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1. Indledning 
I det 21 århundrede er markedet for næsten en hvilken som helst virksomhed i konstant bevægelse. 

Flere store erhvervs skandaler og finansielle rutsjeture gennem de senere år har givet et væsentligt 

pres fra markedet og de lovmæssige instanser for at opretholde tilliden til de aflagte regnskaber. Det 

er essentielt at brugere af virksomhedernes tilgængelige rapporter har tillid til, at det oplyste giver et 

retvisende billede af virksomheden. Det er revisors rolle at opretholde denne tillid. 

 

Store finansielle skandaler som fx Enron, efterlod revisionsbranchen dybt mærket. Ikke blot har 

aktionærer og storbanker mistet formuer på disse sager, men tilliden til revisionsbranchen blev 

samtidig alvorligt svækket. Det lægger en bombe under hele vores økonomiske system, hvis der 

bliver sået tvivl om, hvorvidt regnskaberne gengiver et retvisende billede af virksomhederne. For at 

stabilisere markedet og genvinde tilliden til reviderede regnskaber blev der fra revisionsbranchens 

side sat ekstra ind med de nye standarder, som faktisk allerede var på vej på dette tidspunkt.  

Disse nye standarder er under konstant udvikling og præcisering for at kunne følge med det 

omskiftelige marked. Dette er en nødvendighed, for at det kan benyttes som et redskab til at møde 

den øgede fokus på regnskabernes troværdighed og bæredygtighed. 

 

Revisionsstandard 315 (efterfølgende omtalt RS 315) er en af de nye revisionsstandarder. Den er 

gældende fra årsregnskabet 2005 og bør derfor være indarbejdet i revisionsvirksomhederne på 

nuværende tidspunkt. Denne standard beskriver, hvordan man som revisor opnår forståelse for 

virksomheden og dens omgivelser med henblik på at kunne vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Revisor skal i henhold til standarden dokumentere denne forståelse. 

Tidligere har det i høj grad været op til den enkle revisors evner og erfaringer at vurdere, hvad der 

har indflydelse på regnskabet. Dette blev dog sjældent dokumenteret. 

 

Nu har revisorerne fået et sæt standarder, der skal bruges som støtte og vejledning til udførslen af 

revisionen. Men for at standarderne kan opfylde den tiltænkte funktion, er det vigtigt at 

revisorbranchen tager standarderne til sig og helt grundlæggende foretager en ændring i tilgangen til 

revisionen. 
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1.1 Problemformulering 

De nye Revisionsstandarder ændrer kravene til revisorens rolle. Erfaringer og forventninger skal nu 

efterprøves og dokumenteres grundigt. Det kan være vanskeligt at omsætte revisionsstandernes 

ordlyd og intentioner til revisorernes praktiske arbejde. RS 315 er en meget bredtfavnende standard, 

med en del bløde værdier. Standardens kompleksitet gør det interessant at undersøge, hvordan 

revisor opfylder standarden i praksis, da der kan være stor forskel virksomhederne imellem – fx 

virksomhedens størrelse (koncern eller enkeltmand) eller de forskellige brancher.  

Det er netop den enkelte revisors forståelse, som skal lægges til grund for vurderingen af risici for 

væsentlig fejlinformation. Det kan kræve meget forarbejde at kunne foretage sådan en vurdering 

ved revisionen af en ny virksomhed. 

 

RS 315 foreskriver at revisor skal opnå: 

 

” forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation” 

 

RS 315 gennemgår en række elementer, som giver denne forståelse. 

 

Det er afhandlingens mål at undersøge, hvordan RS 315 i revisors planlægning og udførelse -, i 

forbindelse med dennes revision af en dansk virksomhed -, er blevet implementeret. 

 

For at besvare dette vil afhandlingen tage udgangspunkt i relevant teori, for derefter at undersøge og 

analysere den praktiske anvendelse af RS 315 ved hjælp af interview undersøgelse foretaget med et 

varieret udsnit af de danske revisionsvirksomheder. 
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1.2 Afgrænsning 

Da RS 315 er en standard med mange elementer vil afhandlingen ikke gennemgå alle områder. 

Afhandlingen vil således udelukkende fokusere på risikovurderingshandlinger og 

informationskilder om virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol og på 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol. Derudover 

vil afhandlingen også se på, hvorledes revisionsselskaberne dokumenterer deres forståelse og 

tilhørende vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. 

 
Afhandlingen vil kun beskæftige sig med gældende lovgivning og derfor ikke sammenligne eller 

kommentere på fremtidig elementer, herunder den nye udgave af RS 315. 

På trods af at standarderne er udarbejdet internationalt, vil afhandlingen kun tage udgangspunkt i 

den danske version. Der vil i afhandlingen også udelukkende blive fokuseret på det danske marked. 

 

Teorien der vil blive brugt til at forstå RS 315 og analysere hvorledes revisionsselskaberne har 

implementeret RS 315 tager sit udgangspunkt i COSO - internal control framework fra 1992, RS 

315 og KPMG -The 21st century public company audit. 

 

Analysen i afhandlingen vil udelukkende foregå på baggrund af de indhentede interviews foretaget 

med revisionsselskabernes revisorer. På baggrund af den valgte kategorisering af 

revisionsselskaberne er undersøgelsen afgrænset til selskaber, som har en eller flere 

statsautoriserede revisorer ansatte. 

 

1.3 Målgruppe 

Denne afhandling henvender sig primært til undervisere og studerende på Cand. Merc. Aud.  

Studiet, samt til revisorbranchen, herunder de medarbejdere der i praksis håndterer revisionen af 

virksomheder. 

 

1.4 Metode 

Det generelle kildemateriale vil være rapporter, bøger og artikler, samt de i interviewene indhentede 

erfaringsdata. Analysen vil derfor blive understøttet af henholdsvis primære data i form af de 

indhentede interviews og sekundære data i form af eksisterende data som rapporter, bøger og 

artikler. 
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I forbindelse med den litterære gennemgang af RS 315 vil denne bliver understøttet af materialet – 

The 21st Century Public Company Audit, som er udarbejdet af KPMG. Derudover vil artikler 

bidrage med kritik og kommentarer til RS 315. 

 

Som understøttelse til analysen af problemformuleringen er følgende undersøgelsesdesign1 

udarbejdet. 

 

Til besvarelse af problemformuleringen vil de empiriske data blive indsamlet gennem en kvalitativ2 

undersøgelse i form af interviews. Årsagen til at den kvalitative undersøgelses metode er valgt frem 

for den kvantitative, skyldes en formodning om, at der gennem interviews vil være bedre mulighed 

for at komme rundt om problemformuleringen, samt eventuelle problemstillinger, som der på 

forhånd ikke var kendskab til. Ved interviews bliver den interviewede ikke tvunget til at vælge 

mellem svarmuligheder, som bagefter kan skemalægges, men derimod tvunget til et åbent svar, som 

interviewer kan følge op på. Derved bliver der lejlighed for at stille uddybende spørgsmål til svaret 

og dermed mulighed for en dybere forståelse af emnet. På denne baggrund har jeg udarbejdet et 

delvist struktureret interview3 til undersøgelsen. Interviewet er opbygget så det kommer rundt om 

alle relevante emner, men så det stadig vil være muligt for interviewer at forfølge eventuelle 

relevante kommentarer, som der opstår under interviewet. Det er vigtigt at interviewet udvikler sig 

til en dialog mellem parterne, for derigennem at forsøge at komme ind til emnets kerne. Interview 

spørgsmålene er vedlagt afhandlingen – se bilag 1. 

 

De empiriske data, som denne analyse vil bygge sine konklusioner på, er blevet frembragt gennem 

interviews af revisorer, som er inddelt i 3 forskellige kategorier4. Opdelingen er som følgende: 

 

• 1: Revisorer, som arbejder i en stor virksomhed. Med stor virksomhed forstås virksomhed 

der er en del af ”Big 4”, som består af Ernest & Young, Deloitte, KPMG og PWC 

• 2: Revisorer, som arbejder i en mellemstor virksomhed. Med mellemstor virksomhed forstås 

alle revisionsselskaber, der har over 5 statsautoriserede revisorer og op til ”Big 4” 

                                                 
1 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed s. 47 
2 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed s. 26 
3 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed s. 168 
4 Udgangspunktet for denne opdeling er pba. Kim Klarskov Jeppesens ph.d – viden, politik, og udvikling af 
revisionsvejledninger, s. 80 – 81 
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• 3: Revisorer, som arbejder i en mindre virksomhed. Med mindre virksomhed forstås 

revisionsselskaber, der har mellem 1 og 5 statsautoriserede revisorer i afdelingen 

 

Inddelingen efter disse kategorier er valgt på baggrund af kapacitetsforskellen mellem 

virksomhederne. Udgangspunktet har været, at eftersom en stor revisionsvirksomhed har flere 

specialenheder, vil den være tilbøjelig til også at have store virksomheder som kunder, da sådanne 

typisk er mere komplekse end mindre virksomheder og derfor kræver stor ekspertise og mange 

ressourcer at revidere. Det må formodes, at de store revisionsselskabers implementering af RS 315 

vil skinne igennem hele virksomheden og den måde hvorpå revideringen foregår. Omvendt må det 

formodes, at mindre revisionsselskaber bygger revisionsplanlægningen mere på baggrund af den 

enkelte kunde eller små kunder generelt. 

 

Brugen af ovenstående kategorisering kan dog diskuteres. I forbindelse med denne analyse vil der 

tillige blive set på hvorvidt brugen af RS 315 er branche bestemt. Det kunne derfor være relevant at 

have foretaget kategoriseringen ud fra et branchemæssigt synspunkt. Dette kunne understøttes af at 

de store revisionsselskaber også reviderer små virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder. 

 

Der er på forhånd ikke fastlagt noget bestemt antal af interviews for hver af de ovenstående 

kategorier. Udgangspunktet har været, at når der, efter flere interviews i pågældende kategori, ikke 

længere fremkommer nye informationer, er datagrundlaget tilstrækkeligt til at kunne konkludere på. 

Der er derfor tale om en inferens5 undersøgelse og ikke en undersøgelse af total populationen. 

 

Udvælgelsen er foregået med baggrund i en tilfældig udvælgelses metode. Ved kategori 1 har der 

ikke været tvivl om hvilke selskaber, der her er indeholdt. Desværre ønskede et af selskaberne ikke 

stille op til interview, hvorfor analysen af de store selskaber kun indeholder tre af ”Big 4”. For 

kategori 2 har interviewer selv haft kendskab selskaber, som tilhørte denne kategori. De har alle 

indvilliget i at stille op til interview. For selskaber i kategori 3 har det været nettet, herunder 

www.google.dk og de gule sider, som har været adgangen til at finde selskaberne. Disse firmaer er 

blevet kontaktet telefonisk for at få kandidater til interviews. Selskaberne i kategori 1 og 2 har 

kontorer over hele landet. Nogen af selskaberne også internationalt. Selskaberne i kategori 3 har 

deres kontorer i hovedstadsområdet. Udgangspunktet har været, at der uanset geografisk placering 

                                                 
5 Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed. S 106 
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ikke vil være den store forskel på, hvorvidt RS 315 er implementeret i revisionsarbejdet hos de 

mindre revisionsselskaber. 

 

Analysen vil tage sit udspring i hver enkelt kategori for sig. Revisionsselskaberne vil blive 

analyseret og sammenholdt indenfor deres egen kategori. Årsagen til dette er en formodning om at 

størrelsen på revisionsselskaberne også har en sammenhæng med størrelsen på kunderne. 

Derudover er det også en formodning om at der er en vis sammenhæng mellem størrelsen på 

kunderne og udførelsen af RS 315 i praksis. 

 

Gengivelsen af respondenterne i form af citater i afhandlingen er foretaget under hensyntagen til at 

bibeholde originalsproget, da en anden gengivelse kunne resultere i meningsforstyrrelser. 

 

Alt empirisk materiale er blevet behandlet fortroligt, hvorfor der i afhandlingen ikke vil fremstå 

elementer, som direkte kan henledes til et revisionsselskab. Citater og andre oplysninger i 

afhandlingen er så vidt muligt anonymiseret. Dette har dog ikke indflydelse på dem samlede 

forståelse. 

 

Afhandlingen vil desuden gennemgå teorien på baggrund af sekundære informationskilder i form af 

eksisterende data. Information er fremskaffet via søgning på internettet, biblioteker og via artikler i 

anerkendte revisionstidsskrifter og anerkendte publikationer. 

 

1.5 Kildekritik 

Der vil i det følgende blive set på problematikkerne ved de foretagne valg i metodeafsnittet. 

 

De publikationer der er blevet brugt i afhandlingen, er alle anerkendte indenfor revisionsbranchen. 

 

Da de interviewede alle er revisorer, som i deres revidering af virksomheder skal være compliant 

med RS 315, kan dette medføre at beretningen omkring deres udførelsen af denne standard i praksis 

vil være farvet af dette. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at en revisor åbent vil oplyse, at denne 

ikke efterlever RS 315 i praksis, da den ikke er brugbar i visse henseende, som fx ved revideringen 

af små enkeltmandsvirksomheder. Det er dog målet med undersøgelsen og heri de åbne interviews 
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at få klarhed over, hvorledes revisor benytter og efterlever RS 315 i revideringen, hvorfor 

interviewer er opmærksom på ovenstående problem. 

 

Ulempen ved brug af den kvalitative undersøgelsesform er, hvis interviewet ikke er godt nok 

konstrueret og at svarene derved bliver overfladiske. En anden ulempe at det giver den interviewede 

muligheden for tvetydige svar, som kan være svære at bygge konklusioner på. Det er derfor 

essentielt at interviewer er opmærksom på dette under interviewene og sørger for at følge op på 

dette, således at interviewet levere et grundlag, som er brugbart. En anden ulempe ved interviews er 

at den interviewede kommer til at føle sig presset som under en eksamens situation og derfor 

tilrettelægger sine svar efter det, som er teoretisk/lovmæssigt korrekt, og derfor ikke fortæller, 

hvordan det rent faktisk tager sig ud i praksis. Dette kan undgås hvis interviewer har opbygget sit 

interview korrekt, så det kan blive udført gennem en fornuftig dialog mellem parterne. 

 

Der kan yderligere stilles spørgsmålstegn til mængden af interviews, der skal foretages før der kan 

være tale om en tilpas stor mængde, som vil være repræsentativ for branchen, da der ikke er tale om 

en total populations undersøgelse. 

 

Ulempen ved brugen af materialerne fra KPMG er at de er repræsenteret i forbundet International 

Federation of Accountants (IFAC) der udarbejder revisionsstandarderne, hvorfor dette godt kan 

være lidt farvet. 

 

1.6 Afhandlingens struktur 

Gennemgang af afhandlingens kapitler. Se bilag 2 for en grafisk illustration af afhandlingens 

struktur. 

 

Kapitel l vil alene bestå af opgavetekniske afsnit. Indledningen fortæller lidt om baggrunden for 

afhandlingen og giver en forsmag på afhandlingens indhold. I problemformuleringen fastlægges de 

aspekter, som afhandlingen vil behandle. Afgrænsningen sørger for, at fokus bliver holdt på netop 

de områder, som er relevante for denne afhandling. Metode afsnittet beskriver hvilken metode, der 

vil blive benyttet for at afdække de emner der er blevet præsenteret i problemformuleringen. I 

kildekritik afsnittet afdækkes hvilke svagheder, de valgte metoder og materiale kan give. 
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Kapitel 2 vil omhandle baggrunden for RS 315, selve den teori som standarden bygger på. COSO er 

en væsentlig del af det fundament hvorpå RS 315 er bygget og derfor relevant for forståelsen af 

standarden. Der vil også være en gennemgang af selve RS 315. Derudover vil KPMG’s metodik 

blive beskrevet. 

 

Kapitel 3 indeholder en analyse af revisionsselskabernes faktiske anvendelse af RS 315 på 

baggrund af interviews. Det er inddelt i 3 forskellige kategorier, store, mellemstore og mindre 

revisionsvirksomheder, der analyseres og sammenfattes hver for sig. Via citater og beskrivelser 

fremgår det hvordan RS 315 benyttes i praksis og hvordan revisionsvirksomhederne forholder sig til 

risikovurderinger og dokumentation. 

 

Kapitel 4 konkluderer ud fra sammenfatningerne i analysen på afhandlingens problemformulering. 

Denne efterfølges af en perspektivering af afhandlingen. 

 

Kapitel 5 vil være et resumé af afhandlingen, den vil indeholde afhandlingens problemstilling, en 

kort gennemgang af afhandlingens analyse afsnit, samt de væsentligste konklusioner. 
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2 Teori 

I de følgende afsnit vil teorien blive gennemgået. Teorien tager sit udgangspunkt i COSO, som 

arbejder med de samme elementer som RS 315. Derefter vil KPMG’s metodik blive beskrevet. 

 

2.1 COSO – internal control 

Formålet med COSO rapporten fra 1992 var at give virksomhederne, rådgivere, revisorer og 

lovgivere en begrebsramme, hvorved der kunne opnås en ensrettet forståelse af begrebet intern 

kontrol og risiko. COSO definerer intern kontrol som følgende6: 

 

"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other 

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 

following categories: 

 

• Effectiveness and efficiency of operations. 

• Reliability of financial reporting. 

• Compliance with applicable laws and regulations." 

 

I COSO er formålet med den interne kontrol således at sikre pålideligheden af disse tre kategorier. 

COSO rapporten uddyber efterfølgende definitionen af intern kontrol og fremhæver de begreber, 

som i forbindelse med definitionen er essentielle for betydningen af denne. 

 

• "Internal control is a process. It's a means to an end, not an end in itself. 

• Internal control is effected by people. It's not merely policy manuals and forms, but people 

at every level of an organization. 

• Internal control can be expected to provide only reasonable assurance, not absolute 

assurance, to an entity's management and board. 

• Internal control is geared to the achievement of objectives in one or more separate but 

overlapping categories.” 

 

                                                 
6 COSO, Internal Control – Integrated Framework, s. 9 
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2.1.1 Process 
COSO ser intern kontrol som en proces. Det vil sige, at den interne kontrol er en metode til at opnå 

et givet mål. Den interne kontrol er derfor ikke et mål i sig selv, men måden eller værktøjet hvorpå 

et mål kan opnås. Intern kontrol er derved processer som gennemsyrer hele virksomheden7. De er et 

værktøj, som ledelsen kan bruge i forbindelse med deres styring af virksomheden. Det er vigtigt at 

disse processer er velintegreret i virksomheden for at fungere mest effektivt. 

 

2.1.2 People 
Den interne kontrol er påvirket af bestyrelsen, ledelse og andre personer i virksomheden8. Det er 

virksomhedens mål, som fastsætter de kontrolmekanismer, der skal implementeres i organisationen, 

for at målet kan opnås9. For at en kontrol skal virke efter hensigten, er det ikke nok, at den står 

beskrevet i en forretningsgang. Det kræver også de rigtige personer med den rette kompetence i 

virksomheden til at udføre kontrollen. Hvis ikke kontrollen bliver udført korrekt kan det påvirke 

opnåelsen af virksomhedens mål. 

 

2.1.3 Reasonable assurance 
Med dette begreb understreger COSO, at det på intet tidspunkt er muligt at opnå en fuldstændig 

sikkerhed af de ovenstående tre kategorier gennem intern kontrol. Formålet med den interne kontrol 

er, at der gennem vel implementerede kontroller kan opnås reasonable assurance (rimelig 

sikkerhed). Der vil altid forefindes en vis usikkerhed. De implementerede kontroller er udarbejdet 

af eller udført af mennesker, hvorfor der vil være en vis usikkerhed forbundet med disse. Der kan 

altid ske fejl, hvad enten de er ubevidste eller beviste. Der vil altid være en mulighed for at to eller 

flere personer sammen vil kunne tilsidesætte en kontrolmekanisme. Det kan også være i ledelsens 

interesse at sætte en kontrol ud af kraft, hvis ledelsen ønsker at nogle informationer ikke kommer 

videre i systemet. 

 

Det er også muligt at implementeringen af nogle kontrolfunktioner og udførelsen af disse vil være 

meget omkostningstungt set i forhold til deres funktion, hvor et givent tab ikke vil have den store 

betydning for virksomheden. Derved accepteres usikkerheden, da den ikke er udslagsgivende. For 

                                                 
7 COSO, Internal Control – Integrated Framework, s. 10 
8 COSO, Internal Control – Integrated Framework, s. 11 
9 COSO, Internal Control – Integrated Framework, s. 11 
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mange processer, som følge af mange interne kontroller, øger sandsynligheden for fejl, da alle 

kontroller ikke vil varetages med samme agtpågivenhed. Det essentielle er, at de interne kontroller 

er medvirkende til at usikkerheden omkring opnåelse af målet, er nedsat til et acceptabelt niveau. 

 

2.1.4 Objectives 
Alle interne kontroller skal have et overordnet formål, som er en del af virksomhedens mål. Der er 

ingen mening i at have en kontrol, hvis den ikke bidrager til virksomhedens mål. I COSO falder alle 

mål ind under de tre kategorier (fremover kaldt COSO’s mål)10: 

 

• Effectiveness and efficiency of operations (dette er målene virksomheden selv har sat). 

• Reliability of financial reporting (dette er overholdelse af det retvisende billede af 

regnskabet). 

• Compliance with applicable laws and regulations (dette er overholdelse af samfundets love 

og reguleringer). 

 

Ved at præcisere virksomhedens mål og fordele dem i ovenstående kategorier vil virksomheden 

bedre opnå et overblik over hvilke processer, der bidrager til målet i en given kategori og fokusere 

på de aspekter af den interne kontrol, som skal bidrage til at opnå dette. I COSO’s mål er Reliability 

of financial reporting og Compliance with applicable laws and regulations mål, som virksomheden 

er forpligtet til at imødekomme. Effectiveness and efficiency of operations kan udgøre forskellige 

mål, som virksomheden har opstillet. 

 

2.1.5 Den interne kontrols komponenter 
Den interne kontrol er opbygget omkring fem indbyrdes forbundne komponenter11: 

 

• Control Environment (kontrolmiljøet) 

• Risk Assessment (risikovurdering) 

• Control Activities (kontrolaktiviteter) 

• Information and Communication (information og kommunikation) 

                                                 
10 COSO, Internal Control – Integrated Framework, s. 9 
11 COSO, Internal Control – Integrated Framework, s. 12 - 13 
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• Monitoring (overvågning) 

 

Der eksisterer en indbyrdes sammenhæng mellem komponenterne. En ændring eller tilføjelse i den 

ene kan have, og har med stor sandsynlighed påvirkning af nogle af de andre komponenter. Hvis en 

virksomheds vurdering af risici ændres, vil dette også medføre en ændring af kontrolaktiviteterne 

for at imødekomme denne nye vurdering. Dette medfører en ændring i overvågningen, med et øget 

fokus på de nye ændringer, for at sikre at kontrolaktiviteterne leverer det, de blev designet til. Med 

stor sandsynlighed er dette også et tiltag, som skal kommunikeres ud i virksomheden eller blot den 

enhed, hvor ændringer har indtruffet. 

 

I figur 1 er denne sammenhæng illustreret. Øverst i figuren er COSO’s mål. Dette er de overordnede 

mål og påvirker derfor hele virksomheden. Derefter er de fem komponenter, som hver især har en 

påvirkning på de overordnede mål. Unit A og Unit B repræsenterer nogle af de enheder, der er i 

virksomheden, og Activity 1 og Activity 2 repræsenterer nogle af de aktiviteter og processer, der er 

indeholdt i virksomheden. Som illustreret skal de fem komponenter implementeres gennem hele 

organisationen for at virksomheden skal opnå den forventede effekt af de interne kontroller og 

derved opnå reasonable assurance, for at målene bliver afdækket. 

 

Figur 1: COSO sammenhæng mellem mål og komponenter 

 
Kilde: COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 15 
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2.1.5.1 Control Environment 
Kontrolmiljøet er helt centralt for den interne kontrol. De faktorer, som her gør sig gældende, er 

integritet og etiske værdier12. For at kunne implementere en effektiv intern kontrol kræver det et 

fornuftigt fundament at bygge den på. En intern kontrol er ikke mere effektiv end vedkommende 

som udfører den. Det er derfor essentielt at virksomhedens ledelse har inkorporeret gode etiske 

værdier og retningslinjer for virksomhedens medarbejdere. Ved større virksomheder vil dette være 

nedskrevet i et såkaldt code of conduct. Ledelsen går forrest og viser, hvordan det skal gøres i stedet 

for at sige et og gøre noget andet13. 

 

2.1.5.2 Risk Assessment 
En virksomhed udsættes for forskellige former for risici. Der er både interne og eksterne risici at 

tage stilling til. Ledelsen skal vurdere væsentligheden af de identificerede risici og sandsynligheden 

for at disse kan påvirke opnåelsen af virksomhedens målsætninger (COSO’s mål). På baggrund af 

vurderingerne skal ledelsen så indarbejde nogle kontroller, som kan afdække de forskellige risici, 

således at ledelsen har opnået reasonable assurance. Der vil selvfølgelig eksistere nogle risici i det 

eksterne miljø, som virksomheden ikke kan kontrollere, men hertil kan indarbejdes 

kontrolaktiviteter, som gør at virksomheden kan reagere derpå. Selve risikovurderingsprocessen er 

en fortsat proces, som ledelsen er nødt til at varetage for at være på forkant med eventuelle nye 

risici, som kan true virksomhedens målsætning. Dette kan være på alle niveauer i virksomheden. 

 

2.1.5.3 Control Activities 
Kontrol aktiviteter er de procedurer og politikker, som ledelsen har udarbejdet med henblik på at 

sikre at virksomhedens identificerede risici holdes nede på et acceptabelt niveau14. Det er de 

aktiviteter i virksomheden, som ved effektiv implementering vil maksimere sandsynligheden for at 

opnå virksomhedens målsætninger. Kontrolaktiviteterne kan derfor opdeles under COSO’s mål15. 

Dermed ikke sagt at en kontrol ikke kan afdække flere risici, som er identificerede under 

kategorierne. Kontrolaktiviteter kan fx bestå af godkendelsesprocedure, analyse af perioderesultater, 

afstemningsprocedure, funktionsadskillelse, fysiske kontroller, it kontroller mv. 

                                                 
12 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 19 
13 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 21 
14 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 45 
15 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 45 
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Det er ledelsens ansvar at udarbejde kontrolaktiviteterne og at få dem implementeret i 

virksomheden. Det som ledelsen skal holde for øje er hvorledes aktiviteterne bidrager til at 

minimere de identificerede risici for at opnå virksomhedens mål. Det er således ikke antallet af 

kontrolaktiviteter, som gør sig gældende, men effektiviteten. En kontrolaktivitet indeholder både en 

procedure og en politik. Ledelsen udstikker en politik om hvad der bør gøres og procedure til 

hvorledes dette kan opnås16. 

 

Kontrolaktiviteterne er meget integreret med vurderingen af risici. Det er på baggrund af 

vurderingen, at kontrolaktiviteterne udarbejdes for netop at afdække de risici til et af ledelsen 

accepteret niveau. Efterfølgende er det i kontrol miljøet at kontrolaktiviteterne skal implementeres i 

virksomheden. 

 

2.1.5.4 Information and Communication 
Information er en nødvendighed på alle niveauer i en organisation. For at en virksomhed kan drives 

fornuftigt skal den efterspurgte information være til stede. COSO bruger begrebet 

informationssystemer17, der identificerer, opfanger, bearbejder og rapporterer den tilgængelige 

information, som er relevant for virksomheden. 

 

Kvaliteten af den information, som skal være til rådighed for brugeren, skal så vidt muligt opfylde 

nedenstående elementer18: 

 

• Appropriate (passende) 

• Timely (rettidig) 

• Current (aktuel) 

• Accurate (nøjagtig) 

• Accessible (tilgængelig) 

 

                                                 
16 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 47 
17 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 56 
18 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 58 
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Den information brugeren efterspørger, skal være relevant. Det skal være muligt at indhente 

informationen på det tidspunkt, hvor behovet er til stede. Det skal så vidt muligt være den nyeste 

information og den skal være korrekt, for at brugeren kan anvende informationen. Endelig skal 

informationen, som brugeren efterspørger være tilgængelig. 

 

For at kunne opfylde COSO’s mål kræver det, at informationen lever op til ovenstående. Hvis 

virksomhedens regnskab skal leve op til forpligtelsen om at være retvisende, skal ledelsen have 

reasonable assurance for, at den information der leveres er korrekt. 

 

Der er to former for kommunikation: den interne og den eksterne19. Den interne kommunikation i 

en virksomhed er vigtig for, at information kan komme rundt i organisationen. Det er essentielt at 

ledelsen har mulighed for at kunne kommunikere med hele organisationen, da det er vigtig få 

kommunikeret, at de interne kontroller skal varetages. Desuden er en af ledelsens vigtigste opgaver, 

at sikre at virksomhedens mål (COSO’s mål) bliver kommunikeret rundt i hele organisationen, så de 

er kendt af alle. Derudover er kommunikationen vigtig, når der skal iværksættes nye tiltag. Det er 

vigtigt, at alle ved hvad der skal ske og hvorfor, samt hvad tiltagene medfører og bidrager til. Dette 

vil være med til at gøre implementeringen lettere, da dens formål er kommunikeret ud.  

 

Virksomheden skal have opbygget nogle kommunikationskanaler, som går på tværs af 

organisationen, så relevant information kan komme frem til den rigtige modtager, så beslutninger 

kan tages. 

 

Den eksterne kommunikation med virksomhedens makro miljø omfatter fx leverandører og kunder. 

Den information, som en virksomhed kan indhente ved at have en god kommunikation med sine 

leverandører, kan have stor indvirkning på virksomheden. Den eksterne kommunikation kan give 

virksomheden vigtig information om, hvorvidt de interne kontroller fungerer20. 

 

                                                 
19 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 61 
20 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 61 
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2.1.5.5 Monitoring 
Det interne kontrol system ændrer sig over tid21. Der kan være flere årsager til dette, fx udskiftning 

af personale eller nye produktions apparater. Det kan også skyldes at virksomhedens vurdering af 

risici har ændret sig. Både internt og eksternt kan forhold, som påvirker funktionen af givne 

kontrolaktiviteter, have ændret sig. For at sikre at de interne kontroller forbliver optimale, er 

virksomheden nød til at have nogle procedurer for overvågning af kontrollernes funktionalitet. 

Ifølge COSO udføres denne overvågning ved hjælp af to forskellige metoder, løbende processer og 

separate evalueringer. 

 

Den løbende proces er de tiltag, som hele tiden foretages, og hvor det kan ses om det ønskede 

udbytte stemmer med forventningerne, hvorpå kontrollens effektivitet bliver bedømt. Her nævner 

COSO også intern og ekstern revision, som en del af denne overvågning, da revisor gennemgår det 

interne kontrol system og foretager test af dette, hvorpå revisor kommer med anbefalinger til hvor 

systemet kan styrkes, hvis revisor finder dette nødvendigt. 

 

De separate evalueringer har det formål at virksomheden en gang imellem har brug for at få 

gennemgået de interne kontrollers effektivitet med friske øjne22. Den som evaluerer, skal forstå hver 

enkelt enhed i organisationen, hvorledes den arbejder, og hvad den leverer. Først når dette indblik er 

opnået, kan den som evaluerer fokusere på enhedens kontroller og teste, om de er effektive nok. Der 

er altså tale om en hel ny gennemgang af den interne kontrols system. 

 

2.1.6 Komponenterne er forbundet 
Alle komponenterne er forbundet i et tæt sammenspil. Det er på baggrund af ledelsens identifikation 

og vurdering af risici, at de overordnede mål indenfor Operations, finansiel reporting and 

Compliance, ikke kan opnås med en reasonable assurance, at der udarbejdes kontrolaktiviteter, som 

skal afdække denne risiko. Kontrolaktiviteterne skal derefter implementeres i hele organisationen. 

Implementeringen finder sted i virksomhedens kontrolmiljø. Det er vigtigt, at virksomhedens 

informationsmuligheder er optimale, så informationen er til rådighed, når der er brug for den. For at 

sikre at kontrolaktiviteterne har den ønskede effekt, og at virksomhedens risici er afdækket til et 

acceptabelt niveau, overvåger ledelsen udfaldet af kontrolaktiviteterne. Over tid vil der ske 

                                                 
21 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 65 
22 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 67 
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ændringer både internt og det eksternt, som vil medføre, at nogle kontrolaktiviteter ikke længere 

giver den ønskede effekt, og andre måske ikke længere er nødvendige, da virksomhedens 

identificerede risici har ændret sig. Det kan medføre, at nye kontrolaktiviteter skal implementeres. 

 

2.2 Litterær gennemgang af RS 315 

Det følgende afsnit vil indeholde en litterær gennemgang af RS315 med den hertil tilknyttede teori. 

 

Formålet med RS315 er at23: 

 

”Revisor skal opnå 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 det skyldes besvigelser eller fejl, og tilstrækkelig til at planlægge og udføre yderligere 

revisionshandlinger.” 

 

Standarden er opdelt i fem hovedafsnit. Disse er oplistet nedenfor og der vil efterfølgende blive 

redegjort for indholdet af hvert enkelt.: 

 

• Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden og dens 

omgivelser, herunder dens interne kontrol 

• Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol 

• Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

• Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse 

• Dokumentation 

 

Gældende for hele standarden er, at revisor benytter sin erfaring til at foretage en professionel 

bedømmelse til at fastlægge omfanget af den forståelse af virksomheden og dens omgivelser, der 

kræves for at kunne vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation24. Den forståelse, som revisor 

opnår, skaber en referenceramme, som revisor bruger i forbindelse med planlægningen af 

revisionen25. På baggrund af denne forståelse kan revisor foretage yderligere revisionshandlinger 

for at afdække eventuelle risici. Det overordnede fokus for standarden er at undersøge, om der er 
                                                 
23 RS 315 afsnit 2 
24 RS 315 afsnit 5 
25 RS 315 afsnit 4 
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risiko for væsentlig fejlinformation i regnskabet.Med til revisors professionelle bedømmelse hører 

at revisor fastholder sin professionelle skepsis26. 

 

2.2.1 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden og 
dens omgivelser, herunder dens interne kontrol 

RS 315 arbejder med begrebet risikovurderingshandlinger. Disse handlinger er revisionshandlinger, 

der har til formål at opnå forståelse. Disse handlinger kan anvendes som revisionsbevis til at 

understøtte revisors vurderinger af risici for væsentlig fejlinformation27. 

 

Standarden foreskriver at revisor skal foretage følgende risikovurderingshandlinger for at opnå 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser28: 

 

• Forespørgsel til ledelsen og andre i virksomheden 

• Analytiske handlinger 

• Observation og undersøgelse 

 

2.2.1.1 Forespørgsel til ledelsen og andre i virksomheden 
Formålet med forespørgslerne er at revisor får et indblik i virksomheden. Revisor kan her drage 

nytte af sin erfaring og spørge ind til områder, som kan være forbundet med risici, grundet den 

branche som virksomheden fx opererer i. Ved større virksomheder vil det derfor også give et bedre 

billede af denne, hvis revisor stiller forespørgsler til andre i virksomheden end ledelsen. Standarden 

nævner forskellige muligheder, hvortil revisor kan rette sin forespørgsel, og derved opnå en dybere 

forståelse af virksomheden. 

 

2.2.1.2 Analytiske handlinger 
Når revisor benytter analytiske handlinger som risikovurderingshandlinger er det for at skabe nogle 

forventninger til det bogførte. Til disse handlinger kan revisor gøre brug af både finansiel og ikke 

finansiel information29. Analytiske handlinger som risikovurderingshandlinger kan være analyser af 

                                                 
26 RS 200 afsnit 15 -16 
27 RS 315 afsnit 6 
28 RS 315 afsnit 7 
29 RS 520 afsnit 9 
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flere sandsynlige sammenhænge, som – hvis en virksomhed har mindre lagerplads pr. m2 end det, 

der er bogført i balancen indikere – kan dette tyde på, at revisor skal være ekstra omhyggelig ved 

opgørelse af lageret. Revisor overvejer resultaterne af de analytiske handlinger med henblik på at 

identificere risici for væsentlig fejlinformation. 

 

2.2.1.3 Observation og undersøgelse 
Ved observation og undersøgelse indhenter revisor information om virksomheden og dens 

omgivelser. Revisor vil i forbindelse med sine forespørgsler og anden færdsel på virksomhedens 

lokaliteter også observere, da dette kan være med til at understøtte de indhentede informationer, 

som revisor har opnået gennem sine forespørgsler. Det at revisor kan observere virksomhedens drift 

eller dennes behandling af data, vil supplere revisors vurdering om risici for væsentlig 

fejlinformation. Derudover vil revisor undersøge forskellige former for nedskreven information i 

virksomheden. Det kan være virksomhedens forretningsgange, tidligere rapporter som revisor også 

har benyttet til udførelsen af sine analytiske handlinger, nedskrevne procedurer, som kan være 

essentielle for produktionen osv. 

 

Derudover vil revisor også kigge nærmere på virksomheden transaktionsflow, som er relevant for 

regnskabsaflæggelsen. Det er vigtigt at kunne følge transaktionerne gennem virksomhedens 

informationssystem (walk-throughs) for at kunne vurdere, om dette kan være forbundet med en 

eventuel risiko og derved medføre yderliggere revisionshandlinger for at afdække denne30. 

 

2.2.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens 
interne kontrol 

Revisor skal opnå forståelse af følgende aspekter af virksomheden og dens omgivelser31: 

 

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

begrebsramme 

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

• Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici, der kan medføre en væsentlig 

fejlinformation i regnskabet 
                                                 
30 RS 315 afsnit 11 
31 RS 315 afsnit 20 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 23 

• Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer 

• Intern kontrol 

 

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

Revisor skal opnå et sådant kendskab til makro miljøet, hvori virksomheden opererer, at revisor kan 

afdække de sandsynligheder, der her måtte befinde sig, som kan medføre en risiko for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Det kan være, at lovgivningen indenfor den branche, virksomheden 

opererer i, kan give anledning til, at revisor har ekstra fokus på specifikke poster i regnskabet. 

Desuden er der andre eksterne faktorer, der kan gøre sig gældende, når revisor vurderer, om der er 

risici for væsentlig fejlinformation. Det kan være markedet, hvori virksomheden indkøber eller 

sælger sine varer/ydelser, som er forbundet med en vis risiko, hvorved revisor tager dette med i sin 

vurdering. Revisor skal ligeledes tage stilling til, om den branche, virksomheden opererer i, er 

underlagt speciel lovgivning eller andre reguleringer, som virksomheden skal efterleve, og hvordan 

dette påvirker regnskabet, herunder også værdiansættelse af ejendomme og andre væsentlige 

værdier. 

 

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

Revisor skal på samme måde opnå forståelse for virksomhedens mikro miljø, herunder 

virksomhedens valg af regnskabspraksis. Her gælder det for revisor at indhente det fornødne 

kendskab til virksomheden struktur, ejerskab og ledelse, investeringer, samt finansiering32. De 

risikovurderingshandlinger, som revisor her foretager, vil give en grundviden, som vil kunne 

understøtte vurderingen af risici for væsentlige fejlinformationer i regnskabet, da de giver revisor 

nogle forventninger om, hvad der kan forventes af regnskabet. Efterfølgende skal revisor vurdere 

virksomhedens valg af regnskabspraksis og tage stilling til om virksomheden lever op til reglerne 

og om reglerne er overholdt33. Har virksomheden valgt at benytte sig af en relevant 

regnskabspraksis og overholde oplysningsreglerne i denne, vil dette alt andet lige øge 

sandsynligheden for, at regnskabet kan give et retvisende billede. 

 

                                                 
32 RS 315 afsnit 25 
33 RS 315 afsnit 28 
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2.2.2.3 Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici, der kan medføre en 
væsentlig fejlinformation i regnskabet 

Revisor skal opnå forståelse af virksomhedens mål og strategier for at kunne afdække tilhørende 

forretningsrisici34. Med det tidligere opnåede kendskab til virksomhedens makro og mikro miljø, 

kan revisor vurdere om de tilknyttede forretningsrisici hertil, kan medføre væsentlig fejlinformation 

i regnskabet. De risikovurderingshandlinger som revisor her foretager, vil senere også kunne 

bidrage til revisors vurdering om virksomhedens going concern forudsætning35. 

 

2.2.2.4 Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer 
Revisor skal opnå forståelse af målingen og kontrollen af virksomhedens finansielle præstationer36. 

Når revisor opnår forståelser for hvilke præstationer, som virksomheden fokuserer på, skal revisor 

vurdere, om dette påvirker risikoen for væsentlig fejlinformation. Når virksomheden måler sig på 

nogle specifikke præstationer, kan ledelsen have incitament til at påvirke resultaterne, for at fremstå 

bedre. Fx kan bonus løn være medvirkende til, at ledelsen vil påvirke de finansielle præstationer. 

Revisor er derfor opmærksom på risikoen for væsentlig fejlinformation på virksomhedens 

finansielle præstationer med baggrund i ovenstående incitament og foretager de fornødne 

risikovurderingshandlinger for at afdække denne risiko. Revisor skal også opnå forståelsen for, 

hvorledes virksomhedens finansielle præstationer kontrolleres. Et vigtigt element for at opnå denne 

forståelse er indsigt i de interne kontroller, som er implementeret for at afdække risikoen for 

væsentlig fejlinformation i virksomhedens finansielle præstationer. Ofte er informationen om 

præstationerne vigtig for virksomhedens mål og strategier for fremtiden, da ledelsen ofte vil træffe 

beslutninger på baggrund af denne information. Typisk produceres informationen internt i 

virksomheden, hvorfor det er essentielt at kontrollen med denne er effektiv, så der ikke træffes 

beslutninger på et forkert grundlag. 

 

2.2.2.5 Intern kontrol 
Revisors forståelse af virksomhedens interne kontrol er essentiel for at vurdere sandsynligheden for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet. I RS 315 består elementerne af intern kontrol af følgende37: 

 

                                                 
34 RS 315 afsnit 30 
35 RS 570 - hvor revisor skal forholde sig til, om virksomhedens going concern forudsætning er oprigtig. 
36 RS 315 afsnit 35 
37 RS 315 afsnit 43 
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• Kontrolmiljøet 

• Virksomhedens risikovurderingsproces 

• Informationssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen, samt kommunikation 

• Kontrolaktiviteter 

• Overvågning af kontroller 

 

Som det fremgår, er alle disse elementer en tro kopi af komponenterne i COSO rapporten fra 1992 

(se afsnit 2.1.5). Som beskrevet omkring COSO, så er ovenstående elementer i RS 315 forbundet. 

 

Det er ikke sikkert at virksomheden har opbygget sin interne kontrol udefra ovenstående elementer, 

men det primære for revisor er, hvorvidt virksomheden har et kontrolsystem, som afdækker risici 

for væsentlig fejlinformation. Standarden har taget udgangspunkt i begrebsrammen fra COSO, så 

revisor har en fornuftig tilgang til at opnå forståelse for virksomhedens interne kontroller. RS 315 

fokuserer på de kontroller, som er relevante for regnskabet og derved også revisor. Der er tale om 

de kontroller, der er relateret til virksomhedens mål, nemlig driftsforhold (Operations), 

regnskabsaflæggelse (financial reporting) og overholdelse af regler (Compliance)38. Selv om 

virksomheden har implementeret kontroller, som skal give reasonable assurance for, at 

virksomhedens mål ikke er udsat for væsentlige fejl, så er det ikke alle for virksomheden relevante 

kontroller, som revisor risikovurderer. Revisor bruger sin professionelle bedømmelse til at vurdere, 

hvilke kontroller, der skal underlægges risikovurderingshandlinger, men henblik på at afdække 

risici for væsentlig fejlinformation. 

 

Revisor skal forstå kontrollens udformning og fastslå, hvorvidt den er implementeret. Der henvises 

til RS 330 vedrørende test af kontrollernes effektivitet. Forespørgsler alene kan ikke fungere som 

revisionsbevis for vurderingen af en kontrol, og hvorvidt denne er implementeret39. 

 

En virksomheds interne kontroller vil bestå af manuelle og programmerede kontroller. Manuelle 

kontroller omfatter procedurer som funktionsadskillelse, godkendelse og afstemning (af bilag, 

rapporter eller lager). 

                                                 
38 RS 315 afsnit 47 
39 RS 315 afsnit 55 
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Alt efter virksomhedens størrelse og type kan brugen og afhængigheden af it-systemer variere. Ved 

store komplekse it-systemer vil behovet for flere programmerede kontroller være større. 

Programmerede kontroller kan omfatte adgange, registreringer og beføjelser40. Ved komplekse it-

systemer vurderer Revisor behovet for specialister til at afdække eventuelle risici for væsentlig 

fejlinformation ved systemerne. Der vil altid være en risiko for at der opstår en fejl. Der er to former 

for fejl: De bevidste og de ubevidste fejl. Ved de bevidste fejl er der tale om mennesker, der med 

fuldt overlæg har tilsidesat en procedure eller fysisk ændret i tallene. Ved ubevidste fejl er det ikke 

hensigten at ændre på procedurerne eller tallene. Ved sin vurdering er revisor opmærksom på begge 

muligheder. Der kan være områder, hvor de interne kontroller er mangelfulde, hvilket øger 

sandsynligheden for fejl på regnskabsniveau. De interne kontroller kan ikke give en ledelse 100 % 

sikkerhed for, at alt fungere, som det skal jf. afsnit 2.1.3. 

 

2.2.2.5.1  Kontrolmiljøet 
Kontrolmiljøet omfatter de elementer som COSO opsætter41. Det revisor skal vurdere omkring 

virksomhedens kontrolmiljø er udformningen, og hvorvidt det er implementeret i virksomheden42. 

Ved vurdering af udformningen overvejer revisor følgende elementer43: 

 

• Kommunikation og opretholdelse af integritet og etiske værdier 

• Forpligtelse til kompetence 

• Deltagelse af den øverste ledelse 

• Den daglige ledelses holdninger og ledelsesstil 

• Organisationsstruktur 

• Tildeling af beføjelser og ansvar 

• Personalepolitik og praksis 

 

Revisor overvejer om elementerne er implementeret i virksomheden. Revisionsbevis på dette niveau 

udgøres typisk af forespørgsler og observation. Større virksomheder kan have udarbejdet et code of 

                                                 
40 RS 315 afsnit 58 
41 COSO, Internal Control – Integrated Framework, side 19 
42 RS 315 afsnit 68 
43 RS 315 afsnit 69 
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conduct, men ellers er det ikke sikkert at virksomhederne har noget nedskrevet omkring 

kontrolmiljøet. 

 

2.2.2.5.2  Virksomhedens risikovurderingsproces 
Revisor skal opnå forståelse af virksomhedens proces til at identificere forretningsrisici. Processen 

kaldes for ”virksomhedernes risikovurderingsproces”. Revisor skal vurdere virksomhedernes 

risikovurderingsproces og hvorvidt denne er implementeret. 

 

FSR opstiller i deres anbefaling om god selskabsledelse for mindre og mellem store virksomheder 

omkring virksomhedernes risikostyring nogle elementer, som bestyrelsen sammen med direktionen 

kan bruge til at skabe et overblik over virksomhedens risici44. 

 

Elementerne (se bilag 3) er relevante for revisor at afdække, da ledelsen bør have taget stilling til 

disse i deres vurdering af virksomhedens forretningsrisici. Flere af elementerne bliver dog også 

afdækket andre steder i RS 315 og af andre revisionsstandarder, som fx RS 240 der fokuserer på 

besvigelser. Kendskab til trusler mod virksomhedens omdømme og forretningsgrundlag er også 

elementer, som revisor kigger på i forbindelse med forståelsen af virksomhedens makro og mikro 

miljø. Flere af disse elementer skal tages i betragtning, når revisor skal forholde sig til 

virksomhedens going concern forudsætning45. 

 

For større virksomheder har FSR udarbejdet rapporten Risk Management – Risikostyring og intern 

kontrol set fra bestyrelsens bord, som gennemgår, hvorledes en virksomhed implementerer en 

effektiv risikostyring. Brugen af FSR’s rapport kortlægger virksomhedens risikovurderingsproces 

og giver virksomheden en effektiv risikostyring. Rapporten bygger på COSO Enterprise Risk 

Management (ERM)46, hvor den interne kontrol indgår som en del af risikostyringen, herunder 

Internal enviroment, Objective settings, Event identifikation, Risk assesment, Risk response, 

Control activities, Information & communication, monitoring47. Har virksomheden indarbejdet 

disse elementer i sin risikostyring, har virksomheden et godt udgangspunkt for at drive forretning 

                                                 
44 FSR – God selskabsledelse – I mindre og mellemstore virksomheder, s. 34 
45 RS 570 afsnit 11 
46 COSO ERM bygger på den gamle COSO – internal control rapport fra 1992. COSO ERM er blevet udvidet med 
yderligere 3 elementer og der er større fokus på risikostyring. 
47 COSO, ERM s. 23 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 28 

også i den nærmeste fremtid (going concern). Revisor har deri også et godt udgangspunkt til at opnå 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser, da mange af områderne i RS 315 indgår i FSR – 

Risk Management rapport, herunder virksomhedens risikovurderingsproces. 

 

Endvidere er børsnoterede virksomheder underlagt Københavns Fondsbørs komités ”følg eller 

forklar” princip48, hvor virksomhedernes skal følge anbefalingerne i rapporten49, som har sit 

udgangspunkt i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse fra 2001, eller forklarer hvorfor de 

afviger, herunder risikostyring. Princippet bidrager også til revisors vurdering om virksomhedens 

risikovurderingsproces, da denne i givet fald skal have taget stilling til virksomhedens 

forretningsrisici, og hvorledes virksomheden reagere på disse, da det udgør en del af 

risikostyringen. 

 

2.2.2.5.3  Informationssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, 
der er relevante for regnskabsaflæggelsen, samt kommunikation 

Revisor skal opnå forståelse af informationssystemet, med fokus på de forretningsprocesser, der er 

relevante for regnskabsaflæggelsen. Det drejer sig om følgende områder50: 

 

• De transaktionstyper i virksomhedens drift, der har betydning for regnskabet 

• De processer inden for både it og manuelle systemer, der anvendes til at initiere, registrere, 

behandle og rapportere disse transaktioner i regnskabet 

• Bogføringen, hvad enten den er elektronisk eller manuel, understøttende information og 

specifikke konti i regnskabet vedrørende initiering, bogføring, behandling og rapportering af 

transaktioner 

• Hvordan informationssystemet opfanger begivenheder og forhold, der ikke er 

transaktionstyper, men som er betydende for regnskabet 

• Regnskabsaflæggelsesprocessen, der anvendes ved udarbejdelsen af virksomhedens 

regnskab, herunder betydelige regnskabsmæssige skøn og oplysninger 

 

                                                 
48 KPMG, Oplysningsforpligtelser, noteringsbetingelser og prospektkrav – på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, 
2. udgave. 2009, s. 111 
49 Københavns Fondsbørs komité om god selskabsledelse – Rapport om god selskabsledelse i Danmark 2005 
50 RS 315 afsnit 81 
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For at kunne vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet skal revisor opnå en forståelse 

af, hvorledes informationssystemet, som leverer materialet til regnskabet, er opbygget. Ved at opnå 

forståelse for ovenstående processer kan revisor vurdere, om der er områder i regnskabet, som er 

særlig udsat for fejl. I forbindelse med denne forståelse overvejer revisor mulighed for at procedurer 

i informationssystemet tilsidesættes, således at regnskabet ikke længere er retvisende. Det kan fx 

være en bogføring, som bevidst undlades. 

 

Det er også vigtigt for revisor at forstå, hvorledes begivenheder og forhold, der ikke er 

transaktioner, behandles, da der her er tale om regnskabsmæssige skøn. Revisor skal forstå, 

hvorledes disse udformes og registreres i regnskabet. 

 

Dybden af forståelsen af informationssystemet afhænger af virksomhedens størrelse og dermed 

udformningen af informationssystemet. Det er ikke sikkert, at en mindre virksomhed vil have 

nedskrevet procedure omkring bogføring og regnskabsaflæggelsesprocessen. Revisor skal dog 

stadig tage stilling til ovenstående. 

 

Revisor skal desuden forstå hvorledes kommunikationen er i virksomheden i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Som beskrevet i afsnit 2.1.5.4 er det vigtig for ledelsen at kunne 

kommunikere med organisationen for at sikre at forståelsen og vigtigheden af den interne kontrol i 

virksomheden opnås. Revisor har fokus på ledelsens kommunikation af opgaver og ansvar i 

organisationen i forbindelsen med regnskabsaflæggelsen. Hvis ledelsen ikke klart har 

kommunikeret vigtigheden af regnskabsaflæggelsen ud i virksomheden, vil der være en risiko for, 

at de interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ikke varetages med samme omhu, 

som ledelsen foreskriver. 

 

Revisors fokus omfatter også kommunikationen mellem den daglige ledelse og den øverste ledelse, 

samt ekstern kommunikation, da dette også kan være relevant i forhold til regnskabsaflæggelsen51. 

 

2.2.2.5.4  Kontrolaktiviteter 
Kontrolaktiviteter er de politikker og procedurer, som ledelsen har implementeret i virksomheden 

for at sikre, at de risici, som truer opnåelsen af virksomhedens mål, bliver afdækket. Revisor kan 
                                                 
51 RS 315 afsnit 89 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 30 

teste kontrollernes funktionalitet. Hvis de lever op til det forventede, kan revisor bruge disse test 

som en del af revisionsbeviset. Desuden vil revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

ved effektive kontroller være negativ, da sandsynligheden mindskes. Det er ikke alle 

kontrolaktiviteter, der er i revisors søgelys. Revisor fokuserer hovedsageligt på de 

kontrolaktiviteter, hvis formål er at adressere risikoen på de områder, der efter revisors vurdering er 

mest udsat for væsentlig fejlinformation52. Hvis tilstedeværelsen af kontrolaktiviteter er mangelfuld, 

vil revisor revurdere væsentlighedskriteriet og sine planlagte revisionshandlinger, da risikoen for 

fejlinformation er ændret som følge deraf. 

 

Revisor skal også opnå forståelse for virksomhedens it og hvorledes virksomheden anvender 

kontroller til at afdække de risici, der eksistere som følge af anvendelsen af it. Revisor skal vurdere 

om virksomhedens it-kontroller er effektive. Det er de, når de opretholder informationers 

pålidelighed, samt sikkerheden af data. Revisor skal vurdere, om de informationer som it-

systemerne stiller til rådighed, som fx drift rapporter, er pålidelige. Hvis det flow, som genererer 

rapporterne ikke kontrolleres, er der sandsynlighed for væsentlig fejlinformation i disse. Derved kan 

hverken revisor eller ledelsen i virksomheden stole på rapporterne. For virksomheden er dette et 

problem, da ledelsen ofte basere sine beslutninger på rapporter som leveres af it-systemet. Blandt it-

kontroller kan nævnes adgangssikkerhed, back-up systemer og vedligeholdelse af software. Hvis 

virksomheden har flere it-systemer, vil en afstemning mellem disse også fungere som en kontrol. 

 

2.2.2.5.5  Overvågning af kontroller 
Revisor skal opnå forståelse for hvorledes virksomheden overvåger effektiviteten af sin interne 

kontroller. Revisors fokus er virksomhedens kontrol af regnskabsaflæggelsen. COSO beskriver 

hvorledes virksomheden kan overvåge sine kontroller og ikke mindst vigtigheden heraf. Jf. afsnit 

2.1.5.5. Det er nødvendigt, at revisor sikre sig, at ledelsen har foretaget de påkrævede 

foranstaltninger for at overvåge de interne kontroller. For at kunne stole på pålideligheden af 

virksomhedens rapporter, hvorpå beslutninger træffes, er det nødvendigt, at ledelsen sikre at 

kontrolaktiviteterne som adresserer denne risiko også forbliver effektive. Som tidligere nævnt 

beskriver COSO, hvorledes det interne kontrolsystem ændrer sig over tid, hvorfor overvågningen af 

dette er essentielt for at sikre pålideligheden. Revisor skal opnå forståelsen af virksomhedens 

overvågning for at kunne vurdere om dette kan medføre risici for væsentlig fejlinformation. 
                                                 
52 RS 315 afsnit 91 
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2.2.3 Dokumentation 
Revisor skal ifølge standarden dokumentere følgende53: 

 

• Opgaveteamets drøftelser af, i hvilken grad virksomhedens regnskab er udsat for væsentlig 

fejlinformation som følge af fejl eller besvigelser og de betydelige beslutninger, der blev 

foretaget 

• Nøgleelementerne i den forståelse, der er opnået vedrørende hvert enkelt aspekt af 

virksomheden og dens omgivelser, som identificeres i afsnit 20 (i RS 315, som er forståelse 

af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol), herunder 

hvert af de interne kontrol elementer som identificeres i afsnit 43 (i RS 315, som er de fem 

elementer i den interne kontrol), for at vurdere risici for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, de informationskilder, som forståelsen er opnået fra, og selve 

risikovurderingshandlingerne 

 

Det er revisors professionelle dømmekraft, som skal lægges til grund for hvorledes ovenstående 

forhold skal dokumenteres. Det er i stor grad størrelsen af virksomheden, som er medvirkende til at 

afgøre dokumentationen. En større virksomhed vil ofte have beskrevet flere elementer af 

virksomheden som fx forretningsgange, virksomhedens struktur og et code of conduct, som revisor 

kan bruge som dokumentation til at understøtte konklusionerne. Risikovurderingshandlinger kan 

også udgøre revisionsbevis54. De er blandt andet med til at afgøre omfanget af yderligere 

handlinger. 

 

I RS 230 ”Revisionsdokumentation” foreskriver standarden, at betydelige forhold skal 

dokumenteres. Betydelige forhold omfatter blandt andet RS 315, samt resultater af 

revisionshandlinger, som indikerer, at der er fejl i regnskabet og at revisors tidligere vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation bør revurderes55. Revisor skal således beskrive konklusionerne 

som vedrører betydelige forhold. Fx hvis revisor ved forespørgsel til ledelsen eller andre personer i 

virksomheden konkludere, at der kan være risici for væsentlig fejlinformation, så er der tale om 

                                                 
53 RS 315 afsnit 122 
54 INSPI, nr. 2, 2006 s. 29 
55 RS 230 afsnit 14 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 32 

betydelige forhold, som skal dokumenteres. Revisor kan derpå ved en kort beskrivelse af samtalen 

og konklusionen på denne dokumentere, hvorfor der er behov for at foretage yderligere 

revisionshandlinger, hvis dette er tilfældet. Det essentielle ved revisionsdokumentation er, at den 

lever op til selskabets, hvor revisor er ansat, opsatte kvalitetsstyring jf. RS 1. 

 

2.2.4 RS 315 og mindre virksomheder 
Vedrørende følgende områder gør standarden opmærksom på, at mindre virksomheder sjældent har 

nogen dokumentation omkring, hvorledes virksomheden forholder sig til disse elementer: 

 

• Mål og strategier samt de tilknyttede forretningsrisici 

• Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer 

• Intern kontrol 

 

Selv om de mindre virksomheder ikke har nedskrevet processer omkring ovenstående elementer, er 

det ikke ensbetydende med, at de ikke er til stede i virksomheden. Revisor skal i stedet søge 

information gennem forespørgsel til ledelsen for at opnå forståelsen af hvordan virksomheden 

agerer i ovenstående elementer. Standarden er opmærksom på den forskel, der er på store og små 

virksomheder og adresserer, hvorledes revisor skal opnå forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, herunder intern kontrol og vurdering af risici for væsentlig fejlinformationer. 

 

2.3 Beskrivelse af the 21th century public company audit 

Samtidig med lanceringen af de nye standarder, offentliggjorde KPMG deres metodik, som er i 

overensstemmelse med disse. Den måde hvorpå revisor skal opnå forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser og vurdere risici for væsentlig fejlinformation har taget en ny retning, hvor fokus 

er på risici af forskellige elementer i virksomheden. Indgangen til at opnå denne forståelse og kunne 

foretage disse vurderinger er således ændret markant. Det som KPMG fokuserer på er indsamlingen 

af revisionsbevis og hvordan revisor kan opnå at minimere risikoen for væsentlig fejlinformation. 

Metodikken beskriver tre fundamentale kilder i virksomheden, hvor revisionsbevis kan hentes. 

KPMG kalder de fundamentale indsamlings kilder af information i virksomheden for Entity 
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Business States (EBS), Management Business Representation (MBR) og Management Information 

Intermediaries (MII)56. 

 

• EBS er virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens strategi, tilstand, 

forhold til interessenterne, processer og økonomiske tiltag osv. 

 

• MII er hvorledes informationen bliver transformeret/behandlet, som den interne kontrol, 

herunder processer og anvendelsen af regnskabspraksis, informationssystemet, samt 

medarbejdere og politikker 

 

• MBR er virksomhedens årsrapport og øvrige udarbejdede rapporter 

 

Kun ved at indsamle og sammenligne information fra disse tre steder, kan revisor opnå tilstrækkelig 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser til at kunne vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation, herunder besvigelser. Alle disse handlinger kalder KPMG, ligesom RS 315, for 

risikovurderingshandlinger57. Hele metoden kalder KPMG for Triangulation58, da revisor indsamler 

information fra tre forskellige steder i virksomheden. Hvis den indsamlede information ikke er 

sammenlignelig, er der risiko for fejlinformation. 

 

Revisors professionelle vurdering er selve essensen af revision. Det er derfor relevant at revisor, 

som udfører vurderinger på baggrund af risikovurderingshandlinger, har en vis erfaring indenfor det 

aktuelle område59. 

 

Metodikken arbejder med begrebet mental model60. Det er det forhold, der er mellem forventninger 

beslægtet med risikovurderingen og det underliggende revisionsmål. Hvis resultatet af en 

revisionshandling ligger udenfor forventningen, vil dette påvirke mental modellen og ændre 

risikovurderingen, så yderligere test skal foretages for at afdække denne. Hvis resultatet af en 

revisionshandling ligger indenfor det forventede, vurdere revisor om der er indhentet nok 

dokumentation til at understøtte denne vurdering. Hvis det er tilfældet har revisor sin konklusion. 

                                                 
56 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 3 -4  
57 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 15 
58 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 27 
59 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 18 
60 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 22 
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Hvis det ikke er tilfældet vil risikovurderingen ændres og kræve yderligere tests. Alle handlinger, 

som ændrer revisors vurdering, er risikovurderingshandlinger61. 

 

Figur 2- KPMG audit matrix 

 
Kilde: KPMG – The 21st Century Public Company Audit, s. 41 

 

Den cirkulære række af handlinger, som er illustreret til venstre i figuren, er mental modellen. Dette 

er den gentagne risikovurderingsproces. Den anden figur viser de fire elementer revisor skal 

igennem. Det er planing (planlægning), Control evaluation (evaluering af kontroller), substantive 

testing (substanshandlinger) og Completion (færdiggørelse)62. Der er sammenhæng mellem alle 

elementerne, da information indhentet under det ene, kan medføre revurdering af et andet. 

Informationen kan som nævnt indhentes fra tre forskellige steder i virksomheden: EBS, MII og 

MBR. Informationen til hvert af disse steder kan hentes på tre niveauer i virksomheden: Assertions 

                                                 
61 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 25 
62 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 40 
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level (ASR), Classes of transactions and account balances level (CAB) og Financial statement levet 

(FST)63: 

 

• ASR er revisionsmålsniveau eller regnskabsudsagn 

• CAB er transaktionsniveau og balance poster 

• FST er regnskabet 

 

Det essentielle er hvorledes revisor, gennem en dybere forståelse af virksomheden og dens 

væsentlige regnskabsposter, hele tiden vurderer de tre risiko elementer metoden opstiller, herunder 

Risk of material weakness (RMW), Risk of material misstatement (RMM) og Dection risk (DR)64. 

 

• RMW er signifikante mangler i virksomheden, som kan resultere i væsentlig fejlinformation 

• RMM er risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet 

• DR er risikoen for at revisor ikke opdager fejl, som kan være væsentlige for regnskabet 

 

Det er hele tiden en evaluering af risici forbundet med virksomheden, som afgør revisor handlinger, 

da revisors mål er at afdække disse risici. Det er mental modellens risikovurderingsproces som hele 

tiden gentages. 

 

2.4 Sammenfatning 

Alle de elementer, som i COSO tilsammen udgøre den intern kontrol i en virksomhed, er dem, som 

revisor i RS 315 skal revidere eller mindst have med i sine overvejelser, da de kan have indflydelse 

på regnskabet. De elementer, i COSO’s beskrivelse af hvad en intern kontrol består af, er de samme, 

som RS 315 beskriver som væsentlige. Der er tale om processer for, hvorledes regnskabet bliver 

udarbejdet. Det er mennesker, som udfører processerne. Det er ikke muligt at opnå 100 % 

sikkerhed, og formålet med kontrollerne er at øge virksomhedens mulighed for at opnå målene. 

Målene for en virksomhed er operations, financial reporting og compliance. RS 315 fokus er 

financial reporting og compliance. Virksomhedens operations kan også være forbundet med risici, 

der kan have indflydelse på regnskabet, eller om virksomheden er going concern. Ligesom COSO 

er RS 315 utrolig omfattende. Der er mange elementer og områder, som virksomheden skal tage 

                                                 
63 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 32 
64 KPMG The 21st Century Public Company Audit, s. 2 – 3 
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stilling til omkring de interne kontroller, og hvor revisor skal vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation. For at kunne dette kræves der forståelse af virksomheden, og hvorledes den 

forholder sig til de elementer og områder der figurerer i RS 315, herunder COSO. For at opnå denne 

forståelse skal revisor indhente information om og fra virksomheden for at kunne foretage denne 

vurdering. Det essentielle i RS 315 er revisors fokus på risici. Revisor skal sammenholde den 

indhentede information og revurdere sin risiko profil af virksomheden. Hvis revisor vurdere at der 

er risiko for fejlinformation, skal revisor revurdere hvorledes dette kan afdækkes. Der er tale om en 

kontinuerlig proces i revisionen, med fokus på at afdække risici. RS 315 lægger op til en større og 

tidskrævende proces, som kunden i sidste ende skal betale for. Specielt ved mindre komplekse 

virksomheder vil RS 315 synes meget tung at skulle udføre. 

 

KPMG beskriver, hvorledes revisor skal udfører sin revision af en virksomhed med fokus på risici. 

Der er tale om en ny måde at anskue revideringen af en virksomhed på. Ved at indhente information 

fra flere steder i virksomheden og sammenligne disse giver det revisor et billede af hvorledes 

regnskabsposterne bliver til og hvad de udgør. Det gælder om at forstå alle elementerne for at kunne 

vurdere risiciene. Denne metodik har implementeret RS 315 fokus på risici og hvorledes en revision 

af en virksomhed bør finde sted. 
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3 Analyse af hvorledes RS 315 anvendes i praksis 
Det følgende tre afsnit i afhandlingen gennemgår hver især hvorledes RS 315 anvendes i praksis af 

revisionsselskaber i Danmark. Selskaberne er opdelt i tre kategorier jf. afsnit 1.4, som opstiller 

dette. Da der er stor forskel på store og små revisionsselskaber, bliver selskaberne analyseret hver 

for sig. Analysen vil tage udgangspunkt i de interview, der er foretaget med de forskellige 

selskaber, med henblik på at kunne løse problemstillingen tilfredsstillende. Analysen er således 

blevet bygget op på baggrund af strukturen i interviewet. Da interviewet er semistruktureret, og 

derved ikke blev fulgt skematisk under gennemførelsen, også under hensyntagen til at der er stor 

indre sammenhæng i RS 315, er resultaterne af interviewene efterfølgende blevet struktureret for 

derved at gøre dem sammenlignelige. Det vil derfor være muligt at analysere de forskellige 

virksomheder, og hvordan de anvender de forskellige elementer i RS 315 indenfor hver deres 

kategori. Den overordnede struktur på interviewene er som følgende: Indledning, 

Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden, Forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, Intern kontrol og dokumentation. 

 

Der er stor forskel på størrelsen af de virksomheder, som revisionsselskaberne revidere. Der er 

selvsagt virksomheder fra alle regnskabsklasser, men hvert revisionsselskab varetager ikke alle 

regnskabsklasser. Der er indledningsvist blevet spurgt ind til dette under interviewet, da det kan 

have betydning for anvendelsen af RS 315. Samtidig er der, spurgt ind til respondenten og 

vedkommendes erfaring og rolle i virksomheden, da det ligeledes kan have indvirkning af 

forståelsen og anvendelsen af RS 315. 

 

Det kan oplyses at alle de adspurgte revisionsselskaber benyttede et software program, som har til 

hensigt at kvalitetssikre revisors arbejde. Nedenstående citat er en udtalelse af Asbjørn Riise, adm. 

direktør i TimeSolutions A/S, som i samarbejde med Moore Stephens Danmark har udviklet 

kvalitetsstyringsprogrammet MS REV65. 

 

”For revisorvirksomheder kan det være endog overordentligt vanskeligt at følge med i samtlige 

lovkrav og sikre sig 100 % mod overraskelser i udførelsen af det offentlige hverv. Det er netop 

denne sikkerhed, som vi kan levere med det nye produkt. En sikkerhed, der bliver efterspurgt, og 

                                                 
65 www.ms-rev.dk  
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som garanterer, at revisor kan koncentrere sig om at hjælpe sine kunder frem for at bruge tiden på 

at studere lovtekster.” 

 

Det som Asbjørn Riise præciserer er, at for at revisor kan være sikker på, at revisors arbejde lever 

op til lovkravene, er det nødvendig med et ordentligt system, som er med til at kvalitetssikre denne 

overholdelse. Nogle af de interviewet revisionsselskaber brugte programmet MS REV, mens nogle 

benyttede andre kvalitetssikringsprogrammer og nogle have udviklet deres eget. Alle disse 

programmer er selvsagt blevet opdateret, så de også opfylder kravene i RS 315. Formålet er derved, 

at programmerne skal være medvirkende til at respondenterne opnår forståelsen for virksomheden 

og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, som standarden foreskriver. 

 

3.1 Analyse af store revisionsselskabers implementering af RS 315 i praksis 

I det følgende afsnit analyseres, hvorledes de store revisionsselskaber anvender RS 315 i praksis. 

De respondenter der er blevet interviewet, har deres daglige gang i firmaer, som tilhører kategori 1 

jf. afsnit 1.4. 

 

I kategori 1 har tre revisionsselskaber indvilliget i at stille op til interview. På baggrund af 

selskabernes ønske om at optræde anonymt vil de i afhandlingen blive benævnt: revisionsselskab A, 

B og C. Den erhvervsmæssige baggrund for respondenterne er, at de alle har mange års erfaring i 

revisionsbranchen. To af dem er statsautoriserede revisorer, og den sidste arbejder som rådgiver for 

store og børsnoterede virksomheder med fokus på de interne kontroller. Der er ingen af 

respondenterne, der er partnere i revisionsselskaberne. 

 

De kunder, som respondenterne varetager i deres daglige arbejde, er virksomheder, som strækker 

sig fra regnskabsklasse A til regnskabsklasse D. Der er derfor stor forskel på virksomhedernes 

størrelse og udformning, de forskellige krav som virksomhederne er underlagt indenfor kategori 1’s 

kunder. Der er dog i denne kategori en væsentlig overvægt af kunder, som er store eller 

børsnoterede selskaber. 

 

”De sager jeg mest arbejder med er både små som store, så jeg er nok det man kalder en generalist 

revisor, som du sikkert er stødt på nogen steder, så jeg sidder egentlig ikke med specielle typer af 

virksomheder, så det er også forskellige brancher.” Citat fra revisionsselskab A 
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”Min klient portefølje, de kunder som jeg sidder med, så er det primært store og børsnoterede” 

Citat fra revisionsselskab B 

 

”Jeg har en række kunder, som jeg skriver på. Det er alt fra børsnoterede til… Det er alt muligt” 

Citat fra revisionsselskab C 

 

Revisionsselskaberne har selv udviklet deres egne kvalitetssikringssystemer. Det er systemer, som 

er udviklet internationalt, og de har fagansvarlige grupper, som varetager opdateringen af disse 

systemer, så de altid efterlever samfundet love og regler. Revisionsselskab A benytter desuden 

CaseWare til deres behandling af tal. Fælles for systemerne er, at de er udviklet til at varetage 

kunder med en form af store koncernselskaber. Ud over dette er der i systemerne også mulighed for 

en anden udgave, som har til formål at varetage mindre virksomheder. Fremgangsmåden er den 

samme, hvad enten det er en stor eller lille virksomhed. Der skal stadig tages stilling til elementerne 

i RS 315 og det skal dokumenteres i systemerne. Der vil dog for mindre virksomheder være krav fra 

systemerne, som ikke er relevante begrundet kundens størrelse. 

 

”Hele vores revisionsproces, den dokumenterer vi på to forskellige måder, vi har det vi kalder store 

og små kunder, der er nogen kriterier for, hvornår man skal dokumentere det i det ene eller det 

andet værktøj, men vores metodik og den måde vi reviderer på er ens i virkeligheden, uanset om det 

er en stor eller en lille virksomhed. Der er nogen ting der er overflødig for den lille kunde, men der 

er også et krav om brug af værktøj.” Citat fra revisionsselskab A 

 

Generelt set er der dog tale om større komplekse kvalitetssikringssystemer, som skal hjælpe revisor 

i udførelsen af sin revision. 

 

3.1.1 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden 
Fælles for de store revisionsselskaber er, at alle foretager de indledende risikovurderinger i 

forbindelse med kundeaccept eller årlig accept af kunden. Det er den information, selskaberne 

indsamler, som udgør den risikoprofil af kunden, som kommer til at påvirke det videre forløb. Det 

er denne vurdering, som bliver genovervejet, hvis senere handlinger bevirker, at kunden må anses 

som værende mere eller mindre risikofyldt. 
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Informationen til denne fase indhentes ved forespørgsel samt desk work. I forhold til 

kvalitetssikringssystemerne er der nogle elementer, som revisor skal beskrive. Systemet har en 

template, som skal udfyldes. Det er gennem samtale/interview med kunden, indhentning af tidligere 

årsregnskaber eller budgettet, samt anden information søgning, der tilsammen udgør den 

information som benyttes til at udarbejde kundens indledende risikoprofil. 

 

”Man kan egentlig dele kundeaccept op i to, der er en kundeopgaveaccept, lad os bare sige det 

hænger sammen, det er revisionsopgaven og det kan også være en tilslægtet opgave man skal ind 

særskilt og acceptere, men så har vi henholdsvis for eksisterende kunder, der er lidt færre 

spørgsmål vi skal igennem, vi har selvfølgelig nogen skemaer med nogen templates vi skal forholde 

os til, som vi skal ind og overveje. Så der er en række spørgsmål man skal igennem, som 

selvfølgelig tilgodeser de krav der fremgår i RS 315 måske også sådan lidt overordnet.” Citat fra 

revisionsselskab A 

 

”Som sagt en ny kunde, der skal man ud og have flere informationer, hvorimod den gamle kendte 

kunde, der vil man typisk starte op med at holde et planlægningsmøde med ledelsen. Direktionen, 

økonomichefen, regnskabschef deltager typisk i sådan et møde, hvor vi spørger lidt ind til hvordan 

er det gået, siden vi sidst var ude og revidere, og vi får nogen opdaterede perioderegnskaber og 

måske høre lidt om, hvordan året er gået.” Citat fra revisionsselskab A 

 

”Alt dette er i kunde accept fasen og kun her.” Citat fra revisionsselskab B 

 

”Som udgangspunkt når vi får en ny kunde i huset, så laver man det man kalder en klient accept. 

Der er en række spørgsmål som bliver stillet. Det kunne fx være, har de haft en virksomhed som har 

været omtalt i medierne før, har de en kompleks regnskabspraksis, alle mulige sådan relevante 

spørgsmål… Det summer sig i alt op til om, det er en kunde, vi kan fortsætte samarbejdet med, og i 

så fald, hvad er der så for en risiko, der har vi som udgangspunkt nogle grupperinger, høj, medium 

eller lav og det er klart at jo mere komplekse tingene er og jo mere risikofyldt kunder, som vi tager 

ind er, vil den selvfølgelig have en høj, fx børsnoterede vil som udgangspunkt aldrig kunne have en 

lav risiko vurdering fordi en børsnoterede virksomhed er i sig selv risikofyldt.” Citat fra 

revisionsselskab C 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 41 

 

”Hvis det var en ny kunde, så vil de rekvirere det historiske regnskab for at se, hvordan ser 

regnskabet ud og også rekvirere en kopi revisionsprotokollatet for at se hvad revisionen skrev i de 

tidligere år. Så man har lidt indblik.” Citat fra revisionsselskab C 

 

”En gang om året skal man altid revurdere denne risikovurdering, som man har på kunden, om den 

stadig er høj, medium eller lav. Det kunne fx også være at man har identificeret risici i forbindelse 

med denne her kunde accept, så skal man også beskrive, hvad man har gjort for at verificere denne 

her risiko.” Citat fra revisionsselskab C 

 

Den indhentede information i forbindelse med kundeaccept/fortsættelse af samarbejde fasen bruges 

til at foretage analytiske handlinger, som skal støtte revisor, når der skal udarbejdes en 

revisionsplanlægning. Ofte er det i forbindelse med planlægningsfasen, at revisor benytter den 

indsamlede information, som baggrund for de indledende analytiske handlinger, som kan give 

revisor overblik over virksomheden. 

 

”Så er der selvfølgelig også en stor informations indsamling omkring virksomheden gennem 

regnskab, og protokoller er fine at få. Men hvis ikke man kender den godt fra ens daglige kendskab 

til forretningslivet, hvis man ikke tidligere har beskæftiget sig med det, må man lave nogen 

regnskabsanalyser.” Citat fra revisionsselskab A 

 

”Så vil vi jo på indledningstidspunktet lave en planlægningsanalyse og den vil afdækkes af hvordan 

kompleksiteten i virksomheden, så vil den have forskellige omfang. Det giver ikke nogen mening at 

lave en eller anden stor kompleks analyse med alle mulige nøgletal af en virksomhed, som har 50 

mio. i omsætning. Men det er klart, at når du har med børsnoterede virksomheder, som måske har 

flere mia. i omsætning, jamen så er tingene lidt mere relevant.” Citat fra revisionsselskab C 

 

3.1.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser 
Som det fremgår at ovenstående er revisor i kontakt med ledelsen og bruger ledelsen til at indhente 

information ved forespørgsel. Dette er også den indledende fremgangsmåde, når revisor skal opnå 

forståelse for virksomhedens eksterne miljø. Revisionsselskaberne gør meget ud af at forstå den 

branche, virksomheden befinder sig i, da der kan være betydelige brancherelaterede risici, som 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 42 

revisor skal afdække. Nogle af selskaberne har databaser med brancheanalyser eller lister over 

områder i de forskellige brancher, hvor revisor skal være opmærksom. Fælles for alle selskaberne 

er, at de er store. Hvis der ikke er noget nedskrevet omkring brancherne, så er der altid en revisor i 

organisationen, som har den fornødne indsigt i den pågældende branche. Der er altid mulighed for 

at trække på noget speciel viden internt i selskabet. 

 

”Der er ikke et eller andet sted, hvor jeg kan gå ind og slå et eller andet specifikt op, altså vi har jo 

selvfølgelig nogen afdelinger, som kan lave sådan noget, hvis det er sådan, at man virkelig skønner 

det nødvendigt, ellers vil jeg sige at som udgangspunkt, så bør man jo, have en vis kendskab til den 

branche man reviderer, men det kunne sagtens være, lad os nu bare sige ejendomsbranchen, der er 

noget værdiansættelse ik, og der kan man sagtens om ikke andet. Det er jo også igen fordelen ved at 

være i et stort hus, der er jo at man ved at der er nogle specialister, der stort set ikke lave andet. 

Dem kan man jo eventuelt henvende sig til, for at høre hvad er afkastkravet af beliggenhed osv. 

Ellers vil jeg sige, jo man følger med i brancherne.”  Citat af revisionsselskab A 

 

”Det er meget specifikt fra kunde til kunde, med hvad man ender op med at gøre. Men det er klart 

branchevurdering, i nogen brancher, så er det måske relevant, men i praksis ser man det faktisk 

meget sjældent altså benchmark. Det kan være svært, at finde virksomheder som matcher. Det er 

ikke så sammenligneligt. Det kan være begrænset, hvor meget man får ud af det der… Det er mere 

når du kommer op i større virksomheder, hvor du måske prøver at lave noget i den retning… Når 

det er større virksomheder, så har de nogen piers, det vil sige nogen sammenlignings virksomheder 

som de sammenligner sig med. Og så er det nok også naturligt, at man går og læser regnskaberne 

til de her, og se hvad har de af forventninger til fremtiden, hvad er det for nogle særlige ting.” Citat 

af revisionsselskab C 

 

Det er samme fremgangsmåde, når det gælder virksomhedens interne miljø. Det er ved 

forespørgsler, at revisor opnår kendskab til virksomheden. Det er dog ikke udelukkende 

forespørgsler til ledelsen, men også på andre niveauer i organisationen. Desuden benytter revisor 

sig af anden relevant information såsom forretningsgange eller andet nedskrevet materiale. Det er 

typisk de større virksomheder, der har nedskrevet dokumentation. De børsnoterede selskaber har 

nogle krav, som de skal opfylde, jf. afsnit 2.2.2.5.2. Revisor skal derfor ind, og kontrollere om 

selskabet efterlever disse og hvorledes, da det kan udgøre en risiko, hvis selskabet ikke er i kontrol 
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med de krav der stilles. Fælles for revisionsselskaberne er, at deres kvalitetsstyringssystemer er 

opbygget, så revisor skal indhente information til alle elementerne i RS 315. Alle selskaberne 

udarbejder en moderne SWOT analyse af deres kunde for at opnå kendskab til virksomhedens 

eksterne og interne miljø. Der er dog ikke tale om tjeklister, som skal følges slavisk. Systemerne er 

tilpasset, så de er fleksible, da der kan være stor forskel på kunderne i udformning og branche. 

Revisor vil så, på baggrund af sin indhentede information, indtaste sine vurderinger i systemerne. 

Fokus er hele tiden risici for væsentlige fejl i regnskabet. 

 

”Vi lever i en template verden, det kommer man til med alle de her standarder, men så bliver man 

også hjulpet lidt på vej jo. Som siger, hvad er det man skal ind og overveje, netop hvad er det, man 

skal vide om virksomheden, hvad er det for et marked de opererer i, hvad er deres strategier, 

hvordan måler ledelsen sig selv, eller bestyrelsen, hvad er det for nogen strategier, den sætter op 

for ledelsen, hvad er det formers indicartores, kan man kalde den, hvad er det, der er vigtigt at 

stræbe efter, hvis du forstår dem, så kan du også godt se risiciene bedre.” Citat af revisionsselskab 

A 

 

”Vi har noget vi kalder en (anonymiseret), som indeholder sådan nogen forskellige områder, der er 

nogen omkring interne forhold. Det kunne f.eks. være markedsundersøgelser vi indhenter. Hvor 

meget vi indhenter variere meget efter kundens størrelse. Hvis det er en lille virksomhed indhenter 

vi lidt mindre. –Og så bruger man sit branchekendskab.” ”Det er mere et framework end en 

tjekliste, hvor en tjekliste er snore lige, hvor der er nogen helt faste spørgsmål man skal svare på. 

Det er meget meget meget specifikt. Hvor det andet er mere sådan et framework med 4 overordnede 

områder, og så er det underliggende områder. Men tit så kender partneren virksomheden rigtigt 

godt og også kontaktpersonerne, og så er der en masse informationer man indhenter face to face, 

når man mødes med klienten. Simpelthen mens man sidder og snakker. Frameworket indeholder 4 

blokke, hvor 2 af dem er eksterne (makro) og 2 af dem er interne.” Citat af revisionsselskab B 

 

”Altså som sagt så har vi denne her (anonymiseret) template, hvor man kan skrive lidt om, hvad er 

det for nogen omverden… Det er næsten som at lave en PEST analyse eller en SWOT analyse af 

virksomheden, det kan du godt kalde det, hvis man skal holde sig til skolen i hvert fald. Hvad er det 

for nogen styrker, svagheder, muligheder og trusler virksomheden lever under. Hvad er det for 

nogen væsentlige risiko faktorer, som de måske ikke kan gøre noget ved, men som de bare lever 
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under, men som de må forholde sig til, et eller andet sted. Det bliver så listet op i det skema, og det 

kan du så sige, det er jo fint nok, så kan vi skrive alt det op, men hvordan bruger vi det så, når vi 

skal over til regnskabet? Og der handler det netop om at få gjort dem så operationelle, alle de her 

risici i sidste ende, så vi kan få dem peget hen imod nogen regnskabsposter og hen på nogen 

revisionsmål i sidste ende.” Citat fra revisionsselskab A 

 

”Vi har et planlægningsdokument (se bilag 4). Der kan vi fx se på indholdsfortegnelsen, her står jo 

fx Entities business and industry and inviorement, det skal man adressere, accounting policies, 

finansciel performance, besvigelses risici, og så kan man se, at så samler man op, hvad det er for 

nogen, man har konstateret.” Citat af revisionsselskab C 

 

Virksomhedernes mål og strategier for fremtiden er typisk forbundet med nogle hertil knyttede 

forretningsrisici, som kan være relevante for revisors vurdering for væsentlig fejlinformation. 

Revisor skal derfor indhente information herom fra virksomhederne for at kunne tage stilling til 

dette. 

 

De store og børsnoterede selskaber har typisk selv beskrevet selskabernes mål og strategier. De har 

ofte selv taget stilling til de risici, der er forbundet med deres vurderinger, og hvordan de har tænkt 

sig at imødekomme mulige forhindringer. Det er ikke sikkert, at de mindre selskaber har nedskrevet 

information omkring deres mål og strategier. Revisor indhenter derfor information ved forespørgsel 

af den øverste ledelse eller ejer. 

 

Revisor benytter denne information til at sammenligne sine fundne risici områder, da det kan være 

at ledelsen ikke har taget stilling til alle. Derudover vurderer revisor, om ledelsens tiltag er 

tilstrækkelige. Hvis selskabet har indført nogle kontroller, som skal varetage dette, og det har 

væsentlig betydning for regnskabet, vil kontrollerne blive testet. En test af en kontrol vil typisk 

indebære, at revisor overværer processen blive udført. Revisor kan også komme på uanmeldt besøg 

hos virksomheden og se om kontrollerne virker. 

 

Det med at få den viden omkring strategien, det gør man via forespørgsel, altså der er ikke et eller 

andet der siger, at vi skal hælde penge i en eller anden opstilling.” Citat af virksomhed A 
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”Den måde vi gør det på, er at vi jo så bruger den her forståelse, vi har indhentet af både deres 

interne og eksterne forhold, hvad er det for en branche / industri, hvilke konkurrenter, kan det også 

være. Og så bruger vi så den her viden til at sige, hvad er så virksomhedens key-risk, men det er jo 

så stadig key-risk for at regnskabet kan blive forkert og ikke risikoen for at en konkurrent pludselig 

napper et produkt. Det er selvfølgelig i forhold til regnskabet, at man siger, hvor er så typisk de 

store risici, eller hvor er de key-risk, som vi ser. Men stadigvæk er det meget dialog med 

virksomheden og for de meget store virksomheder, har de ofte selv identificeret nogle risici. Der vil 

vores vurdering ofte være identisk, eller vi finder ofte nogen flere.” Citat af revisionsselskab B 

 

”Det vil almindeligvis være interviews eller… almindeligvis vil virksomheden jo have skrevet hvad 

for nogle mål og strategier de har, og så vil man tage udgangspunkt i det. Det er klart, at det er 

ikke sikkert, at man har det i mindre virksomheder.”  Citat af revisionsselskab C 

 

Revisionsselskaberne tager desuden stilling til, hvorledes virksomheden måler sine præstationer. 

Denne viden indhentes samtidig med at revisor får indblik i virksomhedernes mål og deres 

strategier. Hvis virksomheden har opsat mål, vil den også have et værktøj, typisk it-relateret, hvor 

ledelsen kan se virksomhedens præstationer og konstatere, om det går den rigtige vej. 

 

Når al informationen omkring ovenstående er indsamlet, kan revisor vurdere, hvilke 

regnskabsposter, der er udsat for væsentlig risici (Se bilag 4, som er en template der benyttes til at 

opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser). Som det fremgår af bilaget, skal revisors 

risikovurdering dokumenteres, således at det er muligt at: 

 

1. identificere risikoen regnskabsniveau og den iboende risiko på revisionsmålsniveau for 

væsentlige konti, inkluderet risikoen for fejl og besvigelser 

2. planlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger, 

der skal inkluderes i revisionsprogrammet 

 

Det der dokumenteres i templaten er kilden til den forståelse, som revisor har opnået. Derudover 

dokumenteres også identificeret risici. 
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Første element i templaten er virksomhedens forretning, samt dens branche og omgivelser, 

herunder: 

 

1. Virksomhedens forretning: 

a) Legal and operating structure 

b) Objectives and strategies 

c) Conduct of operations 

d) Customers 

e) Suppliers 

f) Employees 

g) Investments 

h) Financing 

i) Related parties 

j) Litigation and claims 

 

2. Virksomhedens branche og omgivelser: 

a) Industry environment 

b) Economic, political and social environment 

c) Legal and regulatory environment 

 

Det, der her opnås kendskab til, er virksomhedens intern og eksterne miljø. Templaten er udbygget, 

så revisor kommer rundt om alle væsentlige områder. Revisor skal notere for alle områderne for at 

dokumentere at revisor har foretaget en vurdering omkring dette. Det, der noteres ned i templaten, 

er kun det, der vedrører regnskabet. 

 

Det andet element i templaten er virksomhedens regnskabspolitik og regnskabspraksis: 

 

1. Applicable financial reporting framework 

2. Changes to selection and application of accounting policies by the entity, including initial 

selection an application 

3. Critical accounting policies 

4. Impact of entity structure on financial reporting 
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Det er her revisor opnår et dybere kendskab til virksomhedens regnskabspolitikker og 

regnskabspraksis. Templaten tager udgangspunkt i de væsentlige og relevante elementer, for at 

kunne vurdere virksomhedens regnskabspolitik og regnskabspraksis. 

 

Det tredje element i templaten er virksomhedens finansielle præstation: 

 

1. External expectations 

2. Analysis 

3. Events or conditions raising doubt about the entity’s ability to continue as going concern 

 

Her skal revisor, på baggrund af hvad samfundet vil vide om virksomhedens regnskab, vurdere, om 

det kan medføre besvigelser eller fejl i regnskabet. Ved analysen sammenligner revisor det 

analytiske materiale, som er modtaget af virksomheden med sin egen analyse for at identificere 

risici for væsentlig fejlinformation. Og som tidligere omtalt i afhandlingen, så giver meget af det 

materiale som indsamles ved behandlingen af RS 315, revisor information omkring virksomhedens 

going concern forudsætning, hvorfor templaten indeholder dette element også. 

 

På baggrund af indholdet i templaten har revisor et overblik over de identificerede risici, som er til 

stede i virksomhedens interne og eksterne miljø. Revisor kan nu planlægge revisionen af 

virksomheden. Denne planlægning vil under den løbende revision blive revurderet i forbindelse 

med at revisor opnår større kendskab til virksomhedens interne kontroller. Det er ved den løbende 

revision, at revisor opnår kendskab til virksomhedernes kontroller. Der er igen forskel på mindre 

virksomheder og store selskaber, samt deres individuelle kompleksitet. Hvis virksomheden har 

beskrevet dennes kontroller, vil revisor allerede på planlægningstidspunktet have kendskab til dette. 

Da revisor allerede har vurderet hvilke områder af regnskabet, der er forbundet med væsentlige 

risici, vil revisor i sin revision fokusere på de kontroller, som er til stede for at afdække denne 

risiko. 

 

”Først så har man en opsummering, hvor man også vil summere hvis man har opdaget nogle 

svagheder ved interne kontroller, så vil man have nogle beskrivelser af forståelsen af hvordan 

fungere det, altså hvordan blev denne regnskabspost til, hvordan opgøres den, så du kan lave de 
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rigtige revisions handlinger, så der dokumentere vi den forståelse vi har haft. Så identificere du 

hvad der er for nogen risici du har gjort og hvad er det for nogle kontroller som afdækker de 

risici.” Citat af revisionsselskab C 

 

” Vi har sådan en matrix, hvor vi identificere de her key-risk, og så skriver vi kommentarer til de 

her key-risk og så skriver vi vores svar, forstået på den måde, hvilke revisionshandlinger vil vi så 

lave, for at afdække denne her risiko. Og det er en matrix vi følger fast.  Og når vi kommer ned i de 

forskellige steps i denne revisionsdatabase, så du kan godt have et område, hvor du vurderer, at der 

ikke er en key-risk, så vil der typisk kun være analytiske handlinger. Hvor er der en key-risk, vil der 

altid være substans handlinger også.” Citat af revisionsselskab B 

 

3.1.3 Intern Kontrol 
Fælles for alle selskaberne er, at de udelukkende fokuserer på de interne kontroller, som er 

relevante i forhold til aflæggelsen af regnskabet, ligesom standarden foreskriver. Der er stor forskel 

på graden af information om virksomhedernes interne kontroller, som er udarbejdet af 

virksomhederne selv. Det er typisk de større virksomheder, der har nedskrevet forretningsgange og 

information til medarbejderne vedrørende processer og tilhørende ansvar. De mindre virksomheder 

har ikke, hvorpå revisor indhenter informationen omkring virksomhedens processer på anden vis. 

Det er fælles for alle de store revisionsselskaber, at de har udformet templates, som er opbygget, så 

der skal tages stilling alle elementerne i RS 315 omkring intern kontrol, herunder kontrol miljøet, 

virksomhedens risikovurdering, informationssystemet og kommunikation, kontrolaktiviteter og 

overvågning af kontroller. Underforstået er alle deres templates opbygget efter COSO. 

 

”Vi har endnu en fin lille template på en masse sider, som vi kalder (anonymiseret) det står for 

(anonymiseret) den er delt op i to kan man sige ik’.  Dels de interne kontroller og så selvfølgelig 

lige specifik omkring fraud.” Citat af revisionsselskab A 

 

”Det ligger også inde i vores database, man deler det ligesom op i det man kalder essentielle 

kontroller, som er de lidt mere bløde i COSO frameworket, som er det her overvågning af risk 

assessment og hvad det ellers hedder, og der har man sådan lidt nogle tjeklister. Det er så mest for 

de klienter, hvor der er specifikke tjek, hvor man så går ind og siger, har virksomheden det her HR 

program. Det er sådan ret tjeklisteagtigt. Og så er der de andre typer kontroller, der har vi også en 
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anden database#(Anonymiseret) med opslagsværk der går ind og læser mere om hvordan man 

griber det an dybest set, som forretningsgangene. Så det er baseret på mål. En ting er risiciene hvor 

man går ud og spørger til de her key-risk, og siger hvad har I så svaret, men en anden ting er også 

at vi skal sikre, at vi får dækket de her revisionsmål, så det er også en rettesnor” Citat af 

revisionsselskab B 

 

Selv om der er flere elementer, der skal tages stilling til, er fokus på de kontroller, som vedrører de 

væsentlige regnskabsposter. Det er vigtig at forstå regnskabsposten og de processer, der vedrører 

den. Det er vigtigt at forstå hvorledes regnskabsposten bliver til, og hvilke processer der er 

implementeret for at sikre dette. Selv om der ikke er noget nedskrevet, har de fleste virksomheder 

en form for kontrol til at sikre de væsentligere regnskabsposter. Fælles for revisionsselskaberne er 

deres fokus på at opnå denne forståelse. Dette gøres blandt andet ved at udfører en walk-through 

(vugge til grav) test. 

 

”Det man egentligt gør, når vi har identificeret de væsentlige regnskabsposter, hvis vi tænker lidt 

tilbage igen i processen, så siger vi så, jamen hvad er det så for nogle væsentlige processer, der kan 

hægtes op på de væsentlige regnskabsposter, som data og transaktioner til de væsentlige 

regnskabsposter. Omsætning, ja det er salgsprocessen. Så skal vi så have en forståelse for 

salgsprocessen og det er jo primært interview af folk fra økonomi funktionen, folk som måske på en 

eller anden måde er involveret i en salgsproces. Det kan være at de sidder og fakturere, selvfølgelig 

også nogle sælgere og nogle operatører, som sidder og tager ordre. Hele den fra vugge til grav 

forståelse som man kalder den. Den skal vi have.” Citat af revisionsselskab A 

 

”Vi har jo vores revisionsdatabase, og den bliver sat op, efter hvad det er for en type klient det er 

og så er der jo afhængig af branche, hvilke poster der er relevante og hvilke der ikke er relevante. 

Så tilpasser man sin database ud fra det, og så går man ellers ud, og spørger klienten, om de selv 

har nogen forretningsgangsbeskrivelser med identificerede kontroller. De største har som regel selv 

noget beskrevet, men når man kommer ned til noget lidt mindre, så har de ikke, og så går vi så ud, 

og laver interviews, og så er det os som revisorer, der bistår processerne, og hvad er det så for 

nogen kontroller, det afhænger lidt af hvad de selv har” Citat af revisionsselskab B 
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”Det er vigtig at få forståelsen, hvad er det for nogen risici vi har, og hvad er det for nogen 

kontroller, som afdækker disse risici… det er vigtigt at opnå forståelse for hvordan 

regnskabsposten rent faktisk bliver til, og hvad er det for risici, som er i regnskabsposten. Det er 

vigtig for det er det der afgør om jeg har afdækket mine risici.” Citat af revisionsselskab C 

 

Der er desuden fokus på virksomhedens kontrol miljø. Alle revisionsselskaberne er enige om, at det 

er vigtigt for en virksomhed at have en god etik og fornuftig disciplin i virksomhedens kultur. 

Kendskab til dette opnås gennem interviews eller nedskrevet dokumentation. Udover dette vil 

revisor gennem sin tilstedeværelse i virksomheden opnå større indsigt i kulturen gennem 

observation. 

 

Forståelsen af virksomhedens risikovurderingsproces og forretningsrisici begynder for 

revisionsselskaberne meget tidligere i processen. I forbindelse med, at revisor opnår forståelse af 

virksomhedens eksterne og interne miljø, samt virksomhedens mål og strategier, vil revisor også se 

på hvilke forretningsrisici, der knytter sig til disse. Det bliver desuden vurderet i forbindelse med 

going concern. Revisor opnår gennem interview med ledelsen viden om hvordan virksomhedens 

risikovurderingsproces og fokus på forretningsrisici er udformet. De mindre selskaber har typisk 

ikke noget nedskrevet eller nogle processer, men har, gennem deres kendskab til den branche de 

befinder sig i og overblik over virksomheden, indblik i hvilke forretningsrisici, der er knyttet til 

deres virksomhed. De større selskaber har materiale omkring virksomhedens risikovurdering og 

forretningsrisici. De børsnoterede selskaber skal efterleve ”følg eller forklar” princippet. Revisor 

sammenholder virksomhedens egne forretningsrisici med deres vurdering med henblik på risici for 

væsentlige fejl i regnskabet. 

 

De store revisionsselskaber har alle fokus på virksomhedens informationssystemer. Der er stor 

forskel på hvilken virksomhed og hvilken branche, der medfører komplekse it-systemer. Fælles for 

de store revisionsselskaber er, at de alle har en afdeling i firmaet, som er specialiseret i revision af 

it. I forbindelse med forståelse af virksomheden skal revisor i deres template tage stilling til, om der 

er elementer i virksomheden, som kræver specialviden, hvorpå personer med denne viden skal 

tilknyttes revisionen. Alle revisionsselskaberne er derfor inde og vurdere, om der er behov for it-

revision af virksomheden med henblik på at opnå kendskab til virksomhedens kontroller, så risici 

vedrørende virksomhedernes informationssystem bliver afdækket. 
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”Der er mange kontroller i dag, der alene er applikations baseret ved, at der er en medarbejder, 

der gør noget, og så er der en medarbejder, der via sit login kontrollerer noget andet. Det kan være 

helt banalt, at en registrerer bilaget eller fakturaen, og så er der en anden, der betaler. Det er jo 

sådan en. Der er jo klar funktionsadskillelse. Den ene kan noget og den anden kan nogen andet. Det 

er mere risikoen for fejl alt andet lige og det er understøttet af et it system, hvor der er adgangskrav 

til hver sit system.” Citat af revisionsselskab A 

 

Der er ikke meget fokus på virksomhedernes kommunikation. Der bliver taget stilling til det i 

henhold til templaten, men informationen, som revisor bruger til at afdække dette område i RS 315, 

bliver indsamlet under andre områder, som fx omkring forståelse af virksomhedens kultur og 

forståelsen af virksomhedens informationssystemer. 

 

Revisorerne vurderer virksomhedens kontrolaktiviteter. I de mindre virksomheder finder revisor 

ved hjælp af interviews frem til hvilke kontroller, der er i virksomheden, og hvad det er for nogle 

processer, der knytter sig til de relevante regnskabsposter. Ellers tester revisor om de nedskrevne 

kontroller er effektive. Afhængig af hvor effektive kontrollerne i virksomheden er, vil det, som 

tidligere nævnt, medføre at revisor revurderer sin planlægning, og udfører handlinger, som 

afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation. Revisor er kun interesseret i kontrolaktiviteter, som 

vedrører regnskaber, herunder de områder som revisor har vurderet som indeholdende risici for 

væsentlig fejlinformation. For alle revisionsselskaberne er der fokus på funktionsadskillelse. 

 

”Ja det har vi også på de manuelle kontroller, der er en template database, som vi går ud fra når 

visse ting skal dokumenteres. Det er noget vi selv har udviklet og det er worldwide i vores 

virksomhed. Det er sådan en best pracsis” Citat af revisionsselskab B 

 

Hvis virksomhederne har noget beskrevet om deres procedure for overvågning af deres kontroller, 

så vil dette blive testet i praksis. Det er dog ikke noget alle virksomheder har. Det mest almindelige 

er, at bestyrelsen og ledelsen modtager perioderapporteringer. Fælles for revisionsselskaberne er, at 

de er opmærksomme på, at kontroller ændrer sig over tid, og vedligeholdelsen af virksomhedens 

kontrolsystem kræver en vis overvågning. 
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Da revisor i forbindelse med sin revision af virksomheden også tester de kontroller, som vedrører 

risikofyldte områder, vil revisor også bidrage til denne overvågning. Generelt er der ikke så meget 

fokus på om virksomheden overvåger sine kontroller. Det materiale som leveres til bestyrelsen eller 

direktionen, bliver vurderet af revisor. Hvis overvågning af kontroller er beskrevet, bliver det også 

medtaget, men ellers tager revisor udgangspunkt i hvorvidt eksisterende kontroller er implementeret 

eller ej. 

 

”Vigtige kontroller kan jo også være sådan nogen, som at bestyrelsen modtager 

perioderapportering med uddybende kommentarer til, hvordan går det i forhold til budget osv. Og 

det er nogen af de overvågningsaktiviteter.” Citat fra revisionsselskab A 

 

”Det kan jo være lidt svært at finde ud af om de reelt overvåger det eller ikke. Så man må egentlig 

hellere forholde sig til om de kontroller bliver udført eller ikke udført, som det nu står beskrevet 

skal forelægge.” Citat af revisionsselskab A 

 

”Monitoring er en af elementerne i COSO og det vil jo være noget man vil teste, hvis de har sådan 

en praksis.” Citat fra revisionsselskab C 

 

3.1.4 Dokumentation 
Alle risikovurderingshandlinger og revisionshandlinger skal dokumenteres. For alle selskaberne 

skal der i de forskellige templates kommenteres på alle de indeholdende områder. Alle 

kommentarerne skal understøttes af indhentet dokumentation om virksomheden. Selskabernes 

templates er udarbejdet, så alle key-risk bliver samlet i en slags summary, hvor partner kan gå ind 

og se, hvorledes risici er blevet afdækket og udbede sig den dokumentation, som er underliggende. 

Der er lidt forskel i de templates som benyttes af de store revisionsselskaber. Revisionsselskab A 

har et system, hvor man i templaten kan klikke sig dybere ned i de pågældende områder og besvare 

yderligere spørgsmål, samt at der er en vejledning tilknyttet spørgsmålene. Revisionsselskab B har 

et arbejdsark, som udarbejdes for hver regnskabspost med tilhørende proces og planlægning. Dette 

ark bliver linket op til den key-risk, som regnskabsposten tilhører. Til en key-risk bliver 

virksomhedens kontrol tilknyttet, hvis der er en kontrol. Der skal så tilknyttes nogle handlinger til 

dette for test af kontrol og substanshandlinger. 
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Revisionsselskab C har i deres templates beskrevet, hvad det er der skal tages stilling til under det 

pågældende område. Derudover er det meget op til revisor at få udfyldt templaten med 

kommentarer. 

 

”Det er kun på det helt overordnede niveau, at vi bruger matrixen som dokumentation. Der vil jo 

også være for hvert step vi kommer ned i databasen, der vil være nogle mere specifikke handlinger. 

For hvert område laver vi det, vi kalder valideret resume66, det er så egentlig planlægningen for 

den pågældende proces eller regnskabspost. Hvor man så linker op til, om der er nogen key-risk, 

der er identificeret, så bliver de gentaget nede i den her proces, valideret resume og det næste man 

siger, er der så nogen kontroller, som afdækker de her key-risk. Og når man så har det på plads, så 

siger man, hvad skal man så lave af yderligere handlinger. –og hvis der så var key-risk, så skal der 

være noget substans. I forhold til kontrol, hvad mangler de så mere? Sådan bygger man det 

valideret resume op og linker ned til underliggende steps, hvor man så faktisk laver sine 

revisionshandlinger” Citat fra revisionsselskab B 

 

Alle revisionsselskaberne har tilbagevendende møder, hvor virksomhedens risikoprofil og 

revisionsplanen revurderes, som standarden foreskriver. Ved revision af mindre selskaber er det dog 

noget som foregår løbende, da teamet på opgaven ikke er særlig stort og alle arbejder tæt sammen. 

Revisionsselskaberne har vejledninger til hvilke elementer, der bør gennemgås på mødet omkring 

virksomhedens risikoprofil og revisionsplanlægningen. Hvis der er ændringer, bliver der på mødet 

fastlagt arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de yderligere revisionshandlinger, der skal 

udføres. 

 

”Det møde her det bruger vi ligesom også til at samle op på. Er der noget der skal revurderes. Den 

indledende vurdering vi lavede herovre af risici. Er der noget der ser anderledes ud, fordi 

kontrollerne de er ikke effektive, de virkede ikke eller de er der slet ikke, som vi troede, så er der en 

anden vurdering af risikoen. Så revurdere du din risiko og så på baggrund af den revurderede 

risiko, så designer man de øvrige handlinger man skal lave til den afsluttende revision.” Citat fra 

revisionsselskab A 

 

                                                 
66 Navnet på arbejdsarket er anonymiseret 
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3.1.5 Sammenfatning 
Det essentielle for de store revisionsselskaber er, at de anskuer virksomheden ud fra en 

risikovurderings synsvinkel. Det er hele tiden udgangspunktet, at det er på baggrund af en væsentlig 

risiko for fejlinformation, som medfører den efterfølgende handling. Det er meget vigtig at forstå 

elementerne i virksomheden og hvorledes den fungerer, samt hvorledes regnskabet bliver 

udarbejdet og alt dertil hørende. Derfra kan revisor så vurdere, hvor der er risikofyldte områder. Det 

kan være på forskellige niveauer i virksomheden og på forskellige tidspunkter for behandlingen af 

informationen, som udgør den endelige rapportering fra virksomheden, der kan være risici for 

væsentlige fejl. Ved at forstå hvorledes en regnskabspost bliver til ved walk-through (fra vugge til 

grav), kan revisor se hvor i forløbet, at der er en risiko for fejl. 

 

Enhver handling bliver tilknyttet et risikoelement, hvor handlingen har til hensigt at afdække denne. 

Hvis handlingen medfører at nye problemstillinger ser dagens lys, tager revisor denne information, 

og bearbejder den med henblik på at revurdere sin risikoprofil af virksomheden. Den nye risiko skal 

afdækkes, og revisor beslutter sig for hvilke handlinger, der skal iagttage dette. Det kan være en test 

af, at virksomhedens interne kontroller fungerer, som de skal. Hvis dette er tilfældet, vil revisor 

udføre færre substanshandlinger. 

 

Det kræver en vis erfaring at bearbejde den mere bløde information, som revisor indhenter i 

forbindelse med at opnå forståelse af virksomheden. Når revisor har udarbejdet en SWOT-lignende 

analyse på virksomheden, skal elementerne i analysen overføres til risici for væsentlige 

fejlinformation på regnskabsniveau. 

 

De store revisionsselskaber har øget fokus på risici og har derfor også tilpasset deres systemer efter 

de nye revisionsstandarder. Det er helt klart en risikostyringsmodel, som selskaberne benytter sig af. 

Selv om deres arbejdsmetoder minder særdeles meget om hinanden, er der stadig forskel. 

Revisionsselskab A har et meget stort system, med mange templates, hvor informationer skal 

indtastes. Det er et system, som skal sikre, at revisor kommer rundt om de elementer, de nye 

standarder har indført. Systemet er udformet, så det kan tilpasses forskellige konstruktioner og 

størrelser af selskaber. I systemet er der mulighed for at komme dybere ned i de forskellige 

elementer, hvor yderligere spørgsmål skal besvares. På den måde kan systemet tilpasses den enkelte 

virksomhed. Til forståelsen af virksomhedens interne kontroller benyttes endnu en template, som er 
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opdelt i to med fokus på interne kontroller og besvigelser. Denne template har en række spørgsmål, 

som revisor skal besvare. Templaten er udarbejdet, så den komme rundt om alle elementerne i RS 

315. 

 

Revisionsvirksomhed B har ligeledes i deres kvalitetssikringssystem en matrix, hvor de identificerer 

virksomhedernes key-risk. Til forståelse af virksomheden har selskabet templates, som skal bistå 

revisor i at indhente den fornødne forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder 

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. Denne template bliver dog omtalt mere som 

værende et framework og ikke en to-do liste. Dette skal forstås således, at forståelsen af 

virksomheden bliver udført af en revisor med erfaring nok til at kunne udfylde 

templaten/frameworket. I dette framework opnår revisor forståelse af virksomheden internt og 

eksternt. Deres system er udformet således, at det bliver sat op, alt efter hvilken klient det er, og den 

branche klienten opererer i. Derfra kan det så besluttes, hvilke poster der er relevante. For hvert 

område udarbejdes et arbejdsark, som indeholder et valideret resume. Dette er planen for processen 

eller regnskabsposten. Hvis der er konstateret en eller flere key-risk bliver de linket sammen med 

dette arbejdsark. Herefter ser revisor på, om der er nogen kontroller, som varetager denne proces 

eller regnskabspost. Det bliver også indarbejdet i arbejdsarket. Hvis der var nogen kontroller, skal 

deres effektivitet testes. Hvis der er tale om en proces eller regnskabspost, hvor revisor har vurderet 

at der er risici for væsentlig fejlinformation, så skal arbejdsarket indeholde substanshandlinger, som 

skal bidrage med at få risikoen afdækket. Til arbejdsarket bliver tilhørende revisionshandlinger 

linket op. Ved test af de interne kontroller har selskabet en database, der bruges som oplagsværk. 

Formålet er at kunne klarlægge de mål, som kontrollen skal kunne opfylde, herunder 

revisionsmålene for processen eller regnskabsposten. Dette tager sit udgangspunkt i COSO. 

 

Revisionsselskab C kvalitetssikringssystem indeholder et planlægningsdokument der benyttes til at 

opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation. Det er opbygget efter COSO, hvorved det kommer rundt om alle elementerne i RS 

315. Det er opbygget som punkter, hvor revisor skal kommentere på de enkelte områder i templaten 

og argumentere omkring virksomhedens risici indenfor pågældende område. Der er ikke uddybende 

spørgsmål under de forskellige områder, da ideen går på, at revisor skal sætte sig ordentlig ind i 

virksomheden og virkelig forstå alle elementerne fra COSO i virksomheden. Det er selvfølgelig 

med fokus på regnskabet, men her er ideen på samme måde, at revisor skal forstå den pågældende 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 56 

regnskabspost. Hvad udgør den? Hvordan opstår den? Hvorledes kontrolleres den? 

Revisionsselskab C gør meget ud af, at revisor indhenter informationen omkring en regnskabspost 

for flere stadier i virksomheden. Ved at sammenligne information kan revisor vurdere, om der er 

risiko for fejl. 

 

3.2 Analyse af mellemstore revisionsselskabers implementering af RS 315 i 

praksis 

I det følgende afsnit vil afhandlingen analysere, hvordan de mellemstore revisionsselskaber 

anvender RS 315 i praksis. De respondenter der er blevet interviewet, har deres daglige gang i 

firmaer, som tilhører kategori 2 jf. afsnit 1.4. 

 

I kategori 2 har fire revisionsselskaber indvilliget i at stille op til interview. På baggrund af deres 

ønske om at optræde anonymt vil de i afhandlingen blive benævnt som revisionsselskab D, E, F og 

G. Der er stor bredde i den erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrund af respondenterne i de 

mellemstore revisionsselskaber: en Cand. Merc. Aud. Studerende, som dog har arbejdet i 

virksomheden i flere år og har sine egne mindre klienter, en senior manager på vej til at blive 

statsautoriseret revisor, som er ansvarlig for sit eget team, og endeligt statsautoriserede revisorer 

som også er partnere i selskaberne. 

 

Der er forskel på de kunder, som de mellemstore revisionsselskaber, varetager. Det strækker sig fra 

ejerledede virksomheder til få børsnoterede. Virksomhederne som varetages i denne kategori 

strækker sig således fra regnskabsklasse A til regnskabsklasse D. Der er flere fra denne kategori, 

som kun har meget få børsnoterede selskaber. Der er derfor stor forskel på virksomhedernes 

størrelse og udformning samt de forskellige krav, som kategori 2’s kunder er underlagt. 

 

”Vi har i antal flest B virksomheder, men dermed ikke sagt at det er dem, der fylder den primære 

del af vores tid. Det er jo nok de store virksomheder. Men vi har lige fra helt små en mands eller 

familie ejede virksomheder og til ”større finansiel institution i Danmark (anonymiseret)”” Citat fra 

revisionsselskab G 

 

”Ca. 30 - 35 % af vores kunder er nede i regnskabsklasse A, hvor der ikke er revisionspligt, og ca. 

60 % som er selskaber, som så er underlagt en eller anden form for revisionspligt, som så er i 
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regnskabsklasse B, Under 10 % er i regnskabsklasse D eller C, vores standarder er lavet efter B og 

C virksomheder” Citat fra revisionsselskab F 

 

I kategori 2 er der stor forskel på hvilke kvalitetssikringssystemer, revisionsselskaberne bruger i 

forbindelse med revisionen af deres kunder. Årsagen hertil er netop det store udsving i 

kundesegmentets krav og behov, herunder lovmæssige forpligtelser, hvilket også er med til at 

påvirke kvalitetssikringssystemer. Det gør, at de forskellige revisionsselskaber har udviklet 

forskellige strategier til at imødekomme denne problemstilling. 

 

Revisionsselskab F har udviklet deres eget kvalitetssikringssystem. Derved er de i fuld kontrol med 

udformningen af dette, og hvorledes det bedst passer ind i selskabet. Det kan være en fordel for 

implementeringen af systemet, at det er muligt at udforme det på en sådan måde, at det passer ind i 

revisionsselskabets eksisterende miljø. 

 

”Vi har en afdeling, hvor vi selv udvikler vores egne regnskabsmodeller og revisionsmodeller, det 

vil sige, at vi ikke er underlagt nogen internationale normer, vi er underlagt vores egen normer og 

fortolkninger af 330 og RS 700, som er de bærende i hele revisionsprocessen. Min opgave, sammen 

med den øvrige afdeling, er at lave det her revisionsværktøj, så det er brugbart for revisorerne, og 

så det samtidig overholder brugsstandarder, og det er så også vores opgave at sikre, at der er 

compliance med det.” Citat fra revisionsselskab F 

 

Det kan være en tung omkostning for revisionsselskaberne selv at udvikle et 

kvalitetssikringssystem, som indeholder alle standarder og lovmæssige krav. Det kræver konstant 

vedligeholdelse og opdatering af systemet. Fordelen skal findes i muligheden for at tilpasse 

systemet til revisionsselskabet og kunderne. Dette er netop årsagen til at revisionsselskab F har 

udviklet deres eget. 

 

”det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har lavet en model, som passer lige ned i vores 

virksomheds primære segment af kunder, og det er ikke store børsnoterede selskaber eller 

virksomheder i regnskabsklasse store C.  Vi har lavet en model, der passer ned i B og C.” Citat fra 

revisionsselskab F 

 



En analyse af om Revisionsstandard 315 er implanteret af de danske revisionsselskaber i praksis 

 58 

Der er ikke samme behov for fordybelse for at kunne opnå den fornødne forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, når standarden anvendes på mindre virksomheder. Flere af 

revisionsselskaberne har imidlertid problemer med, at de ret store forskelle i størrelse og behov hos 

deres klienter, gør det problematisk, at opfylde alle behov via et enkelt kvalitetssikringssystem. I 

Revisionsselskab F’s eget kvalitetssikringssystem er det deres fortolkning af standarderne, der 

ligger til grund for systemet. Revisionsselskab F har skåret standarderne ind til benet, for at sikre, at 

det er det mest relevante, der bliver varetaget af deres medarbejdere. Det er formålet med 

kvalitetssikringssystemet. De er dog ikke gået efter den laveste fællesnævner. 

 

”Meget firkantet sagt så har vi læst standarden på den måde, at der er nogle steder, der står ”skal” 

og nogen steder, der står ”bør” og nogen steder, der står ”kan”. Der har vi så sagt, at alt hvor der 

står ”skal”, det har vi i vores. Hvis der står, at man skal definere risikoen på hver enkel 

revisionsmål og hver aktiepost, så gør vi selvfølgelig det, hvis der står man kan, fx. udarbejde et 

aftalebrev, der står ikke, at man skal, så vi har ikke KRAV om et aftalebrev, bare et eksempel ikke 

også. Og hvor der står bør, har vi sagt, at det tager vi så med, fordi så er der ikke nogen, der 

bagefter kan komme og sige, at vi bare er gået efter den laveste fællesnævner” Citat fra 

revisionsselskab F 

 

Revisionsselskab G har valgt at bruge to forskellige programmer i praksis for at imødekomme 

denne udfordring. De har tilpasset sig, så de ved deres kvalitetssikring af udførelsen af revisionen af 

mindre kunder benytter et alternativ til deres overordnede system. Systemet bygger på FSR’s SMV 

kvalitetshåndbog, men holder det sammenligneligt med deres overordnede kvalitetssystem. Dette 

kan tage sit udgangspunkt i problematikken ved at have to systemer at implementere i 

revisionsselskabet. Hvis systemerne ligner hinanden, og er bygget op på samme måde, vil revisors 

brug af to systemer til revisionen af to forskellige størrelse kunder være mindre problemfyldt. 

 

”Vi får jo en del revisionsværktøjer fra vores internationale samarbejdspartner. Vi har udviklet et 

system, der hedder (anonymiseret), og så har vi så som supplement til det for mindre virksomheder, 

der anvender vi i virkeligheden FSR’s SMV koncept, som vi har modificeret og implementeret med 

(anonymiseret). Der er ikke nogen mulighed for at skalere (anonymiseret) efter virksomheders 

størrelse, derfor bliver det for tungt på de helt små virksomheder.” Citat fra revisionsselskab G 
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”vi ville helst have, at der kun var et system i virkeligheden, det ville da være det mest effektive, 

men når det store system er for stort til de små virksomheder, så må vi have et til” Citat fra 

revisionsselskab G 

 

Revisionsselskab E har imødekommet problematikken ved kun at benytte deres fulde program ved 

store klienter og en tilpasset version eller begrænset udførelse af det fulde system ved mindre 

klienter. Som et led i revisionsselskab E’s kvalitetssikring er selskabet medlem af Revisorgruppen 

Danmark. Dette omfatter en kvalitetsstyring, som indebærer at der hele tiden sker kontrol af det 

udførte arbejde og en kvalitetskontrol, som indebærer en intern stikprøvekontrol af, om den enkelte 

medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter67. 

 

CaseWare leverer løsninger i mindre eller større pakker blandt andet i form af at forberede, revidere 

eller udføre revision af regnskaber. Brugerne af CaseWare’s løsninger er skattemyndigheder, 

regeringer og lokale samt internationale revisionsselskaber68. Revisionsselskab E benytter 

CaseWare som deres revisionssystem. 

 

”Hele vores kvalitets styring bygger på det her revisionssystemer hedder CaseWare, som de fleste 

revisionsfirmaer bruger, det er vist endda det mest brugte i verden. Jeg ved ikke hvor stort det er i 

Danmark, med det er det vores koncept er bygget op på. Og så bygger det på nogle standarder, som 

vi har, gennem det der hedder RGD, som er revisor gruppen Danmark, som ligesom er vores 

faglige sammenslutning, som bistår os for sekretariat funktionen for nye standarder og i den, der 

kører vi igennem en proces, som selvfølgelig også omhandler nogle tjeklister for både kunde accept 

og for professionel risiko og uafhængighed og sådan nogle ting, og der er nogle tjeklister for fortsat 

og nogle for nye.” Citat fra revisionsselskab E 

 

Der er stor forskel på de systemer, som de mellemstore revisionsselskaber benytter i forbindelse 

med deres revision af kunder. Fælles er imidlertid, at de alle har til formål at kvalitetssikre 

revisionen og give revisor nogle arbejdsværktøjer til at løfte opgaven. 

 

                                                 
67 www.revisorgruppen.dk/om-os/kvalitet/  
68 www.caseware.com  
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3.2.1 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden 
Alle selskaberne i kategori 2 foretager forespørgsler til ledelsen. De fleste selskaber har i deres 

arbejdspapir en form for tjekliste, som lægges til grund for forespørgslerne. Revisionsselskab F 

benytter et simpelt spørgeskema til dette. Da spørgeskemaet er opbygget på baggrund af RS 315, er 

formålet med dette at sikre, at revisor kommer rundt om de elementer, der er relevante for at opnå 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser for at kunne vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation. 

 

”Vi benytter et ret simpelt spørgeskema, hvor man kan beskrive området på en eller anden måde og 

der kan man så konkludere, er der nogle identificerede risici forbundet med det. Det er så bygget op 

efter RS315, altså med de eksterne risici som de foreskriver og så er de 4 interne (RS 315 afsnit 20 

b til e), som man bygger som et notat med en konklusion på det, som så er en del af 

planlægningen.” Citat fra revisionsselskab F 

 

Revisionsselskab E benytter en simpel fremgangsmåde, når der skal etableres et samarbejde med en 

ny kunde. Der indhentes navn på ejer og cvr nummer. Disse informationer bruges til at søge på 

internettet for at tjekke, om der skulle dukke uregelmæssigheder op. Der indhentes tidligere 

regnskaber og de vurderes. Et muligt samarbejde kan ikke etableres, før revisor har været hos 

kunden og set bogholderiet. Disse indledende handlinger, giver revisor en forventning til kunden, 

og allerede på dette tidspunkt vil revisor påbegynde sin risikoprofil af kunden. Det er elementer, 

som observation og undersøgelse revisor her benytter sig af for at opnå en forståelse af 

virksomheden. 

 

” Når jeg får en ny kunde… så handler det jo om at få noget navn og cvr nummer på virksomheden. 

Jeg googler dem altid, sådan helt lavpraktisk, prøve at se efter om der dukker et eller andet op. Er 

det et navn jeg kender fra et eller andet. Ellers hente gamle regnskaber og se efter, sådan helt 

lavpraktisk igen, har han skiftet revisor hvert eneste år de sidste fem år, har revisor taget forbehold 

for alt. Ellers handler det om at møde kunden og se dem lidt i øjnene. 

De kan ikke få et tilbud før jeg har været ude og se hvordan, bogholderiet, hvad for et 

økonomisystem bruger de, bilagsmapperne – står de på rad og række… Er der styr på tingene eller 

ligger det i kasser rundt omkring.” Citat fra revisionsselskab E 
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Af analytiske handlinger benytter revisionsselskab E sig af følgende fremgangsmåde: 

 

”Vi laver altid en regnskabs analyse, både i forbindelse med at vi planlægger årets revision. Men 

jeg vil ikke sige, at vi gør det konsekvent, på alle nye kunde, men i og med jeg henter regnskaber, så 

går jeg ind, og kigger i regnskabet, og det er jo sådan noget med lige at se om, altså bare lige på de 

to år, er debitorerne, stiger debitorerne, stiger varelageret, er egenkapitalen negativ, er der en 

pengestrømsopgørelse, som viser driften, altså finansieringen af driften er bragende negativ, altså 

er der nogle ting, som springer i øjnene. Det ville være forkert at sige, at vi altid lægger det ind i et 

excel ark, som vi bruger til at lave analysen med, når vi laver prikningen. Observationen er der, om 

der er nogen specielle faresignaler allerede på dette tidspunkt, i det seneste regnskab som burde 

give anledning til et eller andet. Ikke at vi ikke skal tage kunden. De dårlige kunder, dem der har 

problemer, er jo også gode kunder. Men er der noget, der som gør at vi, at jeg måske skal være 

fokuseret på noget andet end bare selve revisionen, eller er der noget andet vi skal hjælpe kunden 

med. Det er det jeg bruger den til, så har, man også lavet den analytiske handling” Citat fra 

revisionsselskab E 

 

Det indikeres at forskellen på kundens størrelse har en afgørende rolle for dybden af forarbejdet. 

Revisor analyserer i alle tilfælde kundens tidligere regnskaber, og på baggrund af sin professionelle 

bedømmelse vurderes, om der er elementer i regnskabet, som kræver ekstra opmærksomhed. Ved 

større kunder vil den regnskabsmæssige analyse være mere dybdegående. 

 

Revisionsselskab G har et standardarbejdspapir, hvor analysen af virksomheden udarbejdes og som 

så er med til at danne grundlag for revisionsplanlægningen. 

 

”Vi har et standardarbejdspapir hvor vi har nøgletalsoversigt og så vil vi typisk taste det ind i en 

oversigt og lave analysen ud fra det” Citat fra revisionsselskab G 

 

Som standarden forskriver, benytter revisionsselskab G så denne indledende analyse til at 

sammenligne med de fremkommende realiserede tal på baggrund af revisionen af regnskabet. Hvis 

der er afvigelser, kan dette indikere at det skyldes fejl eller besvigelser, hvorpå revisionsplanen 

revurderes for at afdække denne vurdering. 
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”Ud fra analysen som typisk er historisk, og i det omfang vi har budget tal, det er jo ikke alle 

virksomheder, der nødvendigvis ligger fine budgetter for, i det omfang der er budgettal, lægger vi 

også det ind. Det er jo grundlaget for vores planlægning af revisionen. I det omfang at det 

realiserede afviger fra det, så vil vi så gå ind og revurdere vores revisionsplan. Vi prøver jo at 

identificere nogle risici.” Citat fra revisionsselskab G 

 

Revisionsselskab F bruger på samme måde de indledende analytiske handlinger som en del af 

revisionsplanlægningen. Selskabet benytter også CaseWare, men blot en mindre applikation som 

varetager de analytiske beregninger. Programmet udarbejder, på baggrund af de indtastede 

informationer, en oversigt over regnskabsanalysen og et udregnet væsentligheds kriterium. Revisor 

kan så tage udgangspunkt i denne oversigt, når revisionsplanlægningen skal udformes. 

 

”Vi arbejder i CaseWare, det vi normalt gør, er, at vi læser kundens bogføring ind, simpelthen alle 

posteringer, og så laver den simpelthen, også som en del af planlægningen, et ark hvor den del 

fortæller hvilken regnskabsklasse vi er i, hvilke væsentligheds beløb vil den mene er de rigtige i den 

her sammenhæng og så laver den også en regnskabsanalyse, der viser hvordan tingene ser ud.” 

Citat fra revisionsselskab F 

 

Men som standarden lægger op til, er det i sidste ende revisors professionelle bedømmelse med 

dertilhørende skepsis, der skal vurdere, hvor der er risici for væsentlig fejlinformation. 

 

”Men det er selvfølgelig op til revisoren selv at drage konklusionerne ud fra tallene” Citat fra 

revisionsselskab F 

 

Revisionsselskab E mener også, at den erfaring revisor har tilegnet sig, er særdeles relevant for 

forståelsen af virksomheden og vurderingen af risici. Kvalitetssikringssystemet er opbygget, så der 

er nogle områder, revisor skal omkring, men fremgangsmåden til at få afdækket disse områder i 

arbejdspapirerne er noget, revisor selv udvikler på baggrund af den arbejdserfaring, der er 

erhvervet. 

 

” Det er en erfaring man får. Vores standards arbejdspapir har nogle punkter, som gør, at vi skal 

omkring de her ting, men der står ikke ordret- Gå ud og se om det roder, men der er altså nogle 
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tjeklister, som siger, at vi skal løbe det igennem, og vi skal vurdere den professionelle risiko på 

denne her… Praktisk udførelse er noget man lærer sig selv.” Citat fra revisionsselskab E 

 

3.2.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser 
Når de mellemstore revisionsselskaber opnår indblik i virksomhedernes eksterne miljø, er det meget 

op til revisor selv at indhente den information, der her gør sig gældende. De har ikke udviklet 

branchedatabaser eller komplette lister med områder, hvor de skal være opmærksomme på 

elementer, som kan være usædvanlige i de forskellige brancher. Der benyttes således heller ikke 

nøgletal for brancherne, da mange af kunderne ikke er sammenlignelige. 

 

Alt fra specifik lovgivning til særlige risici, kan være knyttet til de enkelte brancher. Gældende for 

revisorerne i de mellemstore revisionsselskaber er, at de har mange forskellige brancher i deres 

kundesegmenter. Der er derfor mere tale om generalister end specialister. Nogle af selskaberne er 

dog så store, at de har specialister i selskabet. Fremgangsmåden for at opnå kendskab til en branche, 

går gennem virksomhedens ledelse og revisors kollegaer. Derudover gøres der i planlægningsmemo 

opmærksom på særlige lovmæssige forhold, som revisor skal forholde sig. Revisor må således 

vurdere, om der eksisterer særlige branche bestemte regler, som skal overholdes og derfor iagttages. 

 

”Vi er ikke branche orienteret i vores kunder. Vi går ikke efter en speciel branche blandt vores 

kunder. Jeg har mange forskellige brancher. Det branche kendskab jeg har, får jeg, hvis det er en 

ny branche, får jeg gennem en snak med direktøren, eller med ejerlederen og ellers hvad vi 

opfanger, hvis der er noget specielt, som jeg ved der er risici, så kontakter jeg en af mine kollegaer, 

som jeg ved, har den slags kunder, det kunne være læger eller tandlæger, hvis der kommer sådan 

en, og jeg ikke har haft dem før, er der noget, jeg skal være særlig opmærksom på, så ringer jeg til 

en kollega, som jeg ved, har dem og spørger, om der er noget, man skal være opmærksom på, 

lønsum, specielle afregningsformer. Vi har ikke sådan nogen branche databaser, hvor vi kan trække 

nøgle tal udefra og sige at denne her branche har disse nøgletal for 2008, hvordan på forhånd min 

virksomhed i forhold til dem.” Citat fra revisionsselskab E 

 

”Typisk når vi snakker om de makroøkonomiske forhold, eller udefra kommende forhold, f.eks. de 

lovmæssige regler der nu engang gælder for den pågældende virksomhed, så vil det meget være 

revisorens egen vurdering, hvad er det så, der er relevant her. Det er klart, at er man over i den 
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finansielle sektor, så er der en meget specifik lovgivning, og er vi inde i en trælasthandel, hvad er 

det så for nogen regler, der gælder der, eller hvad det ellers måtte være. Det er meget revisoren 

selv der tager stilling der, vi har ikke sådan en lang tjekliste, der siger så skal du være opmærksom 

på det og det. Det er revisoren i samarbejde med klienten” Citat fra revisionsselskab G 

 

Ved forståelsen af virksomhedens interne miljø, samt de forretningsrisici, som forståelsen af det 

eksterne og interne miljø udstiller, benytter de mellemstore revisionsselskaber hovedsageligt 

revisors egne ord til denne beskrivelse. En del af informationen omkring virksomheden har revisor 

allerede indhentet i forbindelse med de tidligere risikovurderingshandlinger, som revisor har 

foretaget. Derfor er det noget, som revisor ofte selv kan beskrive ud fra indhentede information. Til 

beskrivelse af elementerne, har revisionsselskaberne i deres kvalitetssikringssystem en template, 

hvori revisor kan nedskrive sine kommentarer. 

 

”Det er jo noget vi beskriver, men mest af alt med revisorens egne ord. Vi har også en template som 

benyttes.” Citat fra revisionsselskab G 

 

”Vi går igennem vores arbejdspapirer, de omfatter vurdering af det her med kontrolmiljø, 

informationssystemet, og målstyring, og identifikation af forretningsrisici, altså det er nogle 

overskrifter, som står i planlægningsnotatet, som vi ligesom forholder os til, og beskriver verbalt 

ved nogle interview med direktøren typisk. Meget få hvor vi snakker med andre end direktøren eller 

regnskabschefen. Men det vil være det vi går igennem.” Citat fra revisionsselskab E 

 

Vurderingen af virksomhedernes tilknyttede forretningsrisici tager sit udspring i den information, 

revisor har indhentet i sine tidligere risikovurderingshandlinger på virksomheden. Det er ikke 

muligt at identificere eventuelle forretningsrisici, hvis ikke revisor har opnået et kendskab til 

kunden. Det er derfor også på baggrund af tidligere indhentet information, at revisor vurderer hvilke 

forretningsrisici, der er tilknyttet kunden. I praksis hænger de indledende analytiske handlinger, 

forespørgsel til ledelsen, forståelse af makro og mikro miljøet, samt vurdering af tilknyttede 

forretningsrisici, sammen i en tæt forbindelse. Den information som revisor opnår ved at udføre 

risikovurderingshandlinger i forbindelse med et af disse elementer i standarden, leverer derved også 

information omkring flere af de andre elementer i standarden, som revisor skal tage stilling til. Ved 
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at arbejde med den indhentede information og anskue denne fra flere vinkler kan revisors 

risikoprofil af kunden ændre sig. 

 

”Du er nødt til at forpligte dig til at få en eller anden kendskab til kunden. Og hvis ikke du har det, 

så må du ud og finde det, fordi du kan ikke uden klient kendskabet identificere de forretningsrisici, 

der måtte være ved den kunde. Du er nødt til at finde ud af noget.” Citat fra revisionsselskab E 

 

”Jeg får fat i den seneste bogføringsbalance. Det er den sammenholdt med sidste års regnskab, som 

danner grundlag for, hvilken vej virksomheden er gået. Er der nogle særlige risici, nogle risici for 

væsentlig fejlinformation, på et eller andet niveau, som har ændret sig i forhold det, som jeg havde 

forudsat. I planaccepten, hvis det er nye kunder eller i forhold til sidste år, er der noget, der har 

ændret sig, er der noget, vi skal fokusere mere på i forhold til sidste år, var der noget sidste år, som 

vi nu skal have fulgt op på, så laver jeg planlægningen ud fra det.” Citat fra revisionsselskab E 

 

”Det ligger sådan et eksempel, det er: er der nogen steder hvor tingene har ændret sig? Det er det, 

vi kigger meget på. Er der kommet noget nyt til eller fra? Vores erfaring siger os at hvis der er 

omsætning og det var det også sidste år, så ved de godt hvordan det skal registreres. Men hvis de 

lige pludselig finder ud af, at de vil lave leasing, så opstår der en risiko for fejlinformation fordi de 

ikke er vant til at behandle leasing. Og det skal vi så have med som en risiko, og det skal vi så sikre. 

–og så kan det godt være at til næste år, så ved de godt hvad leasing er, og så er ingen risiko ved 

det. Vi fokuserer meget på, er der kommet nye kunder til, nye forretningsområder til, nye 

medarbejdergrupper, nye location, som gør en forandring, for det skaber en risiko for, at ting ikke 

kommer rigtigt ind.” Citat fra revisionsselskab F 

 

”Vi har ikke noget branchespecifikt. Men processen er jo, at vi først laver de her analyser og 

identificer omgivelserne for virksomheden, og hvilke risici der er der, vurderer de risici, der måtte 

være i virksomheden. Risiko profilen og det sammen med regnskabsanalysen, og så går vi til næste 

step, som i virkeligheden er: når verden nu ser sådan her ud for denne her virksomhed, hvad er det 

så for risici, der er revisionsmæssigt. Jamen er det debitorerne eller værdifastsættelsen af 

ejendomme eller, hvad er det, vi skal være opmærksomme på. Er det debitor indbetalinger, altså 

selve processen for indbetalinger, hvad er det for noget, der er risiko ved her. Det kan også være 
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internt, hvor vi f.eks. siger: sidder der for få personer, der sidder omkring lønområdet, så må vi 

gøre noget ekstra der.” Citat fra revisionsselskab G 

 

Det er ved hjælp af den samme indhentede information at de mellemstore revisionsselskaber går ind 

og vurderer, om virksomhedens mål og strategier er forbundet med en sandsynlighed for yderligere 

forretningsrisici, som hvis virksomheden vil ind på et nyt marked, eller vil låne midler i banken til 

at finansiere opkøb. 

 

”Ja vi har det jo med som en del af vores risikoovervejelser i virkeligheden, om vi decideret 

analyserer, det mener jeg ikke vi gør. Eller jo, det gør vi jo i den forbindelse, at vi ser på, hvad det 

er for nogen mål, ikke kun på deres skrevne mål, men også hvordan de rent faktisk opfører sig, og 

så tager vi det med i vores risiko overvejelser, det gør vi ja.” Citat fra revisionsselskab G 

 

3.2.3 Intern kontrol 
Når de mellemstore revisionsselskaber opnår forståelse af virksomhedernes interne kontrol, er det 

med udgangspunkt i standarden. Det er kun de kontroller, der er relevante i forhold til regnskabet, 

som bliver vurderet og testet. Når virksomhedens interne kontrolsystem bliver gennemgået, er det 

på baggrund at de risikoområder, som revisionsselskaberne, i forbindelse med deres 

risikovurderingshandlinger, har identificeret. Der er derfor kun fokus på de områder af den interne 

kontrol, hvor revisor har vurderet, at der er en sandsynlighed for væsentlig fejlinformation. Revisor 

vurderer kontrolsystemet i forhold til risici på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. Den viden, 

revisor opnår omkring virksomhedens interne kontroller, er med til revurdere planlægningen af, om 

der skal foretages yderligere substanshandlinger for at afdække eventuelle risici. Da det ofte kun er 

større virksomheder, som har et udformet kontrolsystem, er de mindre virksomheder ikke udsat for 

den samme strukturerede gennemgang. Som revisionsselskab G påpeger, så er der virksomheder, 

hvor de slet ikke reviderer den interne kontrol, men foretager yderligere substanshandlinger, for at 

afdække eventuelle risici. 

 

”Så har vi vores planlægningsmemo, hvor du starter med at beskrive alle de her processer, interne 

kontroller, mål og strategier, og styringen og informationssystemet, verbalt, og så kommer du ned i 

et nyt afsnit, hvor vi vurderer på den her risiko for væsentlig fejlinformation, på regnskabsniveau, 

altså helt sådan i et helikopter view. Er der noget, som vi skal være opmærksomme på her, som gør, 
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at vi skal tilpasse vores team eller gøre noget særligt. Vi skal vælge art og omfang af revisionen på 

en særlig måde for ligesom at afdække det, og når vi har gjort det, så ender vi ned i, at vi har 

vurderingen af betydelig risiko på revisionsmålniveau, hvor vi har dem listet op sådan set de 

gængse balanceposter. Det er fortrykt i systemet der, hvor man alt andet lige vil have en betydelig 

risiko for fejlinformation på revisionsmålsniveau.” Citat fra revisionsselskab E 

 

”En del af vores arbejde med interne kontroller, det udmønter sig jo også netop i de her findings, 

hvor vi skal vurdere om de findings, faktisk er en identifikation af en særlig risiko. Og hvis det er en 

identifikation af en særlig risiko, så skal vi jo i vores substans handlinger tage højde for det. Det 

kan godt være, at vi vælger helt, at gå væk fra at revidere de interne kontroller, men så skal vi bare 

udføre noget mere substantiv. Vi bruger jo også de interne kontroller til at identificere risici” Citat 

fra revisionsselskab G 

 

Det afhænger af virksomhedens størrelse, om der er udviklet et internt kontrolsystem som beskrevet 

i COSO. Det er for tungt at gennemgå RS 315 intern kontrol på en mindre virksomhed, som ikke 

har et kontrolsystem udformet. Revisionsselskab G har i deres kvalitetssikringssystem nogle krav 

til, hvad specifikationen af den interne kontrol skal indeholde. Til hver proces skal der være 

tilknyttet en retningslinje, en operationel kontrol og en overvågning. Revisor skal indhente al 

information omkring en udvalgt proces, hvor der er risici for væsentlig fejlinformation, og udfylde 

det i kvalitetssikringssystemet efter forskrifterne. Systemet bruger revisors oplysninger og kommer 

med et udkast til en analyse, hvori der kommenteres på om der ikke er tilstrækkelig kontroller på 

gældende områder. 

 

For hver enkelt proces skal der være en retningslinje, der skal være en operationel kontrol og der 

skal være en overvågning (det er systemet, som kræver denne information)” Citat fra 

revisionsselskab G 

 

Det er det der gør det så tungt, hvis man også skal bruge det på de mindre virksomheder, og det er 

simpelthen fordi, at vi har nok det bedste system, hvis jeg selv skal sige det, i revisionsbranchen til 

forståelse af intern kontroller. Det er simpelthen bygget op efter COSO. Og der vælger man, hvilke 

aktiviteter man har, og hvilke processer man har, og hvilke kontroller man har, og hvem der 

udfører dem. Det taster man ind i systemet og alle væsentlige handlingsled, og ud fra det der 
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kommer den faktisk med et forslag til en analyse af det, og siger at der er ikke tilstrækkelig 

kontroller på de og de områder. Så der har vi et rigtig stærkt værktøj bygget til større 

organisationer. Citat fra revisionsselskab G 

 

Der skal foretages test af de interne kontroller, som revisor har fundet relevante. Test af 

virksomhedens interne kontroller omfatter, at revisor foretager en walk-through test af selve 

processen. Dette er vigtigt for, at kunne fastslå om kontrollen fungerer, som den skal og derved 

afdække eventuelle muligheder for væsentlig fejlinformation ved dette. 

 

”Hvis vi skal basere os på forretningsgange, så skal vi også ind og vugge til grav teste og 

identificere, at processen virker som beskrevet” Citat fra revisionsselskab G 

 

Ved større virksomheder er det også essentielt at undersøge virksomhedens informationssystemer. 

Hvis virksomheden har et større it-system, eller bruger flere systemer, er der behov for at undersøge 

disse systemer nærmere for at kunne vurdere, om der er risici for væsentlig fejlinformation. Til 

dette indhentes speciallister for at være sikker på at få afdækket denne risiko. Det er ofte disse 

systemer, som er udgangspunktet for virksomhedens kommunikation og overvågning. Revisor 

undersøger, hvorledes ledelsen kommunikerer med bestyrelsen og bestyrelsens kontrol med 

ledelsen. Med revisors indblik i regnskabet kan revisor vurdere, om bestyrelsen er ordentlig 

orienteret omkring ledelsens beslutninger. 

 

”En del af (anonymiseret) er også at identificere, hvad det er for nogle systemer, og også hvilke 

outsourcing leverandører man har. Det er typisk de to faktorer, der er væsentlige… IT er en 

integreret del af virksomheden, og det er den også for os, og derfor så derfor når vi går ind, og 

identificerer kontroller og processer, så kan det godt være i stedet for en person, et program der 

udfører en handling, og det går man også ind og identificerer. På den måde, så har du et billede af, 

hvad er det for nogle væsentlige handlinger, vi lægger vægt på her, hvad er det for nogen systemer, 

vil skal ud og kigge på. Og der har vi speciallister” Citat fra revisionsselskab G 

 

Der har vi et meget godt billede af, hvad der sker på bestyrelses niveau, og der vil vi jo læse i 

bestyrelses referater. Det er nok den vigtigste kilde til at finde ud af, hvordan er 
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tilbagemeldingssystemerne, og hvordan er overvågningssystemerne for ledelsesinformation” Citat 

fra revisionsselskab G 

 

”Er der nogle særlige skønsposter der har betydning for regnskabet, så kigge vi på om bestyrelsen 

er orienteret om dem, eller om det er noget ledelsen bare forbigår i stilhed” Citat fra 

revisionsselskab G 

 

3.2.4 Dokumentation 
Gennemgående for alle de mellemstore revisionsselskaber er, at de kan dokumentere deres 

observationer og udførte handlinger. Den information der er blevet indsamlet, som tilsammen 

opfylder revisionsmålene, og udgør det endelige revisionsbevis, knyttes til deres 

kvalitetssikringssystemer. Formålet er, at alt er nedskrevet i et arbejdsdokument. Fælles for 

systemerne er, at det dermed er muligt at få et overblik over hele revisionen af virksomheden og 

sikre, at alle væsentlige områder er blevet afdækket. Hvis der er områder, som revisor ikke har taget 

stilling til, vil det fremgå af programmet, og revisionen er derfor ikke afsluttet endnu. Påtegning af 

kundens regnskab sker først, når alle områder er afdækket. 

 

”Det er forskelligt, det kommer an på hvordan virksomheden har dokumenteret det. Det kan være 

skriftligt, men er ofte mundtligt, altså ved forespørgsel og noget af det er vores kendskab i forvejen. 

Men det er det hurtigste at få, og så tester vi det jo af med en vugge til grav test og så identificere vi 

nøglekontroller, som vi så går ind og tester bagefter. Alle de dele bliver også dokumenteret i vores 

system, det er meget smart.” Citat fra revisionsselskab G 

 

”Hver instruks bliver påført en dato og initialer og de putter bemærkningerne på og så samler vi 

arbejdspapirerne i vores mapper, og når jeg så gennemgår sagen først, så har vi et oversigts ark, 

hvor vi kan se alle, altså se hele planlægningen og vi kan se alle de områder, som vi skal omkring, 

instrukser i vores revision og der kan man så se datoen for, hvornår det er planlagt og se, hvornår 

det er udført, og så påfører jeg en dato for at jeg har gennemgået det og så påfører min chef en 

dato for at han har godkendt det. Det er ligesom processen og så har man så et oversigts ark, hvor 

man kan se at nu har man dækket alle områder” Citat fra revisionsselskab E 
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”(anonymiseret) er instruks baseret, revisionsstandarderne i den, hvor vi skal svare på spørgsmål, -

eller instrukser, og dokumenter og der kan man så hæfte dokumenter op eller man kan skrive 

memoer inde i selve programmet og skrive hvem der har udført det og partneren” Citat fra 

revisionsselskab G 

 

3.2.5 Sammenfatning 
De mellemstore revisionsselskaber har alle forskellige kvalitetssikringssystemer. Nogen har et 

internationalt udviklet system. Andre har udviklet deres eget system, som er tilpasset deres behov i 

forhold til kunderne, andre igen har købt et anerkendt standardiseret revisionssystem. Da nogle af 

systemerne er meget komplekse, er der desuden indført mindre kvalitetssikringssystemer, som skal 

varetage de mindre kunder, da disse virksomheder ikke har samme behov for gennemgang som de 

store. 

 

Alle revisionsselskaberne benytter forespørgsel til ledelsen, for at få indblik i virksomheden og 

observation til at styrke forståelsen. Desuden foretager selskaberne mere eller mindre konsekvent 

analytiske handlinger af kundernes tidligere regnskaber for at analysere på disse og skabe en 

forventning til fremtidig resultater. Kun et enkelt selskab springer denne handling over, når det 

drejer sig om mindre virksomheder. 

 

Den indsamlede information bruger revisionsselskaberne i deres kvalitetssikringssystemer, til at 

beskrive de eksterne og interne omstændigheder og vurdere hvilke forretningsrisici, der er 

forbundet med disse. I revisionsselskabernes templates er alle elementerne i RS 315 implementeret. 

Ingen af selskaberne har, eller benytter sig af branche analyser eller andre nøgletal på markedet. Det 

er kun i forhold til kunden selv. Alle har fokus på, om specielle lovmæssige krav eller andre regler, 

skal opfyldes indenfor kundens branche. Det interne miljø har revisor opnået kendskab til i 

forbindelse med de indledende handlinger og analyser. Gennem interviews opnår revisor kendskab 

til kundes mål og strategier. Der kan forbundet med disse være visse ricici, som revisor tager med i 

sine overvejelser. Selv om det er meget af den samme information, som bliver brugt til at opnå 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser, bliver kundens indledende risikoprofil taget op til 

genovervejelse, da en gennemgang kan give anledning til identifikation af nye risici. 
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Alle revisionsselskaberne har i deres system templates, som gennemgår RS 315 kontrols elementer. 

Nogle af systemerne er dog så tunge, at de ikke bliver brugt på mindre virksomheder, da det efter 

revisors vurdering ikke vil være relevant. For at opveje dette udføres der yderligere 

substanshandlinger for at afdække risici for væsentlig fejlinformation. Det er ikke helt i 

overensstemmelse med RS 315, da der i henhold til standarden stadig er interne kontroller i en 

mindre virksomhed, selv om de ikke er nedskrevet. Nogle revisionsselskaber har imidlertid fokus på 

interne kontroller også på mindre virksomheder. På de større kunder gennemgås alle elementer 

systematisk for at afdække risici. Revisionsselskaberne har stor fokus på risici på regnskabsniveau 

og revisionsmålsniveau. Det hele dokumenteres i deres kvalitetssikringssystemer, hvor der kan 

kommenteres i systemet og tilknyttes arbejdsark som et led i dokumentationen. 

 

3.3 Analyse af mindre revisionsselskabers implementering af RS 315 i praksis 

I det følgende afsnit analyseres, hvorledes de mindre revisionsselskaber anvender RS 315 i praksis. 

De respondenter der er blevet interviewet, har deres daglige gang i firmaer, som tilhører kategori 3 

jf. afsnit 1.4. 

 

I kategori 3 har seks revisionsselskaber indvilliget i at stille op til interview. På baggrund af 

selskabernes ønske om at optræde anonymt vil de i afhandlingen blive benævnt som 

revisionsselskab H, I, J K, L og M. Alle respondenterne i kategori 3 er statsautoriserede, med 

undtagelse af en enkel. Flere af respondenterne er også partnere i revisionsselskaberne. Der er 

generelt tale om revisorer med mange års erfaring. 

 

Kundesegmentet for de mindre revisionsselskaber udgøres hovedsageligt af mindre og mellemstore 

virksomheder. Der er typisk tale om ejerledede virksomheder. Der er dog forskelle i kundegruppen 

selskaberne imellem. Der er branche forskelle og forskel på fordelingen af mindre og mellem store 

kunder. Der er et selskab, som har et enkelt børsnoteret selskab som klient. 

 

”I kundestørrelsen så har vi små og mellemstore virksomheder hovedsagligt. Vi har faktisk ikke ret 

mange C virksomheder, vi har nogen måske mellem 5 og 10 virksomheder, resten er så B 

virksomheder og så har vi da også nogen virksomheder som så er i A gruppen” Citat fra 

revisionsselskab K 
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”Det er enten små iværksættere eller små og mellemstore virksomheder. Jeg tror, at vi her en eller 

to klasse C virksomheder.” Citat fra revisionsselskab L 

 

”vores kunder de er mindre og mellem store firmaer… Vores typiske kunders omsætning det er fra 

10 til 35 mio. Der ligger 80 % af vores kunder, og så har vi nogen der væsentlig større. Det er 

kunder, som er overskuelige, hvor vi i 99 % af tilfældene sidder overfor ejer og har vores daglige 

gang ude i virksomheden.” Citat fra revisionsselskab H 

 

Der er for revisionsselskaberne i kategori 3 stor forskel på de kvalitetssikringssystemer, som 

selskaberne benytter. Der er dog et flertal, som benytter Moore Stevens standardiserede 

kvalitetssikringssystem kaldet MS REV. De andre interviewede selskaber i kategori 3 har selv 

udviklet deres egne systemer. Revisionsselskab K har deres eget system, men er i gang med at 

undersøge hvilket standardiseret system, der kan overtage deres nuværende. Revisionsselskab H har 

bevidst valgt at udvikle deres eget, så det er tilpasset deres kundesegment på trods af de ekstra 

omkostninger, det giver at vedligeholde og opdatere systemet. 

 

”Hele vores kvalitets setup, det er baseret på et tilkøbt system fra Moore Stevens, der hedder MS 

REV.” Citat fra revisionsselskab L 

 

”Vi benytter MS REV” Citat fra revisionsselskab J 

 

”Vi har lavet vores kvalitetsstyringssystem i dag, så det er målrettet mod 98 % af vores kunder.” 

Citat fra revisionsselskab H 

 

3.3.1 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden 
I forbindelse med kunde acceptfasen/fortsættende accept bliver virksomhedens indledende 

risikoprofil udarbejdet. Kunden bliver ikke stillet nogen skemalagte spørgsmål. Interview med 

kunden foregår ved dialog, hvor revisor gennem sin erfaring komme rundt om alle væsentlige 

elementer. Dette gøres for at etablere et godt forhold til kunden. Fælles for alle revisionsselskaberne 

er, at de efterfølgende tager observationer og viden, der er indhentet, med tilbage på kontoret, for 

der at udfylde en template i deres kvalitetssikringssystem. 
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”Vi tager udgangspunkt i den samme klient accept, som vi vil gøre med den fortsættende accept… 

Der går vi det egentligt igennem og forholder os til alle de ting, som standarden også har angivet 

om der er branchemæssige eller finansiel risiko, om ledelsen har begået svig, uden selvfølgelig at 

have et indgående kendskab til det, fordi vi på det tidspunkt ikke har haft adgang til data materiale, 

ud over det seneste offentliggjorte regnskab. Det sker allerede på det indledende tidspunkt.” Citat 

fra revisionsselskab L 

 

”Når vi går ud og henter en ny kunde hjem, jamen så i en helt naturlig dialog med dem, så spørger 

vi ind til hvad laver i og hvorfor gør i som i gør og hvem andre kunne finde på at lave det her og 

hvorfor tror i også i er her om tre år… Når vi så komme hjem, så putter vi det ind i det skema her, 

så vi får en ens struktur på alle vores kunder.” Citat fra revisionsselskab H 

 

Der er stor forskel på, hvorvidt de mindre revisionsselskaber benytter sig af analytiske handlinger, 

og hvad respondenten forbinder med analytiske handlinger. Revisionsselskab I benytter sig sjældent 

af analytiske handlinger i form af en regnskabsanalyse, hvor revisionsselskab H benytter sig af 

historisk data til at udregne nogle forventninger til udviklingen, hvor udsving vil indikere, at der 

eksisterer en risiko for fejl. Ellers består de analytiske handlinger af gennemgang af kundens 

tidligere regnskaber og vurdering af, om der er noget, som umiddelbart springer i øjnene. 

 

”det er meget sjældent at vi laver indledende regnskabsanalyse. Det du kan sige, det er at det data 

grundlag, som ofte ligger i virksomheden, er jo ikke opdateret til at lave en fornuftig analyse på. Vi 

gør jo overvejelser omkring, når vi laver revisionsplanlægningen, så laver vi også nogle 

overvejelser omkring, hvad er det for nogen forhold omkring væsentlighed og risiko. Og ud fra den 

snak man også har med virksomheden, hvad er det for nogen procedure de har i virksomheden og 

så laver man også den overordnet analyse omkring det. Det er ikke en detaljeret.” Citat fra 

revisionsselskab I 

 

”Vi bruger meget historik. Det er også det, der ligger i vores regnskabsanalyse.” Citat fra 

revisionsselskab H 

 

Alle selskaberne benytter sig af observation i forbindelse med deres interview hos kunden. 

Observationerne bliver medtaget i de templates, som revisor udfylder tilbage på kontoret. 
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”Men igen, processen af observationerne osv. er dokumenteret i form af skemaer og tjeklister osv.” 

Citat fra revisionsselskab H 

 

3.3.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser 
For at opnå kendskab til kundens eksterne og interne miljø benyttes interview af ejer og 

økonomichefen. Det er her det gennemgående kendskab opnås for de mindre og mellemstore 

kunder. Derudover trækker revisor på egen og øvrig tilgængelig erfaring, når kendskabet til 

branchen skal etableres. 

 

Fælles for alle revisionsselskaberne i denne kategori er, at de har et kundesegment, som spreder sig 

over flere forskellige brancher. Der er dog flere af selskaberne, der holder sig indenfor de brancher 

de nu engang har og bevidst undgår brancher, som er meget gennemregulerede og derved kræver 

specialviden. 

 

Ingen af selskaberne benytter sig af branche analyser. De selskaber, som benytter MS REV, har 

nogle vejledninger, der kan fungere som inspiration til, hvilke eksterne elementer revisor kan 

iagttage. 

 

”Der er et særskilt arbejdspapir, som inspiration, hvor man skriver ned omkring leverandører og 

hvor afhængig er man af leverandører og hvad graden af afhængighed af kunder er… Det er jo et 

fare signal i forhold til forretningen, men ikke i forhold til revisionen, men det er jo interessant at 

have skrevet ned.” Citat fra revisionsselskab I 

 

”Der er et inspirations ark, som siger, er der nogle ting her som du skal være opmærksomme på. 

Det afdækker ikke alle brancher. Det afdækker ikke alle muligheder. Det er inspiration og så skal 

du selv afdække de ting i øvrigt, hvor der kan være en iboende risiko for fejl… Det er en del af 

processen, men der er ikke en udtømmende liste for at hvad skal der til.” Citat fra revisionsselskab I 

 

”Der hvor man har ganske gennemreguleret brancheområder, der er vi typisk ikke beskæftiget… 

den type opgaver afstår vi helt fra.” Citat fra revisionsselskab L 
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Forståelsen af virksomhedens interne miljø opnås gennem forespørgsel til ejer og økonomichef. Det 

opnås typisk i forbindelse med kundeaccept/fortsættende accept af virksomheden. Det er ved 

samme interviews, revisor opnår forståelse for virksomhedens brug af regnskabspraksis. Det er 

derfor meget sjældent, at revisionsselskaberne går tilbage, og revurderer deres risikoprofil af 

kunden, da disse processer er meget sammenhængende. 

 

Revisionsselskab L har specialiseret sig i revidering af iværksættere. Det kræver et fornuftigt 

kendskab til virksomheden. Der er behov for megen rådgivning overfor de nye iværksættere for at 

sikre, at de har den fornødne struktur til at køre en bæredygtig virksomhed. 

 

Der er forskel på hvor meget de mindre revisionsselskaber efterkommer forståelsen af 

virksomheden. Nogle selskaber er meget omhyggelige med at opnå forståelsen og få den nedfældet 

i deres kvalitetssikringssystemer. Andre gør nok, som de altid har gjort, men er nu tvunget til at 

udfylde templates i deres systemer. 

 

”Vi har altid et planlægningsmøde med i kunden inden vi starter, hvor vi gennemgår hvordan ser 

tingene ud? Er der ting vi skal vide, når vi sidder og laver planlægningen på kunder her… Når vi 

har været ude omkring de her ting, så har vi så den overordnet risiko vurdering.” Citat fra 

revisionsselskab H 

 

”Vi er meget omhyggelige med i vores kortbeskrivelse, hvad er det de laver, hvad er det for et 

produkt og hvor bliver det brugt… hvordan er selskabet ejet. En helt overordnet beskrivelse af hvad 

er det for en virksomhed vi har her.” Citat fra revisionsselskab H 

 

”Vi er heller ikke gode nok eller dygtige nok til at skrive hele forståelsen af virksomheden.” Citat 

fra revisionsselskab I 

 

Indblik i virksomhedernes mål og strategier opnås gennem interviews med ejeren. Fælles for 

selskaberne er, at de kræfter de bruger ved dette område, er sammenhængende med deres erklæring 

om virksomhedens going concern forudsætning. 
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Specielt iværksætterens mål og strategier er relevante, hvorfor revisionsselskab L er meget 

opmærksom på dette, fordi det har stor indflydelse på om virksomheden er going concern. 

 

”I forbindelse med revisionsafslutningen eller inden revision, så har du et interviews med ledelsen 

med drøftelser omkring fremadrettet beskæftigelse og om der kan være et muligt going concern 

issue.” Citat fra revisionsselskab L 

 

Der er ingen af selskaberne, der tillægger måden, hvorpå kunderne måler deres finansielle 

præstationer, særlig meget vægt. Det er ikke et område revisor efterspørger som en del af 

forståelsen af virksomheden, men for mange af kunderne i de mindre virksomheder, fungerer 

revisor også som rådgiver. Derfor er det oftest kunden, som forhører sig hos revisor, om der er en 

simpel måde, hvorpå kunden kan få det fornødne overblik. 

 

3.3.3 Intern kontrol 
Fælles for alle revisionsselskaberne i kategori 3 er, at deres kunder ikke har store interne kontrol 

systemer implementeret. Hvis kunderne bevidst har indført nogle kontroller i virksomheden, er de 

ikke nedskrevet. Revisor opnår dog kendskab til disse gennem tidligere nævnte interview. Revisor 

er inde og kigge på nogle af de processer, der er relevante for virksomhedens regnskab. 

 

Revisionsselskaberne kigger ikke på alle elementerne i den interne kontrol. De vurderer ikke 

kontrolmiljøet, virksomhedens risikovurderingsproces eller kommunikationen i virksomheden. Der 

er fokus på de funktionelle kontroller i forbindelse med regnskabet, som revisor har fået kendskab 

til. Det forholder sig oftest således, at revisor hjælper deres kunder med at få implementeret et 

minimum af kontroller, som ikke koster kunderne særlig meget at udføre, men er utrolig givende. 

Ofte er manglende kontroller som funktionsadskillelse ikke til stede, men ejeren gøres opmærksom 

på dette og ved det desuden godt, men har valgt at acceptere den risiko, det indebærer. Dette er 

konceptet med mange mindre virksomheder. 

 

De manglende interne kontroller i virksomhederne fører til, at revisor baserer sig på 

substanshandlinger. 
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”Ofte i de små og mellemstore virksomheder, hvor vi færdes, der er der ikke rigtigt interne 

kontroller, og så er det jo at vi må bruge det der hedder substansrevision og så bruge det som 

revisionsstrategi.” Citat fra revisionsselskab J 

 

”Der er ikke nogen struktureret proces andet end at det er et element i vores revisionsplanlægning, 

at vi skal ind og vurdere det her, men vi lander meget hurtigt på at vi skriver os fra at der ikke er 

nogen.” Citat fra revisionsselskab I 

 

”Med vores type af kunder der bliver vi meget ofte en del af etableringen af kontrolsystemet. Vi 

bliver tit en af dem der skubber på for at få skabt det kontrol miljø… noget af det vi så er med til at 

etablere skal vi så også revidere.” Citat fra revisionsselskab H 

 

”Man kan starte med at spørge ledelsen og ejerne om det er et område de er bevidste om. Om de 

har en forventning om at vi kommer med et kvalificeret indput.” Citat fra revisionsselskab L 

 

Selv om der ikke generelt er tale om virksomheder med store komplekse it-systemer i 

kundesegmenter for revisionsselskaberne, så er alle selskaber dog meget opmærksomme på dette 

emne. Skulle behovet være til stede vil alle på den ene eller anden måde indkalde en specialist til at 

udføre it-revisionen. 

 

”Vi har i vores Moore Stevens, stiftet et selskab der hedder (anonymiseret) hvor vi har en der kan 

revidere it og kan står for den del af systemerne, som vi også henter ind… Der er igen et 

inspirations skema til at vurdere om, hvor afhængige er de af it.” Citat fra revisionsselskab I 

 

”Det som vi altid gør, hvis vi skulle komme ud i den situation, at her var der væsentlig behov for at 

få lavet noget it-revision, vi laver det ikke selv, det kan vi ikke, vi har vi ikke folk der kan gøre det, 

men vi kører den her tjekliste igennem på alle kunder”  Citat fra revisionsselskab H 

 

”Specielt hvis det er en ny virksomhed, så vil jeg gerne lige forstå deres systemer, så beder jeg dem 

simpelthen om at oprette et produkt og beder dem om at køre en faktura igennem og en kreditnota, 

for også lige at se om, fungerer deres system pålideligt.”  Citat fra revisionsselskab L 
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Eftersom revisionsselskabernes kunder ikke har udarbejdet nogen kontroller, er der heller ikke 

udformet nogen proces for overvågning af disse. Den overvågning, som er til stede, sker gennem 

ejerens tilstedeværelse i virksomheden. Ofte er det ejerledede virksomheder, hvorfor ejeren har en 

meget god føling med alt, der sker i virksomheden. 

 

”det er jo spørgeteknikker og observationer omkring de her ting. Og ikke noget vi bruger særlig 

meget tid på kan du sige… det vi har, er jo det uformelle miljø, hvor at typisk ejeren bevæger sig i 

virksomheden og dermed opnår kendskab til, hvad der rører sig, og er involveret i stort set alt. Det 

gør jo så at, der har vi en tillid til, at der i hvert fald er en vis form for overvågning.” Citat af 

revisionsselskab I 

 

3.3.4 Dokumentation 
Alle revisionsselskaber har nogle templates, hvor de i deres kvalitetssikringssystem skal 

kommentere på forståelsen af virksomheden og dens omgivelser. Revisor beskriver typisk denne ud 

fra de interviews og observationer, revisor har foretaget. Det samme gælder for forståelsen af 

virksomhedens interne kontroller. Der er nogle templates, hvor der skal kommenteres på 

virksomhedens interne kontroller, og det foregår typisk på baggrund af den information, revisor har 

indhentet gennem interviews og observation i virksomheden. 

 

”Når vi så kommer ud og skal revidere, så skal vi have skrevet ned, hvordan er flowet? Det kan så 

være verbalt eller mere flowcharts beskrevet, for at dokumentere at det er der.” Citat af 

revisionsselskab I 

 

”Vi har et miljø her med medarbejdere, som har været her i mange år, og det er jo ligesom ude i 

virksomheden, at de kender virksomheden, at de er ude og revidere. Vores udfordringer er så, at 

hvis de skulle finde på at smutte eller i øvrigt bliver sygdomsramte, jamen så har vi ikke den viden 

omkring det faktuelle selskab.” Citat af revisionsselskab I 

 

”I vores firma har alle kunder en kundeansvarlig, som er en erfaren medarbejder, som har den 

daglige kontakt med kunden. Det er den medarbejder, som udfylder det her (template). Så bliver 

den godkendt af enten min kompagnon eller mig. Vi kender jo også kunderne, så vi er inde i de her 
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vurderinger om vi er enige eller om vi har fået de rigtige ting med, eller om der er sket nye… Det 

her er så inden vi starter på en revisionsopgave.” Citat af revisionsselskab H 

 

3.3.5 Sammenfatning 
De mindre revisionsselskaber har alle implementeret RS 315 i deres kvalitetssikringssystemer, hvad 

enten det er et købt system eller om det er et, de selv har udviklet. Systemerne er opbygget så alle 

elementerne i standarden indgår. Forskellen er, at de selskaber, der selv har udviklet deres system, 

omgår elementerne i standarden på et lidt overordnet niveau. Det er derved revisor, som med sine 

kommentarer selv bestemmer kvaliteten af arbejdet. Det samme gør sig gældende ved de 

standardiserede kvalitetssystemer, men der er dog flere områder, der skal besvares, men hvis revisor 

ikke udøver stor omhu med at leve op til RS 315, vil kvaliteten blive derefter. 

 

Hvis der anvendes standard kvalitetssikringssystemer, vil der være en del elementer, som muligvis 

ikke er relevante for den pågældende kunde, hvilket kan medføre, at revisor bruger unødvendig tid 

på at kommentere på dette. 

 

I et nyhedsbrev fra Moore Stephens Danmark bliver der informeret om de nye standarder. Der gøres 

i nyhedsbrevet opmærksom på de nye elementer og at MS REV er blevet opdateret, så det lever op 

til disse nye standarder, men at det i praksis ikke vil have den store betydning for revisor69. Så hvis 

revisor ikke har implementeret RS 315 i sin måde at udføre revision, så kan denne fortsætte som 

tidligere, selv om systemet har implementeret standarden. Denne tendens er til stede i 

revisionsselskaberne i kategori 3. Der er forskel på den omhu revisionsselskaberne bruger på at 

opnå forståelse af virksomheden og at dokumentere dette. De kan være et problem, da kendskabet 

til en virksomhed kan gå tabt, hvis den kundeansvarlige skulle forlade selskabet. Andre selskaber er 

dog meget opmærksomme på at få indhentet den nødvendige information for opnå tilstrækkelig 

forståelse af virksomheden til at kunne vurdere risici for væsentlig fejlinformation. De er derfor 

også omhyggelige med beskrivelserne i kvalitetssikringssystemerne, så viden ikke går tabt. Fælles 

for alle selskaberne er, at udgangspunktet er need to have og ikke nice to have. 

 

Det kan diskuteres om alle elementer i RS 315 er relevante for alle mindre virksomheder. De 

interne kontroller er ikke noget, som virksomhederne har beskrevet, hvis det overhovedet er noget, 
                                                 
69 Moore Stephens Danmark, MS fagligt udvalg – Nyhedsbrev nr. 15, januar 2006 
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de har taget stilling til. Flere af revisionsselskaberne i kategori 3 er derfor også behjælpelig med 

rådgivning, og er således med til at opbygge et minimum af kontroller i virksomheden. Det er ikke 

ensbetydende med, at de ikke er til stede i de mindre virksomheder. Revisionsselskaberne går ikke 

ned i alle elementerne i den interne kontrol som beskrevet i RS 315. Det er kontrolaktiviteterne 

herunder virksomhedens processer og it systemerne, der er i fokus. Det er det, der er relevant og kan 

være forbundet med risici for væsentlige fejl i regnskabet. 
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4 Konklusion 
RS 315 er opbygget på baggrund af COSO rapporten internal controls. Elementerne fra COSO er 

inddraget i RS 315, og beskriver, hvad revisor skal være opmærksom på. Revisor har i standarden 

fået en struktureret vejledning til at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdere 

risici for væsentlig fejlinformation. Med indførelsen af begrebet – risikovurderingshandlinger 

lægger standarden op til en helt ny måde at anskue revision på. Det er således ikke nok at indhente 

informationen til de elementer, som standarden indeholder, og derved opnå forståelsen af 

virksomheden og derpå udarbejde en revisionsplan, som afdækker de risici, revisor har vurderet, er 

til stede i pågældende virksomhed. Det standarden lægger op til med det nye begreb, er en helt ny 

indgangsvinkel til at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdere risici for 

væsentlig fejlinformation. Hele fokusset er på de risikovurderingshandlinger, som revisor 

kontinuerligt skal foretage og konstant revurdere sine risici og metoden til, hvordan disse kan 

afdækkes. Når revisor vurderer en regnskabspost, skal revisor forstå denne regnskabspost og 

benytte al den information, som kan indhentes. Det gælder blandt andet om at forstå, hvorledes en 

konkret regnskabspost bliver til. Hvad udgøres den af. Hvilke processer er med til at skabe den. 

Hvilke kontroller varetager den. Revisor skal indhente information fra flere steder i virksomheden 

om regnskabsposten og udføre walk-through test på den og sammenligne informationen. På 

baggrund af dette kan revisor vurdere, om der er enighed om resultatet, som virksomheden har 

fremlagt. Dette kan gøres ved at sammenholde den indhentede information og informationen fra 

walk-through gennemførelsen og virksomhedens information i regnskabet. Hvis tallene ikke er 

sammenlignelige, er der risiko for væsentlig fejlinformation. Revisor skal således vurdere, hvordan 

denne risiko kan afdækkes. Revisor må tilbage til kilden for indholdet af regnskabsposten. Der hvor 

information første gang rammer virksomheden. 

 

Det er derfor hele måden at arbejde på i praksis, som skal ændres. Det, standarden lægger op til, er 

en ny måde at anskue en virksomhed på, og måden hvorpå revisor planlægger og udfører sin 

revision af virksomheden. Revisor skal opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser med 

fokus på risici. Revisor skal opnå forståelse af de væsentlige regnskabsposter. Revisor skal forstå 

alle elementerne omkring regnskabsposten med fokus på risici. Revisor skal opnå forståelse af 

processerne i virksomheden, som vedrører de væsentlige regnskabsposter, med fokus på risici. 

Revisor skal opnå forståelse for kontrollen af disse processer med fokus på risici. Det er gennem en 

dybere forståelse af alle disse elementer, at revisor kan vurdere, om der er risici for væsentlig 
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fejlinformation. Det essentielle i standarden er revisors forståelse dvs. indblik i alle væsentlige 

aspekter af virksomheden, som kan have indflydelse på regnskabet. 

 

Analysen af revisionsvirksomhederne i Danmark har givet et billede af, hvorvidt RS 315 er blevet 

implementeret i revisors måde at udføre revision. På baggrund af analysen kan det konstateres, at 

RS 315 er blevet implementeret i de danske revisionsselskabers kvalitetssikringssystemer. 

Systemerne er opbygget, således at revisor skal tvinges til at tage stilling til elementerne i 

standarden. Der er dog stor forskel på brugen af RS 315 i praksis. Tidligere anvendte revisor sin 

professionelle bedømmelse til at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser. RS 315 har 

gjort handlingerne mere synlige som følge af dokumentationskrav og mere strukturerede som følge 

af revisionsselskabernes opdatering af deres kvalitetssikringssystemer. Som flere af respondenterne 

under deres interview påpegede, så har revisionstilsynet blåstemplet deres arbejdsmetode. De har et 

kvalitetssikringssystem, hvor de har indarbejdet RS 315, så de kan dokumentere, at de efterlever 

denne. Der er imidlertid en ulempe med systemerne. At standarden er implementeret i 

revisionsselskabernes kvalitetssikringssystemer er ikke ensbetydende med, at alle revisorer lever op 

til RS 315. Analysen af revisionsselskaberne har givet et billede af, at mange af systemerne er 

komplekse, og revisor skal klikke sig igennem mange spørgsmål og kommentere på elementerne i 

RS 315. At revisor skal beskrive nogle elementer omkring virksomhederne i et system, er ikke det 

samme, som at revisor efterlever RS 315 i udførelsen af sit arbejde. Det er stadig muligt, at tage 

hovedet under armen og kommentere på elementerne og derefter udføre revisionen som tidligere. 

Begivenheder som IT-Factory-skandalen illustrerer, er, at hvis revisor ikke forstår virksomheden og 

alle de elementer, der vedrører virksomhedens væsentlige regnskabsposter, så kan der udføres nok 

så mange substanshandlinger og kontrol af bilag, og alligevel kan virksomheden gå konkurs og over 

800 millioner kroner forsvinde. Analysen har efterladt det billede, at der ikke er forskel mellem de 

store, de mellemstore og mindre revisionsselskaber med henblik på implementeringen af RS 315. 

Alle har de implementeret den i deres kvalitetssikringssystemer, men da det stadig er den enkelte 

revisor, som skal ændre sin måde at udføre sin revision i praksis, så er den systemmæssige 

implementering ikke tilstrækkelig. Det er revisor, som skal implementere RS 315 i sin måde at 

udfører revision på. Systemerne kan fungere som en vejledning i udførelsen, og som et værktøj til at 

dokumentere og skabe det nødvendige overblik over de vurderinger af risici, som revisor på 

baggrund af sin forståelse af virksomheden og dens omgivelser opnår. Udfører revisor dette som RS 
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315 opstiller, vil dokumentationen også medføre, at værdifuld viden omkring kunderne ikke går 

tabt. 

 

4.1 Perspektivering 

Når en ny standard er endelig godkendt, så skal den implementeres i revisionsselskabernes 

kvalitetssikringssystemer og i revisors arbejde. Det er implementeringen i revisors måde at udføre 

sin revision på, som er det sværeste. Blot fordi selskaberne har implementeret standarden i deres 

systemer, så kræver det stadig at selskaberne er opmærksomme på, at dette ikke betyder, at revisor 

fuldt ud efterlever kravene. Revisionsselskaberne må yde en ekstra indsats for at få deres ansatte til 

at forstå og efterleve standarden i praksis. Der er selvfølgelig informations møder, kurser m.m. og 

instruktioner i hvorledes revisor skal efterlever kravene i en ny standard. Det foregår både internt og 

eksternt i selskaberne. Indførelse af yderligere dokumentationskrav som følge af en ny standard, der 

implementeres i kvalitetssikringssystemerne, vil umiddelbart påvirke revisor til at efterleve kravene. 

Ved implementering af RS 315 er det ikke blot dokumentationskravene, som er ændret, men 

revisors måde at tænke og revidere i praksis. Der er tale om en større påvirkning af de rutiner, som 

revisor har udviklet. Da det er menneskets natur at falde tilbage i gamle rutiner, vil der være et 

behov for opfølgning af implementeringen. Det er dog stadig et åbenstående spørgsmål om hvor 

meget tid og kræfter revisor lægger i at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Det 

samme gælder graden af dokumentationen af denne forståelse og dertil knyttede vurderinger af 

risici på regnskabsniveau. Det vil derfor være interessant at undersøge de arbejdspapirer, hvor 

revisorer har dokumenteret deres forståelse af virksomheden og dens omgivelser, samt beskrivelsen 

af deres vurderinger på virksomhedens risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau på 

baggrund af denne forståelse. 

 

Derudover bliver det interessant at se, hvorledes den nye RS 315 tager sig ud, da den skulle gøres 

mere brugervenlig for revision af mindre virksomheder. Det er tydeligt, at kravene til hvilke 

elementer revisor skal igennem i RS 315, ikke bliver efterlevet fuldt ud ved revision af mindre 

virksomheder. Mindre virksomheder benytter ikke interne kontroller i samme stil eller på samme 

måde som større virksomheder. 
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5 Executive summary 
This thesis purpose is to revile whether the auditing standard RS 315 is implemented in the way 

auditors work in practice. To solve this theory from COSO, RS 315 and KPMG methodology was 

reviewed. Further more the thesis also involves several interviews with auditors within state 

authorized audit firms. Not all interviewed persons was state authorized auditors, but all knew about 

auditing in practice and how the firm they worked for had incorporated the audit standard RS 315 

into their systems and how it was expected to be used in their daily work. The interviewed 

persons/firms was divided into three categories: big four, medium firms with more than five state 

authorized auditors per office and small firms with less then five state authorized auditors per 

office. The split was made in order to make it easier to compare the statements. 

 

The thesis concludes that auditing according to the new audit standard RS 315 is changing. 

Auditors now have to increase the understanding of the entity they audit in order to detect 

misstatement in the financial statement. It is a risk based understanding of the entity. The auditor 

will collect information and documentation both internal and external to understand the entity and 

how the financial statement is composite. It is with this understanding the auditor can detect the risk 

of material misstatement and what procedures to be applied to assess the risk. Also within every 

audit procedure the auditor will gather information and here he has to consider if it changes the 

earlier assessed risk. 

 

The thesis concludes that the audit firms have implemented the audit standard RS 315 into their 

working systems. There where many different systems in the audit firms, but all have the same 

purpose, to ensure the auditor reviews every element in the standard. Some firms had two systems, 

due to the different size in the entities they audited. They all agreed on the problems using RS 315 

on small firms, who have no internal control, no written code of conduct, no written office 

procedure etc. Going through all the elements from RS 315 on small firm is too much. Even though 

RS 315 was implemented in the systems didn’t meant that the auditors has taken the new way of 

auditing within their daily work. It is still possible to audit a entity the same way as the “old days”. 

The problem is if the auditors do not understand the entity as the standard writes, there will be 

elements that won’t be taken into account which can affect the risk of material misstatements and 

the going concern principle. 
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7 Bilag 

 

Bilag 1 

 

Semi struktureret interview 

 

Indledning 

RS 315 er især relevant i forbindelse med revisionen af nye klienter, da det er her, at revisor står 

uden kendskab til virksomheden og derfor ikke på forhånd har noget indblik i denne. Der foreligger 

derfor revisor et større stykke arbejde i den indledende fase, da revisor ikke på forhånd ved 

hvorledes der opnås tilstrækkelig revisionsbevis. Det er på denne baggrund at interviewet 

hovedsageligt vil beskæftige sig med revisionen af nye klienter og hvorledes RS315 tager sig ud i 

praksis.  

Interviewer vil i forbindelse med interviewet gennemgå de forskellige elementer i RS 315 og spørge 

ind til respondentens metode, fremgangsmåde og proces for at efterkommer disse i praksis. 

 

Interviewer er opmærksom på at størrelsen af respondenternes klienter kan have stor indflydelse på 

hvorledes RS315 efterleves. Alt andet lige burde arbejdet med RS315 være væsentligt tungere hos 

meget store komplekse virksomheder end det vil være tilfældet med en enkeltmandsvirksomhed.  

 

Fortrolighed 

Hvis det ønskes kan respondenten og dennes virksomhed holdes anonyme, således at alle samtaler 

og evt. udleveret materiale kun vil fremgå anonymiseret i afhandlingen. 

I forlængelse af dette vil interviewer underskrive en fortroligheds erklæring, således at det formelle 

er opfyldt og interviewet kan fortsætte. 

 

Interview:  

Interviewet er opbygget med nogle overordnet punkter, hvortil spørgsmålene er tilknyttet. 

Interviewer er opmærksom på at der kan være sammenfald mellem flere af disse i forbindelse med 

interviewet og respondentens svar.  

 

Indledning 
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- Hvilken størrelse har virksomhederne som respondenten normalt revidere? – Med størrelse 

forstås A, B, C eller D virksomheder, jævnfør Jens O. Ellings Årsrapporten - omfanget af 

klienter som respondenten reviderer og deres gennemsnitlige størrelse.  

- Hvor stor er udsvingene i størrelsen af respondentens klienter? – udsving skal forstås således 

at respondenten kan have en meget stor klient og derudover have en masse små klienter 

(enkeltmandsvirksomheder), hvorfor den gennemsnitlige størrelse ikke vil give et retvisende 

billede af det klient grundlag hvorpå respondenten har sit virke. Størrelsen af virksomheden 

kan have stor betydning for hvorledes RS315 efterkommes. 

 

Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden 

- Hvilken fremgangsmåde benyttes i forbindelse med forespørgsler til ledelsen, intern 

revision, tidligere revisor eller andre i virksomheden? 

- Hvilken metode benyttes ved de indledende analytiske handlinger? 

- Hvilken proces benyttes ved observation og undersøgelse? 

- Hvorledes dokumenteres disse handlinger? 

 

Forståelse af virksomheden og dens omgivelser (afsnit 20 i RS 315) 

- Hvilken proces benyttes til forståelse af virksomhedens branche, lovgivning og andre 

eksterne faktorer? (makro) 

- Hvorledes opnås det fornødne overblik over virksomhedens art, herunder forståelsen af 

virksomhedens forretningsområde, virksomhedens struktur, type af investeringer, 

finansiering osv.? (mikro) 

-  Hvilken fremgangsmåde benyttes i for at lokalisere de tilknyttede forretningsrisici i 

forbindelse med virksomhedens mål og strategier? 

- Hvilken metode benyttes til at opnå forståelsen for hvorledes virksomhedens finansielle 

præstationer måles og kontrolleres? 

- Hvorledes dokumenteres disse handlinger? 

 

Intern kontrol 

- Hvorledes opnås forståelsen af kontrolmiljøet, herunder kommunikationen, etiske værdier, 

kompetence, den daglige ledelse, organisationsstrukturen, beføjelser, samt personalepolitik? 
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- Hvorledes opnås indblik i virksomhedens risikovurderingsproces, altså hvorledes 

virksomheden reagere på mulige risici? 

- Hvad er fremgangsmåden til at få kortlagt virksomhedens informationssystem, herunder 

dens software, personer, procedure og databehandling? 

- Hvorledes opnås det fornødne indblik i virksomhedens kontrolaktiviteter? 

o Hvilken metode benyttes til test af virksomhedens fysiske kontroller og 

præstationskontroller? 

- Hvilken metode benyttes til at vurdere hvorvidt virksomhedens overvågning af dennes 

kontroller er tilstrækkelig? 

- Hvorledes dokumenteres ved disse handlinger? 

 

Interviewer vil afslutningsvis spørge respondenten om udlevering af materiale, som benyttes i 

forbindelse med af opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne 

kontrol, da det vil være til stor hjælp. Hvis det er muligt vil data fra revisionen af en klient være 

ønskeligt. 
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Der erklæres hermed, at alle oplysninger samt eventuelt materiale vil blive behandlet fortroligt og at 

tolkning af dette i kandidatafhandlingen skrevet af Kasper Kastberg Billing cpr: XXXXXX-XXXX 

kun vil fremkomme i anonymiseret form.  

Oplysninger og materiale vil udelukkende blive benyttet til udfærdigelse af indeværende 

kandidatafhandling. 

 

Dato: XX/XX-2010 
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Adresse  
Postnummer 
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Bilag 2 

Opgavens struktur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektivering 

Analyse af store 
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Analyse af mindre 
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Teori 

Metode og kildekritik 

Problemformulering 

Indledning 
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Bilag 3 

FSR opstiller i deres anbefaling om god selskabsledelse for mindre og mellem store virksomheder 

omkring virksomhedernes risikostyring følgende elementer, som bestyrelsen sammen med 

direktionen kan bruge til at skabe et overblik over virksomhedens risici. 

 

• De største kunder/leverandører og risiko forbundet med at miste en af disse 

• Kapital- og likviditetsberedskab 

• Valutakursrisiko i forbindelse med udenlandske mellemværender 

• Debitorrisici 

• Besvigelser, herunder misbrug af virksomhedens midler 

• Produktionsforældelse og udviklingsprojekter 

• Produktionsprocesser 

• It-afhængighed og andre risikomomenter 

• Udskiftning blandt nøglemedarbejdere 

• Miljørisici 

• Trusler mod virksomhedens omdømme 

• Trusler mod virksomhedens forretningsgrundlag 
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Bilag_4
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