i henhold de gældende 

revisionsstandarder, kan det sagtens medføre, at revisors arbejde blive påvirket i form af nye 

obligatoriske handlinger.  Omvendt kan en konklusion på undersøgelsen, som viser, at KPMG ikke 

har levet op til god revisorskik medfører øget pres på branchen, og være medvirkende til skærpede 

krav omkring erstatningsansvar o.l. 
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Konklusion 
 
På baggrund af ovenstående analyser kan det konkluderes, at forventningskløften opstår grundet en 

divergerende opfattelse af, hvad der omfattes revisors arbejde. Den opstår som følge af, at revisors 

arbejde enten ikke lever op til de fastsatte standarder / lovgivning eller at arbejdet er udført 

tilfredsstillende i henhold hertil, og det er de fastsatte standarder / lovgivning, der er utilstrækkelige. 

Endvidere kan forventningskløften opstå i situationer, hvor revisors arbejde er tilfredsstillende og 

de fastsatte standarder / lovgivning også er tilstrækkelige, men hvor brugerne af regnskabet 

forventer sig mere.  

 

Ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser er placeret hos den daglige ledelse, mens det er 

den øverste ledelses ansvar at overvåge dette. Revisors arbejde i henhold til at afdække risikoen for 

besvigelser, er derfor kun at lede efter disse og sikrer sig, at arbejdet er planlagt og udført ud fra en 

vurdering af væsentlighed og risiko, og at arten, omfanget og den tidsmæssige placering af 

revisionshandlingerne på både revisionsmåls- og regnskabsniveau er tilstrækkelige til at opnå 

tilfredsstillende overbevisning for at kunne afgive en konklusion. 

  

Historisk set har de aktuelle besvigelsessager indenfor de seneste cirka 25 år, haft stor indvirkning 

på revisors arbejde i dag. Dette ses bl.a. ved at umiddelbart efter skandalen omkring Nordisk Fjer 

blev der foretaget en omfattende gennemgang og skærpelse af Årsregnskabsloven, mens der i RV 

21 blev fastsat handlinger og overvejelser som revisor skulle udføre i henhold til risikoen for 

besvigelser. RV 21 er siden blevet ophævet og i stedet er indført de internationale standarder, hvor 

RS 240 omhandler besvigelser.  

 

Derudover er SOX en direkte konsekvens af de markante besvigelser i henholdsvis Enron og 

Worldcom, mens EU's 8. Direktiv er en følge af SOX. Derfor må det konkluderes, at aktuelle 

besvigelsessager historisk set har haft stor betydning for den lovgivning og de standarder som 

revisors arbejde reguleres efter.  

 

Derfor kan det bestemt heller ikke udelukkes, at de nuværende sager med eksempelvis MCT og IT 

Factory eller fremtidige sager omkring besvigelser, igen vil påvirke revisors arbejde eller fastsætte 

yderligere krav til virksomhederne, som det bl.a. er set i 8. Direktiv. For revisor vil det afgørende 
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være, om en eventuelt efterfølgende responsum afgørelse fastsætter, at arbejdet ikke er udført 

tilfredsstillende i henhold til de gældende regler, eller om det er disse, der skal reguleres. 

 

Problemet i henhold til at nedbringe forventningskløften er som udgangspunkt ikke om de gældende 

regler er tilstrækkelige, men derimod at få kommunikeret til omverden, hvad revisors arbejde består 

af i henhold til de fastsatte regler.  

 

Men problematikken omkring nedbringelse af forventningskløften er ikke kun revisors ansvar. Det 

kan konkluderes, at medierne har et stort ansvar i forbindelse med deres formidling af nyheder, hvor 

det bl.a. er FSRs holdning, at beskrivelserne og analyserne i en del tilfælde ikke altid er tråd med 

den fulde sandhed. 
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Summary of Thesis 
 

This Thesis deals with the risk of fraud and auditor’s responsibility for uncovering fraud. The basis 

of the answer to this is the expectation gab where, initially, this has been described and analysed in 

respect of reason of origin.  

 

In Denmark auditor’s work is regulated by the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms 

and Danish Auditing Standards. Therefore, the entirely overall framework of the auditor’s work has 

been described followed by a more specific description of the audit procedures to be performed by 

the auditor in order to identify and uncover the risk of fraud.  

 

The Thesis includes analyses on the basis of four selected fraud cases, the three of which constitute 

fraud in Danish enterprises, while the fourth is from the USA. The cases concerned have been 

analysed on the basis of publicly accessible material and prepared under the same model: 

 

 Company history 

 Description of fraud committed 

 Analysis of the roles of the auditor, the supervisory board or other staff connected with the 

case 

 Analysis of the scope of any legal consequences of the case 

 

As a direct consequence of eg fraud in Enron, very comprehensive legislation, the Sarbanes Oxley 

Act, was introduced in the USA. Certain sections of this Act selected based on relevance to the 

issues of this Thesis have been described. Moreover, the EU has subsequently introduced the 8th 

Directive which deals with both additional requirements for the auditor, but also for the individual 

enterprises. The requirement of the 8th Directive relating to audit committees in large enterprises 

has been described. 

 

Furthermore, the development in Danish legislation has been described. This description includes 

the development in the Danish Auditing Standard 240 which was introduced in 2003 and later 

updated, but also the Danish Auditing Standard 21 which, prior to the introduction of Auditing 

Standard 240, provided the requirements for auditor’s work relating to uncovering the risk of fraud.  
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The Thesis also includes an assessment of whether for instance the measures initiated by the 

Sarbanes Oxley Act. and the 8th Directive will be effective for the purpose of reducing the risk of 

fraud in future. In this connection it is assessed whether the current fraud cases; with main focus on 

the IT Factory case, will imply any changes to auditor’s work in the form of additional procedures 

required.  

 

Finally, an analysis is made of the expectation gap and in this connection whether any amendments 

to legislation will have an effect on reducing this gap or whether other initiatives should be 

implemented. This analysis will be made on the basis of a discussion paper from the Danish 

Institute of State Authorised Public Accountants, and considering this it is assessed which roles the 

auditor, the enterprises and the media have for the expectation gap still existing.  

 


