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1 Problemanalyse 

 

1.1 Indledning 

Intern revision som branche har historisk, på linje med revision generelt, gennemgået løbende 

udvikling for at kunne følge nye tendenser, udfordringer og krav fra bestyrelser. Denne 

udvikling synes på ingen måde at stoppe i disse år, tendensen med øget fokus på corporate 

governance har styrket intern revision som branche og meget tyder på, at corporate 

governance tendensen vil fortsætte. Erhvervsskandaler har historisk set påvirket lovgivning og 

fokus, hvilket også for alvor satte gang i arbejdet mod styrket corporate governance. Den 

igangværende økonomiske krise må dog antages at have øget udfordringerne til intern 

revision, men som med andre brancher er det en udfordring som rummer muligheder og på 

sigt kan vise sig at styrke intern revision som branche.  

Det er nationale love som udstikker rammerne for hvornår der skal forefindes interne 

revisionsafdelinger og ligeledes hvordan en sådan skal opbygges. I Danmark er det 

revisionsbekendtgørelsen der danner den overordnede ramme for finansielle virksomheders 

interne revisionsafdelinger. Den nævnte krise øger dog fokus mod at internationale 

bekendtgørelser og rammelovgivninger etableres. Senest blev 8. EU-direktiv implementeret i 

dansk lovgivning og dermed er der krav om revisionskomiteer i Danmark. Lovgivning er dog 

kun en del af intern revision og i virksomheder med stor fokus på corporate governance vil 

man som oftest allerede overholde nye tiltag. Lovgivningen suppleres af vejledninger og 

standarder fra flere internationale organisationer heriblandt IIA (Institution of Internal 

Auditors), som har udviklet vejledninger indenfor stort set alle grene af intern revision. IIA’s 

definition på intern revision lyder: 

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value 

and improve an organisation’s operations. It helps an organisation accomplish its objectives by 

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance processes. 1     

Ud fra ovenstående definition dannes en bred ramme for hvad intern revisions arbejde består 

af mens det egentlige formål defineres mere klart. Intern revisions hovedformål er at give 

sikkerhed og skabe merværdi for virksomheden. Da der ikke findes en international 

lovgivning er det op til hver enkelt virksomhed, indenfor national lov, at oprette en intern 

                                                
1 http://www.nirf.org/_upl/standards_2004_engelsk_iia_uk.pdf  (side 4) 
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revisions afdeling som opfylder bestyrelsens målsætning. Muligheden for forskellighed 

tydeliggøres ved at sammenligne de to største finansielle virksomheder i Danmark, Nordea og 

Danske Bank. Her har man valgt en vidt forskellig tilgang til intern revision, hvor Nordea 

udelukkende udfører opperationel revision og har outsourcet den finansielle revision, har 

Danske Bank modsat valgt at have en komplet intern revision ligeledes med finansiel 

revision. Det er vanskeligt at afgøre hvilken model der er optimal og det er altså bestyrelsen 

filosofi, som afgør udseendet på intern revision.  

Tidligere tiders erhvervsskandaler har skabt tiltag som har haft til hensigt at styrke 

risikostyringen internt i organisationerne. Coso er eksempelvis et resultat af Sarbanes Oxley 

og er et framework som i stadigt større omfang vinder anerkendelse over hele verden. I 

Danmark er der det seneste år, som konsekvens af skandaler og finansiel krise, blevet 

diskuteret mulige tiltag fra lovgivningens side med henblik på at styrke risikostyringen. Men 

hvordan vil intern revision som branche og institution udvikle sig?           

 
Ovenstående figur er fra finanstilsynets rapport om intern revision i den finansielle sektor fra 

juni 2006. Den illustrerer intern revisions arbejdsområder som udvalget bag rapporten så det. 

Vil billedet være det samme på kort sigt?  

 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen er en direkte udledning af indledningen, som giver anledning til en 

række problemstillinger med hensyn til intern revision som branche og de konsekvenser den 

nuværende finansielle situation bringer med sig.  

Hovedspørgsmål: 

 Hvordan vil intern revision se ud i den nærmeste fremtid? 

Finansiel revision Operationel revision 

Compliance 

Risk 

management 

Kilde: Rapport finanstilsynet Figur 1.1 
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 Hovedspørgsmålet søges besvaret ved at give svar på følgende underspørgsmål: 

 Hvad er intern revision? 

 Hvordan ser branchen selv på fremtiden? 

 Hvordan benyttes intern revision i Danmark i dag 
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1.3 Struktur 

 

Intern revision i Danmark 

Indledning, problemformulering, 
afgrænsning og metode 

Beskrivelse af relevant lovgivning, 
standarder, vejledninger samt 
generel introduktion til intern 
revision og corporate governance. 

Danske Bank. Et empirisk eksempel 
på brugen af en fuldstændig intern 
revision. 

Mulige fremtidsscenarier, gennem 
faglitteratur, PwC undersøgelse og 
interview gives et overblik over 
hvilke tendenser der er indenfor 
intern revision globalt.  

Besvarelse af problemformulering. 

Generel introduktion til intern 
revision 

Problemanalyse 

Hvordan benytter danske 
virksomheder intern revision? 

Hvordan udvikler intern revision sig 
internationalt og hvilke tendenser 
ses indenfor feltet intern revision og 
corporate governance? Har den 
finansielle krise ændret 
forudsætningerne? 

Hvordan ser fremtidens interne revision ud 

og hvilke udfordringer er der hermed? 

Hvad er konsekvenserne af 
tendenserne? 

Diskussion af tendenser. 

Konklusion 
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I hvilket omfang benytter danske virksomheder intern revision og hvilke tendenser er der? 

Hvordan ser fremtidens interne revision ud og hvilke udfordringer er der hermed? 
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1.3 Metode 
Afsnittet nedenfor har til hensigt at beskrive den metodiske indgangsvinkel og bevæggrunde 

herfor med henblik på at besvare afhandlingens problemstilling. Overordnet er der både 

benyttet primære og sekundære data mens afhandlingens konklusioner primært bygger på 

sekundære data. Årsagerne til de enkelt valg vil fremgå i den kronologiske gennemgang 

nedenfor. 

 

1. Generel introduktion til intern revision, beskriver de begreber som bruges igennem 

afhandlingen. Der tages udgangspunkt i relevant lovgivning, standarder, arbejdsområder 

og historisk udvikling indenfor feltet.  

 

2. Casevirksomhed – Danske Bank. Til at belyse og analysere brugen af intern revision i 

Danmark tages der udgangspunkt i primære data via interview. I videnskabsteoretisk 

forstand er der tale om kvalitativ data gennem et semi-struktureret interview. Årsagen til 

denne metode er, at det i modsætning til spørgeskemaer, giver den interviewede mulighed 

for at uddybe bevæggrunde og handlinger med egne ord2. Da formålet med interviewet er 

at afdække brugen af en, under danske forhold, fuldkommen intern revision vurderes den 

valgte dataindsamling at være den rette. Årsagen til at Danske Bank er valgt som 

casevirksomhed, er at der er tale om Danmarks største interne revisionsafdeling, målt på 

antal ansatte og at der udføres både finansiel og opperationel revision. Danske Banks 

interne revision antages i et vist omfang at være komplet hvad angår revisionsområder og 

corporate governance politikken hos Danske Bank er på internationalt niveau.    

 

3. Fremtidsscenarier – Sekundær data. Afsnittet består af flere typer sekundær data. En 

væsentlig del består af faglitteratur i form af akademiske artikler og bøger. En stor del af 

disse data har skabt fundament for tilegnet viden, som en løbende proces gennem 

afhandlingen tilblivelse. Endvidere har data fra PricewaterhouseCoopers dannet 

udgangspunkt for de kvantitative data der gøres brug af i afhandlingen. Bevæggrundene 

for at bruge kvantitative data af sekundær karakter, skyldes at disse vurderes at være 

stærkere med hensyn til validitet og reliabilitet, mod selv at have foretaget disse. Det 

skyldes omfanget og dermed den statistiske værdi aldrig ville kunne sammenlignes med 

                                                
2 Steiner Kvale ”Interview- En introduktion til det kvalitative forskningsinterview” side 132-133 
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en undersøgelse foretaget af opgaveskriver. Den seneste undersøgelse af tendenser 

indenfor intern revision består af data fra efteråret 2009. 

 

4. Diskussion af tendenser. Her sammendrages de foregående afsnit i en diskussion som skal 

munde ud i den endelige besvarelse af problemformuleringen. Processen tager 

udgangspunkt i mulige fremtidsscenarier og er dels opgaveskrivers egne tanker på 

baggrund heraf samt en samtale med Brian Christiansen. At der er valgt en 

fremgangsmåde hvor en ekstern part inddrages skyldes primært Brian Christiansens 

faglige og erfaringsmæssige kompetencer indenfor området3. Samtalerne var ustruktureret 

og tog udgangspunkt i afhandlingens problemformulering.  

 

1.3.1 Validitet og reliabilitet 
Ved operationalisering er målet, at teori og empiri skal være i overensstemmelse med hinanden. 

Ved valg af dataindsamlingsmetoder er der derfor reflekteret over hvilke metoder, der giver den 

største pålidelighed, samt hvilke der vil generere en passende mængde data til at konkludere på, 

uden det vil give fejlagtige informationer. Den formelle opbygning tager udgangspunkt i struktur 

som fremgår af afsnit 1.34 idet den efter opgaveskrivers opfattelse sikrer at problemstillingen 

besvares gennem skriveprocessen. Den teoretiske metode, som skal sikrer at problemformulering 

besvares på baggrund af bedst mulige data tager udgangspunkt i figur 1.3.25 nedenfor: De 

videnskabsteoretiske modeller og teorien generelt repræsenterer opgavens definitionsvaliditet, 

mens vores empiriske indsamlede data repræsenterer opgavens reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Brian Christiansen CV fremgår af bilag 1 
4 Kilde: Niels Åkerstrøm Andersen: ”Diskursive analysestrategier” 1999 
5 Kilde: ”Den Skinbarlige Virkelighed” (Hellevik) 1999 af Ib Andersen side 109 

Teoretisk defineret begreb 

 

Operationelt defineret begreb 

Registrerede/ 

tabulerede data 

Definitionsvaliditet 

Reliabilitet 

Datas validitet (kvalitet) 

Figur 1.3.2 
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1.4 Afgrænsning  
Udgangspunktet for afgrænsningen er problemformuleringen med et dansk omdrejningspunkt. 

Det endelige bud på fremtidens interne revision vedrører således kun danske virksomheder og 

organisationer. Årsagen til en sådan afgrænsning er det faktum at der eksisterer ikke 

ubetydelige forskelle på tværs af lande endda indenfor EU. Der er mange vejledninger og 

standarder som følges afhængigt af virksomhedernes markeder og indstilling til eksempelvis 

corporate governance. Afhandlingen vil dog i større eller mindre omfang afspejle en 

international udvikling af to årsager. Dels er Danmark, heller ikke på dette felt uafhængig af 

omverdenen og tendenser herfra. Netop disse tendenser er endvidere indhentet fra sekundære 

data i form af flere store kvantitative undersøgelser primært i USA. At disse kan benyttes som 

retningsindikator for danske forhold skyldes historien indenfor revision, ekstern som intern. I 

forbindelse med gennemgangen af COSO vil fokus være rettet mod ”Enterprise Risk 

Management – Integrated framework (2004)” og kun i mindre omfang på ”Internal Control – 

Intergrated Framevork (1992)” da risk management vurderes at have den største relevans for 

problemstillingen. Da 2004 frameworket, er et udspring og en videreudvikling af frameworket 

fra 1992, vil der dog fortages en kort gennemgang af dette. Der findes andre sammenlignelige 

modeller, som den canadiske CoCo fra 1995, der ikke vil blive beskrevet i afhandlingen. 

Årsagen hertil er at COSO vurderes, at have opnået større udbredelse og anerkendelse. De to 

frameworks er desuden begrænset forskellige. I forbindelse med beskrivelse af vejledninger 

for corporate governace tages der udgangspunkt i ”komiteen for god selskabsledelse”. Denne 

afgrænsning fra beskrivelse af internationale guidelines skyldes, at komiteen tilstræber at 

holde vejledninger ajour så de opfylder best practice6. Endvidere vil anbefalinger, som har 

relevans for den valgte casevirksomhed beskrives i afsnittet herom.   

  

Der vil kun i det omfang det findes relevant, benyttes internationale standarder og 

vejledninger, som har indflydelse på den valgte casevirksomhed eller for danske 

virksomheder generelt. Netop dette skaber endnu en afgrænsning idet det for mange mindre 

og mellemstore danske virksomheder ikke er tilstrækkelige ressourcer til at opfylde sådanne 

standarder og vejledninger. Afhandlingens bud på fremtidig intern revision vil således omfatte 

virksomheder af anseelig størrelse med de rette organisatoriske forhold. At den valgte 

casevirksomhed er finansiel og således omfattet er særlovgivning skal ikke ses som 

                                                
6 http://www.corporategovernance.dk/sw58051.asp 
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afgrænsning fra ikke finansielle virksomheder, tværtimod. Bevæggrundene for valget fremgår 

af afsnit 1.3 og 3.0. Analysen af intern revision i Danmark i dag antages således på baggrund 

af intern revision i Danske Bank.   

 

Der afgrænses fra teoretiske indgangsvinkler, som ville have haft større relevans hvis der var 

tale om ekstern revision. Her tænkes særligt på forventningskløften, som vurderes mindre 

relevant da det trods alt er ejerne/bestyrelsen som tilrettelægger det overordnede 

arbejdsområde for intern revision.  

  

Der vil i høj grad fokuseres på intern revision og i mindst muligt omfang på ekstern revision. I 

tilfælde hvor det findes relevant, vil der imidlertid bliver inddraget forhold vedrørende ekstern 

revision. Den historiske udvikling indenfor ekstern revision kan eksempelvis aflæses i 

udviklingen indenfor intern revision hvorfor en kort gennemgang af ekstern revisions historie 

synes relevant. 

 

1.5 Kildekritik 
Ud fra problemformuleringen fremgår det at der forsøges at give et bud på fremtiden interne 

revision. Det er således ikke afhandlingens formål at så tvivl om eksisterende teori og empiri 

men derimod at benytte disse som basis for indhentet viden. Afhandlingen er opbygget på 

baggrund af både primær og sekundære data som er behandlet kritisk. Den primære data 

vurderes at være af tilfredsstillende faglig kvalitet da den skildrer en virkelighed, hvor der 

vurderes ikke at være incitament til at vildlede og undlade information. De sekundære data 

består af relevant litteratur i form af artikler fra fagblade, database på CBS, empiriske 

undersøgelser samt samtale og diskussion med relevant ekstern person. Vejleder Peter 

Birkholm Lauersen har ledet opgaveskriver i retning af relevant litteratur og teori. Samlet 

vurderes de anvendte kilder at være af passende fagligt kvalitet og er kritisk vurderet 

individuelt.     

 

 

1.6 Anvendt teori 

Den anvendte teori i afhandlingen er begrænset, idet der primært er tale om et empirisk studie, 

som skal munde ud i et bud på en praktisk arbejdsmodel for intern revision. Der er dog 

teorier, som har indflydelse på intern revision, og som bør benyttes i forbindelse hermed. 
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Agent - Principal teorien vil således indgå i afhandlingens centrale diskussioner og 

konklusioner.   

 

1.6.1 Agent - Principal teori 

Nedenstående afsnit har til hensigt at give en forståelse af, hvilken rolle intern revision kan 

udfylde i dette klassiske dilemma. Der ses bort fra en egentlig beskrivelse af teorien, da det 

antages at være kendt stof for læseren. Forholdet kan karakteriseres ved:  

”An agency relationship is a contract under which one or more principals engage another person 

as their steward (agent) to perform some service on their behalf, the performance of which 

requires the delegation of some decision making authority to the steward7.” 
 

De grundlægende antagelser for agent - principal teorien gælder således i nedenstående. For at 

kunne inddrage intern revision som tredjepart i dette agent - principal forhold skal rollerne 

dog defineres: 

• Agent – Ledelse. Vil i de fleste tilfælde have større viden end principalen, hvilket 

giver en fordel for agenten, som handler opportunistisk. Ledelsens daglige gang i 

virksomheden giver naturligt en større viden, hvor det er vanskeligt og 

ressourcekrævende at overvåge agentens adfærd (agentproblem8).     

• Principal – Aktionærer/bestyrelsen. Har en række problemstillinger, som der søges 

løsninger på. En klassisk løsning på den asymmetriske incitamentsstruktur er 

bonusordninger, som har til hensigt at ensrette nytten og dermed opnå en fælles 

nyttemaksimering. Det øger dog problemstillingen om risikovillighed for agenten 

(risikoproblem9).     

Fokus rettes mod agentproblematikken som intern revision kan hjælpe til at løse en del af.  

Nedenfor ses en graf til illustration af tilegnet viden hos principal og agent over tid.  

                                                
7 Kilde: Wanda A. Wallace (2004), “The economic role of audit in free and regulated markets”,  
8 Akademisk faglitteratur om agentproblematik hvad angår ledelse og ejere har dannet grundlag for dette ved: 
Amihud & Lev, 1981; Jensen, 1986; Christie & Zimmerman, 1994; Rediker & Seth, 1995.  
9 Akademisk faglitteratur om agentproblematik hvad angår ledelse og ejere har dannet grundlag for dette ved: 
Amihud & Lev, 1981; Jensen, 1986; Christie & Zimmerman, 1994; Rediker & Seth, 1995.  
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Der er risiko for, at moral hazard opstår som konsekvens af denne asymmetri i 

vidensressourcer. Den indsats, som principalen kan verificere via nøgletal og andre målbare 

drivers, minimerer en del af problematikken. Det er derimod den ikke direkte målbare indsats, 

som intern revision kan hjælpe med i form af mindre asymmetri, principal og agent imellem. 

Ovenstående graf viser, at intern revision kan bidrage med viden til principalen, men der er 

naturligvis usikkerhed om, hvor meget asymmetrien i praksis udlignes.  

 

Så snart principalen benytter revision til at udligne asymmetrien i vidensressourcer opstår et 

nyt agent – principal forhold mellem bestyrelse og intern revision. Problemstillingerne 

hermed minimeres imidlertid, da revisor ikke aflønnes efter resultater og dermed ikke har 

økonomisk incitament til at undlade at rapportere de identificerede svagheder med mere. 

Risikoen for, at revisor skulle indgå alliance med ledelsen, minimeres af uafhængighed, som 

kommer til udtryk ved den organisatoriske placering af intern revision, som er et lovkrav. 

Desuden er der i Danske Banks tilfælde tale om en fysisk afgrænset afdeling, hvor kun intern 

revision er placeret. En anden faktor, som menes at kunne begrænse problemstillingen om 

revisors agentrolle, er den professionelle stolthed og det faktum, at ufuldstændig rapportering 

skader troværdigheden, som må siges at være en grundsten i revisors eksistensgrundlag. 

Agentens arbejde vurderes endvidere af principalen gennem revisionskomiteen, som efter 

anbefalinger bør indeholde medlemmer med revisionsmæssig baggrund. 
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2 Introduktion til intern revision 

 

Afsnittet har til formål at præsentere læseren for, hvad intern revision er, og hvilken udvikling 

branchen har gennemgået. Denne præsentation skal danne baggrund for en bedre forståelse af 

teoretiske og praktiske begreber med hensyn til intern revision.  

 

2.1 Historisk udvikling 

Den historiske udvikling inden for ekstern såvel som intern revision har til formål at give et 

billede af, i hvor høj grad intern revision påvirkes af udviklingen eksternt og i givet fald, hvor 

hurtigt der responderes.   

 

2.1.1 Revision generelt 

 

Revision har gennemgået en løbende udvikling gennem årene, og denne udvikling kan 

beskrives som 4 generationer:10  

Generation Revisionskoncept Revisionens genstand Primær revisionsmetode 

1 

- 1960’erne 

Fuldstændig eller stikprøvevis 

revision af bilag 

Regnskabets enkelte 

poster 

Detailrevision 

2 

Ca. 1965 - 

ca.1985 

Systemanalytisk revision Grupper af sammen - 

hængende poster i 

regnskabet 

Systemrevision 

3 

Ca. 1985 - ca. 

1992 

Revisionsrisikomodellen Væsentlige og 

risikofyldte grupper af 

sammenhængende poster 

i regnskabet 

Systemrevision 

4 

Ca. 1992 -  

Procesrevision Virksomhedens 

forretningsprocesser 

System - og regnskabs - 

analytisk revision 

Figur 2.1 udvikling i revision 

Kilde: Jeppesen, Kim Klarskov: ”Procesrevision - en udfordring for de mindre revisionsfirmaer.” 

 

Som det ses af figuren bliver systemrevision til som en revisionsmetode midt i 1960’erne, og 

netop systemrevision betød øget fokus på det interne kontrolsystem. Virksomhedernes 

voksende organisationer og kompleksitet, gjorde at man søgte en model, hvor detailrevision 
                                                
10 Jeppersen, Kim Klarskov: ”Procesrevision - en udfordring for de mindre revisionsfirmaer.” 
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kunne minimeres. Et øget fokus på forretningsgange og det interne kontrolsystem skulle sikre, 

at man kunne basere revisionen herpå, og at systemerne, hvis revisionen fandt dem 

tilstrækkelige, blev testet. Men denne revisionsmetode havde også sine mangler især med 

hensyn til mindre virksomheder, hvor de interne kontrolsystemer ikke var tilstrækkelige. 

 

Som tilfældet var, da systemrevisionen erstattede detailrevision, var omkostningerne ved den 

nuværende revisionsmetode for høje i forhold til kompleksiteten i virksomhederne. En 

gennemgående vurdering af kontrolsystemerne betød høje omkostninger, og løsningen var 

revisionsrisikomodellen. Udgangspunktet blev i stedet, at revisor ved at opnå en tilstrækkelig 

forståelse for den interne kontrol var i stand til at koordinere en effektiv revisionsstrategi. 

Begreberne; væsentlighed og risiko blev centrale og dannede udgangspunktet for revisionen. 

Tanken var, at revisor gennem en professionel vurdering skulle fastlægge en revisionsrisiko 

og derefter udføre revisionen, så denne kunne minimeres til et tilfredsstillende niveau. 

Revisionsrisikoen består af nogle underlæggende risici, som tilsammen danner følgende 

model:  

 

 

 

Ønsket om at differentiere sig på kvalitet gjorde, at systemrevisionen i 1990’erne blev 

erstattet af procesrevision. Litteraturen beskriver hovedsageligt, hvordan 3 

revisionsvirksomheder var med til at udvikle den moderne procesrevision, som blev 

introduceret i 1990’erne11. Det drejer sig om KPMG, Ernst & Young og Arthur Andersen. 

Ideerne var grundlæggende de samme, og selvom man stadig vil kunne opleve mindre 

forskelligheder imellem de store revisionsvirksomheder, er det grundlæggende ens. 

Udgangspunktet var en mere analytisk tilgang til revision gennem en strategisk og 

forretningsmæssig procesanalyse. Tilgangen til regnskabet er vendt på hovedet, så man ud fra 

virksomhedens konkrete risikoprofil kan arbejde frem mod regnskabet. Traditionelt har det 

været regnskabet, der tegnede virksomheden, og som var udgangspunktet for revisionen.    

 

                                                
11 Jeppesen, Kim Klarskov: ”Procesrevision - en udfordring for de mindre revisionsfirmaer.”,  
  Larsen, Jens Kristian Elkjær. ”Procesrevision - fremtidens revisionsproces? 
  Andersen, A ”Responding to Markets Expectations”  

Iboende risiko * Kontrolrisiko * Opdagelsesrisiko = Revisionsrisiko 
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2.1.2 Intern revision 

Formålet med nedenstående kapitel er at give læseren et øget kendskab til udviklingen inden 

for intern revision. Kapitlet har samtidig til formål at belyse, i hvor høj grad udviklingen 

inden for ekstern revision har påvirket udviklingen inden for intern revision, og hvor hurtigt 

det slår igennem.  

Intern revisions udvikling kan opdeles i 9 hovedgrupper12. I nedenstående model er de sidste 

tre dog slået sammen, da udviklingen i disse er nært beslægtet. De tidlige udviklingstendenser 

er hovedsageligt fra USA, og først senere er tendenserne implementeret i Europa.   

 

Årstal Revisionsform 

1 

Ca. 1950 - ca. 1960 
Kontrol af regnskabsposter og bilag. (Detailrevision) 

2 

Ca. 1960 - ca. 1970 
Compliance revision 

3 

Ca. 1970 - ca. 1980 
Besigtigelse af procedurer 

4 

Ca. 1980 - ca. 1990 
Evaluering af kontroller 

5 

Ca. 1990 - ca. 2000 
Rapportering om det interne kontrolsystem 

6 

   Ca. 2000 -  
Risikobaseret revision 

 

 

I de tidlige år beskæftigede intern revision sig hovedsageligt med gennemgang af bilag og 

regnskabsposter. På daværende tidspunkt var revisionen en del af regnskabsafdelingen, og 

man fungerede som en ekstra kontrol, der skulle gennemgå så mange regnskabsposter som 

muligt og sikre, at de var fejlfri. Måden, hvorpå man målte, hvor effektiv den interne revision 

var, var antallet af opdagede fejl. Problemer opstod hurtigt, da man fra regnskabsafdelingen 

forsøgte at skjule kendte fejl, og man fra revisionens side fejrede enhver fejl, man fandt. 

 

Compliance revision blev for alvor en del af de interne revisioner i 1960’erne, hvor finansiel 

detailrevision ikke længere skulle stå alene. Revisionen bestod af en egentlig compliance del, 
                                                
12 Pickett, K. H. Spencer. ”Internal auditor at work: a Practical Guide to Everyday Challenges” 
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hvor man gennemgik, hvorvidt loven på forretnings - og medarbejderområdet blev overholdt. 

Derudover så man en tendens til, at der blev udarbejdet procedurer, som skulle sikre 

compliance, og det var op til intern revision at sikre, at disse blev overholdt og fulgt. Intern 

revision var stadig en del af regnskabsafdelingerne, hvor ansatte oftest var i en form for 

dobbeltrolle.       

 

Ovenfornævnte procedurer har givet en indikation af, at dette var en måde, hvorpå man kunne 

bringe mængden af fejl ned. En egentlig proceduregennemgang i virksomhederne blev mere 

udbredt omkring 1970. Revisionen var stadig præget af detailrevisionstanken, men blev 

kombineret med vejledninger og rettelser til fejlbehæftede procedurer. Der var revisorer, som 

argumenterede for, at det var uklarhed i modellen for procedurer, og måden hvorpå politikker 

blev formidlet fra centralt hold, som skabte fejl. At intern revision ikke længere ”blot” jagtede 

fejl men bidrog med vejledning til ledelsen var nyt og det første skridt væk fra detailrevision. 

 

Udviklingen gik efterhånden hurtigt, og i de virksomheder, hvor procedurer var veludviklet, 

kunne man så småt se, at der blev indarbejdet kontroller, som havde til hensigt at sikre, at 

procedurer og politikker blev overholdt. Intern revision skulle altså gennemgå og sikre, at de 

kontroller, som allerede eksisterede, var effektive og tilstrækkelige. Endvidere begyndte man 

at give anbefalinger til, hvordan samt hvilke kontroller der effektivt kunne styrke 

kontrolmiljøet. 

 

Uafhængighed, væsentlighed og risiko blev en integreret del af mange interne 

revisionsafdelingers opbygning og måde at arbejde på. Tendensen var nu, at man udarbejdede 

uafhængige rapporter om alle typer kontroller i virksomheden. Det primære fokus lå således 

på de overordnede kontroller og den strukturelle opbygning heraf. Intern revision 

rapporterede nu til bestyrelse og revisionskomiteer om det interne kontrolmiljø. Det blev set 

som det endelige skridt væk fra detailrevision og intern revisor oplevede angiveligt en hidtil 

uset anerkendelse i organisationer og eksterne revisorkredse. Omvendt kan man argumentere 

for, at uden en accept fra ekstern revisor og revision efter internationale standarder, ville 

fremtiden for intern revision have set mørk ud. 

 

De sidste 3 hovedgrupper i den interne revisions udvikling, som her er sammensat til et trin, 

er på mange måder modellen for intern revision i dag. I kronologisk rækkefølge ser 

udviklingen  således ud: 
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1. Vurdere risk management: Gentagne erhvervsskandaler og dårlig ledelse førte til en 

øget fokusering på risk management. Efterspørgslen efter bedre og stærkere systemer 

til håndtering af operationel risikostyring øgedes, og corporate governance blev en 

stadig vigtigere del af virksomhederne. Udviklingen gjorde, at mange organisationer 

fandt, at intern revision var det ideelle instrument til at løse udfordringen vedrørende 

risikostyring. Interne revisorer blev engageret til at gennemgå de overordnede risk 

management strategier samt rapportere om, hvordan man kunne optimere det interne 

kontrolsystem, som skulle kunne identificere og styre risici.   

2. Udvikle og lette risk management: Udviklingen stoppede imidlertid ikke dér, idet 

flere større organisationer så fordele i ERM (Enterprise Risk Management). Interne 

revisionsafdelinger assisterede således bestyrelser i at udarbejde et internt 

kontrolmiljø, som gik på tværs af organisationen, og som skulle formidles på alle 

niveauer i organisationen.  

3. Rapportere og sikre kontroller: Ovenstående medførte, at man i stigende omfang 

fandt det hensigtsmæssigt at rapportere om organisationens ERM i årsrapporten, 

hvilket betød, at omfanget og kvaliteten af rapporteringer herom blev styrket.  

4. Tilføre merværdi: At dette punkt er placeret, som det er, betyder ikke, at intern 

revision først nu tilfører organisationen merværdi, men snarere at det er blevet et 

emne, man først for alvor er begyndt at diskutere sent. IIA har selv en definition af, 

hvordan intern revision tilfører værdi til organisationen:  

 

  

   

 
 
 
 
 
 

 

Organizations exist to create value or benefit to their owners, other stakeholders, customers, 

and clients. This concept provides purpose for their existence. Value is provided through 

their development of products and services and their use of resources to promote those 

products and services. In the process of gathering data to understand and assess risk, 

internal auditors develop significant insight into operations and opportunities for 

improvement that can be extremely beneficial to their organization. This valuable 

information can be in the form of consultation, advice, written communications or through 

other products all of which should be properly communicated to the appropriate 

management or operating personnel 
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2.2 COSO 
Nedenstående afsnit skal give en beskrivelse af begrebsrammen for risk management. Efter 

introduktionen af det første udkast i 1992 er det blevet et anerkendt risikostyringsinstrument i 

flere dele af verden, omend det stadig vinder størst anerkendelse i USA. Som følge af den 

stadig stigende fokusering på risikostyring vil nedenstående give en beskrivelse af COSOs 

guidelines til effektiv risikostyring. COSO er resultatet af, at flere interesseorganisationer 

ønskede at give et bud på årsager til regnskabsmanipulation og besvigelser med henblik på at 

udarbejde guidelines, som kan minimere risikoen for dette. En dybere historisk gennemgang 

undlades, mens fokus vil være på de guidelines, COSO har udformet. 

 
2.2.1 COSO begrebsramme 
Den første begrebsramme udarbejdet af COSO så dagens lys godt 7 år efter tilblivelsen13 af 

organisationen. I september 1992 udkom således ”Internal Control – Integrated Framevork”, 

assisteret af daværende revisionsfirma Coopers & Lybrand. Frameworket havde til hensigt, at 

give ledelser en teoretisk referenceramme for interne kontroller14. At den fælles 

begrebsramme var udarbejdet med et flertal bestående af folk med revisionsbaggrund, gav 

anledning til kritik. Dels fordi begrebsrammen var tiltænkt som et ledelsesværktøj, og dels 

fordi regnskabsaflæggelse indgik på lige fod med compliance og drift. COSOs første udspil 

var måske præget af børnesygdomme og er måske ligeledes en forsimplet tilgang til risk 

management, men den er alligevel blevet et centralt element i opfattelsen af interne kontroller. 

Indtil COSO udgav ”Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004)15” var 

kritikken ligeledes fremme i Danmark, hvor frameworket eksempelvis blev klandret for, at det 

bygger på en naiv intuition16, og at der ikke er en klar definition af ”arbejdsdelingen mellem 

de forskellige aktører, der deltager i kontrolprocessen17”. Begrebsrammen har imidlertid 

fundet vej til revisionsstandarder, som eksempelvis RS 315 på trods af kritikken. 

Frameworket illustreres ved nedenfor indsatte model:   

Ifølge frameworket består intern kontrol af fem internt afhængige processer: 

                                                
13 Kilde: http://www.coso.org/aboutus.htm 
14 Kilde: http://www.coso.org/aboutus.htm 
15 Kilde: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Danish.pdf 
16 Kilde: Ph.D. afhandling ved Peter Birkholm Lauersen ”En komparativ analyse af udviklingen i international 
revisionsregulering med hensyn til intern kontrol og IT-revision” 
17 Kilde: Claus Holm og Peter Birkholm Lauersen: ”Intern kontrol fra et corporate governance perspektiv – Er 
COSO – frameworket tilstrækkeligt?” side 26-27 
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1. Overvågning 

2. Information og kommunikation 

3. Kontrolaktiviteter 

4. Risikovurdering 

5. Kontrolmiljø 

Den overordnede filosofi bag modellen er, at 

virksomhedens interne kontrolsystem skal 

sikre at fastsatte mål opfyldes. 

Virksomhedens mål defineres gennem drift, rapportering og compliance18. Modellens sidste 

side illustrerer virksomhedens forskellige enheder. Frameworket var på alle måder et resultat 

af tidligere revision, og blev efterfølgende en influerende del af revisionen jf. Afsnit 2.1.1 og 

2.1.2. COSO har i 2009 publiceret et nyt framework, som er en modernisering af fremeworket 

fra 1992, men som ikke skal ses som en afløser19. I takt med at fokus i højere grad blev rettet 

mod risk management i bredere forstand, udarbejdede COSO et egentligt risk management 

framework, som beskrives i nedenstående afsnit. 

 
2.2.2 Enterprise Risk Management – Integrated framework 
Med udgivelse af risk management frameworket i 2004 gav COSO deres bud på en model til 

risikostyring, som på mange måder er og var en viderebygning på 1992-modellen. 

Begrebsrammen definerer risk management som:  

“Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of directors, 

management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, 

designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within 

its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity 

objectives20”. Med begrebsrammen opgraderes 1992-rammen til en decideret 

risikostyringsmodel, som i højere grad synes at give ledelsen et redskab til risk management. 

Som ovenstående definition siger, kan ERM hjælpe til at identificere og minimere risici. 

Definitionen ovenfor uddybes endvidere med ”fundamental concepts21”, som opsplitter denne 

i 7 centrale koncepter i ERM. Som i 1992 er begrebsrammen en flerdimensionel ”terning” 

                                                
18 Kilde: http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm 
19 Kilde: Internal Auditor, februar 2010 ”10 Steps to Sarbanes-Oxley Savings” side 45 
20 Kilde: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf  
21 Kilde: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf  
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hvor processer og mål indgår i hele organisationen. Modellen er udvidet til at omfatte 8 af 

hinanden afhængige processer22: 

1. Internal Environment – Kontrolmiljø: Fundamentet for en vellykket risikostyring er på 

mange måder kontrolmiljøet, da det er via kontrolmiljøet, risikostyringen udføres i 

praksis. Det interne kontrolmiljø fastsætter måden, hvorpå organisationen anskuer risici.   

2. Objective Setting – Fastsættelse af mål: Ledelsen skal fastsætte mål for effektivt at kunne 

identificere potentielle risici og søge at opnå disse mål. Mål kan ifølge ERMs model 

opfattes indenfor de fire overordnede målkategorier, som gennemgås senere i dette afsnit.   

3. Event Identification – Identifikation af begivenheder: Ifølge begrebsrammen kan 

begivenheder opstå alle steder i organisationen, og både være risici og muligheder. 

Tanken er, at alle begivenheder skal nå ledelsen. Således at risici kan håndteres og 

muligheder udnyttes. Begivenheder vil formentlig gennemgå en væsentlighedsvurdering 

på deres vej mod ledelsen. 

4. Risk Assessment – Risikovurderingsproces: Er ledelsens redskab til at vurdere en 

begivenhed. Det kan ske ved, at ledelsen opsætter sandsynlighed for, at en begivenhed 

indtræffer, og hvilken påvirkning den i så fald vil have. Organisationen kan således 

opsætte politikker for, hvordan enkelte begivenheder skal håndteres.    

5. Risk Response – Risikorespons: Ledelsen skal opsætte klare retningslinjer og politikker 

for, hvordan risiko opfattes og håndteres. Det vil sige, at risikovillighed gennem 

organisationen skal defineres. Risikorespons håndteres på fire niveauer, startende ved høj 

risiko. 1; Undgå, 2; Reducer sandsynlighed, 3; Reducer påvirkning, 4; del eller accepter. 

Det fjerde niveau, hvor risikoen er lav, betyder deling, at eksempelvis forsikring kan være 

en løsning.   

6. Control Activities – Kontrolaktiviteter: Har til hensigt at sikre, at risikorespons fungerer 

efter hensigten. Dette skal ske ved, at der på alle niveauer i organisationen skal opsættes 

kontrolmekanismer.   

7. Information and Communication – Information og kommunikation: Det er vigtigt for en 

velfungerende risikostyring, at hele organisationen bliver underrettet om, hvordan risici 

håndteres, identificeres og vurderes. Det kan endvidere give alle i organisationen følelsen 

af en fælles mission; risikominimering.  

                                                
22 Kilde: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf  
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8. Monitoring – Overvågning af kontroller: For at sikre en optimal risikostyring skal 

kvaliteten af de allerede etablerede kontroller gennemgås. Ved identificerede svagheder 

kan kontroller effektiviseres og forbedres. 

Ovenstående guide til et effektivt internt kontrolsystem fremgår af modellen nedenfor23: 

Som modellen viser, sker de ovenfor 

beskrevne processer på alle niveauer i 

virksomheden, således at målsætningen kan 

opnås. Virksomhedens risikopolitikker skal 

således eksistere i hele modellen og give 

effektive svar på identificerede risici. 

Planmæssig og systematisk brug af 

processerne skal sikre, at dette sker, hvilket 

i praksis betyder, at der skal eksistere 

effektive interne kontroller.  

 

En væsentlig forskel i forhold til 1992 er målene, som begrebsrammen skal hjælpe til opnå. 

Derudover er rapportering ændret til ikke kun at være offentliggjorte finansielle 

rapporteringer, som var et af kritikpunkterne. Den nok væsentligste ændring er dog, at strategi 

er blevet en af 4 kategorier, som ledelsen kan opsætte mål indenfor24: 

• Strategic – high-level goals, aligned with and supporting its mission  

• Operations – effective and efficient use of its resources  

• Reporting – reliability of reporting 

• Compliance – compliance with applicable laws and regulations  

Således favner begrebsrammen bredere, idet virksomhedens overordnede strategiske 

målsætning supplerer delmål inden for kategorierne.  

 

2.3 Lovgivning, regulering og vejledninger  

Der findes ingen egentlig lovgivning om intern revision i Danmark, bortset fra loven om 

intern revision i finansielle virksomheder25. Derudover findes en række selvstændige 

organisationer, som udarbejder standarder til brug for intern revision. Således har IIA 

                                                
23 Kilde: Enterprise Risk Management – Integrated framework 
24 Kilde: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf  
25 Bekendtgørelse nr.1348 af 11/12 2009 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 
finansielle    koncerner, kapitel 3, § 9, stk. 3 
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udarbejdet en komplet standardsamling til brug for interne revisioner. Det er dog ikke et krav 

at følge disse, med mindre man bekender sig IIA og vil certificeres af selvsamme. 

FSR beskæftiger sig primært med standarder, der vedrører eksterne revisorer, hvorimod IIA 

beskæftiger sig med standarder der vedrører intern revision. FSR har udarbejdet RS 610 

”stillingtagen til intern revisions arbejde”, der fastslår intern revisions arbejdsområder, hvilket 

ikke er i modstrid med ovenstående definition af intern revision. Ydermere kan standarderne 

generelt anvendes til intern revision, dog skal den interne revision være opmærksom på, at de er 

udarbejdet til ekstern revision, hvorfor der ville skulle ske en modifikation af standarderne.  

 

2.3.1 Revisionsbekendtgørelsen 
Revisionsbekendtgørelsen omhandler lovgivning for finansielle virksomheder i Danmark. Den 

omhandler krav til såvel ekstern som intern revisor i henhold til revision. Derudover gælder den i 

nogen udstrækning for øvrige virksomheder, som har valgt at etablere en intern 

revisionsafdeling26.  

 

2.3.1.1 Funktionsbeskrivelse 
I Danmark er der krav om en funktionsbeskrivelse af intern revision fastsat af bestyrelsen. 

Funktionsbeskrivelsen fastsætter rammerne for den interne revisions arbejde.  Der er opstillet 

minimumskrav til funktionsbeskrivelsen27: 

1) ”den interne revisions almindelige beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver, 

2) medarbejdernes kvalifikationer, 

3) hvorledes og i hvilket omfang revisionschefen og medarbejderne i den interne revision 

sikres løbende efteruddannelse, 

4) at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i den interne revision skal foretages eller 

godkendes af revisionschefen, og at medarbejdernes uddannelse skal godkendes af 

revisionschefen, 

5) den interne revisions budget, og at dette godkendes af bestyrelsen, hvilket skal fremgå af 

et bestyrelsesprotokollat, og 

6) oplysning om aftaler mellem virksomhedens ledelse og den interne revision om udførelse 

af særlige revisionsopgaver. Engangsopgaver og opgaver af midlertidig karakter behøver 

alene at fremgå af den interne revisions protokol” 

 

                                                
26 Jf. § 14 & 15  
27 Bekendtgørelse nr. 1348 af 11/12 2009 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 
finansielle koncerner, kapitel 3, § 14 
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2.3.1.2 Revisionsinstruks 
Revisionsinstruksen er en planlægning af revisionen i mellem den interne og den eksterne 

revision. Det er instruksen, hvori retningslinjer og arbejdsområder i mellem den interne og 

eksterne revision bliver klarlagt28. Revisionsinstruksen skal indeholde følgende29: 

 

1) ”en overordnet beskrivelse af, hvilke revisionsopgaver der skal udføres, og hvilke af disse 

opgaver der påhviler henholdsvis den eksterne revision og den interne revision, 

2) retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne revision og den interne revision, 

herunder for det arbejde den eksterne revision skal udføre i forbindelse med kontrol af den 

interne revisions arbejde, og 

3) en beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang der udveksles oplysninger mellem den 

interne og eksterne revision om den udførte revision”. 

4) ”retningslinjer for samarbejdet med  

a) intern og ekstern revision i tilsluttede virksomheder,  

b) intern og ekstern systemrevision i andre datacentraler, der er omfattet af denne 

bekendtgørelse, samt  

c) intern og ekstern systemrevision i værdipapircentraler.” 30  

 

På linje med funktionsbeskrivelsen varierer antallet af punkter og ordvalget fra lovområde til 

lovområde. Minimumskravene varierer tilmed. Der er i afsnittet, som nævnt, tegnet et overordnet 

billede, derfor er lovgivning med flest minimumskrav repræsenteret.  

 
2.3.1.3 Dansk lovgivning generelt  
Lovgivningen om intern revision er reguleret i følgende love ”Lov om banker og sparekasser”, 

”Realkreditloven”, ”Lov om revisionen af statens regnskaber mm.”, ”Selskabsloven”, 

”Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 

koncerner”, ”Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i pengeinstitutter”, ”Bekendtgørelse 

om revisionens gennemførelse i realkreditinstitutter” og ”Bekendtgørelse om systemrevisionens 

gennemførelse i fælles datacentraler”31. Endvidere gør EU's direktiver det nødvendigt løbende at 

implementere krav. Eksempelvis implementering af kravene til revisionskomiteen fra 8. 

direktiv, som udmøntede sig i den nye revisorlov: ”Lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder m.v.” den 17/6-2008.  

                                                
28 Revision og Regnskab 1990.03.0020 Intern revision i pengeinstitutter, side 2 
29 Bekendtgørelse nr. 1348 af 11/12 2009 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 
finansielle koncerner, kapitel 3, § 15 
30 Punkt 4 vedrører udelukkende systemrevision 
31 Intern revision af statsautoriseret revisor Peter Birkholm Laursen, side 266, afsnit 6  
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2.3.2 Revisorloven og 8. direktiv 
For at få en nærmere beskrivelse af de lovkrav til revisionskomiteen, der implementeres via 8. 

direktiv henvises til “commission recommendation of February 15th, 2005 on	   the	   role	   of	   non-‐

executive	   or	   supervisory	   directors	   of	   listed	   companies	   and	   on	   the	   committees	   of	   the	  

(supervisory)	  board32”.	  Kommissionen	  fastsætter	  krav	  til	  komiteen	  med	  plads	  til	  nationale	  

forhold.	  Følgende	  er	  kommissionens	  forslag	  til	  revisionskomiteen:	  	  

	  

- Der	   skal	   være	   tilstrækkelig	   med	   bestyrelsesmedlemmer,	   der	   ikke	   indgår	   i	  
direktionen.	  	  	   

- Der skal være minimum et medlem, der både er uafhængigt og har kompetence inden for 
revision. 

- Bemandingen af komiteen bør afspejle virksomheden og/eller opgaver, den skal udføre for 
at sikre kompetencer  

- Der er brug for speciel viden, derfor skal bestyrelsen sammensætte udvalget med den 
ønskede kombination og evaluere periodisk.  

- Komiteens rolle skal være rådgivende, i den forbindelse er det komiteens rolle at øge 
bestyrelsens ”efficiency” ved at sikre, at beslutninger bliver truffet efter nøje overvejelser.   

 

Direktivet blev, som skrevet ovenfor, implementeret i den nye revisorlov og definerede, hvilke 

fire forhold et revisionsudvalg, som minimum skulle beskæftige sig med: 

1) At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, 
2) at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt, 
3) at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v., og 
4) at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. § 24, herunder særligt leveringen af 

yderligere tjenesteydelser til virksomheden. 
 

I praksis er det revisorlovens kapitel 8 - § 31, som behandler etablering og krav til 

revisionsudvalg. Hvis børsnoterede virksomheder i et EU-land opfylder 2 af 3 nedenstående krav i 

2 på hinanden følgende regnskabsår, skal der etableres et revisionsudvalg.   

 

1) Et antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere, 
2) en balance på 43 mio. euro, eller 
3) en nettoomsætning på 50 mio. euro. 

 

Med den nye revisorlov fastsætter dansk lov altså krav til virksomhedernes brug af 

revisionsudvalg. Kravene er stadig begrænsede og omfatter stadig kun virksomheder af anseelig 

størrelse. Danske ”sofs laws” går således langt længere i deres anbefalinger jf. nedenstående 

afsnit.   

 

                                                
32 Kilde: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052:0051:0063:EN:PDF 
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2.3.3 Komiteen for god selskabsledelse 
Komiteen, som oprindeligt hed Nørbyudvalget, blev dannet af daværende erhvervsminister 

Ole Stavad. Komiteens arbejde resulterede i en vejledning for god selskabsledelse i Danmark 

i 2001. Målgruppen for komiteens arbejde er; ”danske selskaber, som har aktier optaget til 

handel på et reguleret marked. Disse selskaber har valgt at være offentligt handlede 

selskaber.33” for at sikre: ” Af hensyn til aktionærer og andre interessenters mulighed for at 

bedømme forholdene i offentligt handlede selskaber er transparens vigtig. 34” Komiteen er 

uafhængig og har til opgave at udstikke rammerne for god selskabsledelse for selskaber, der 

er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S35. Den seneste anbefaling er fra 

april 2010 og er en videreudvikling og opdatering af tidligere anbefalinger. Afsnittet nedenfor 

vil ikke indeholde en udtømmende beskrivelse af anbefalingerne, men derimod beskrive hvad 

der findes relevant for problemstillingen i afhandlingen. 
 
2.3.2.1 Anbefalinger 
Anbefalingerne omhandler flere områder for corporate governance og har ikke lige stor 

relevans for afhandlingens problemstilling. Nedenfor ses udvalgte anbefalinger for 

nedsættelse af revisionsudvalg og etablering af en intern revisionsafdeling36.  

• 5.10.3. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt 

revisionsudvalg. 

• 5.10.4. Det anbefales, at det ved sammensætningen af revisionsudvalget sikres, at: 

udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en 

opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og 

revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. 

• 5.10.5. Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og 

anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til det øverste ledelsesorgan om: 

regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

transaktioner med nærtstående parter, og usikkerheder og risici, herunder også i 

relation til forventningerne. 

• 5.10.6. Det anbefales, at revisionsudvalget: årligt vurderer behovet for en intern 

revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og 

afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision og den interne revisions budget, 

                                                
33 Kilde: www.corporategovernance.dk/graphics/Corporategovernance/anbefalinger2010.pdf side 3. 
34 Kilde: www.corporategovernance.dk/graphics/Corporategovernance/anbefalinger2010.pdf side 3. 
35Kilde: 
www.nasdaqomx.com/listingcenter/nordicmarket/rulesandregulations/copenhagen/Corporate_Governance/ 
36 Kilde: www.corporategovernance.dk/graphics/Corporategovernance/anbefalinger2010.pdf side 14. 
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og overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og 

anbefalinger. 

 

Som det ses i anbefalingerne for revisionsudvalg adskiller disse sig ikke radikalt fra 

revisorloven. Dog specificeres anbefalingerne yderligere og omfatter også mindre 

virksomheder end revisorloven. Der er i kølvandet på den seneste opdatering af 

anbefalingerne opstået kritik af, om komiteen går for langt i dens anbefalinger. Således har 

både centrale ledelsespersoner fra såvel Vestas som DSV ytret utilfredshed: Fra Vestas lyder 

det at:“anbefalingerne for god selskabsledelse er skrevet ud fra et dansk tankesæt og ikke ud 

fra, hvad der tjener de ærlige aktionærer med de gode hensigter bedst37”  

 

Endvidere skriver Vestas i deres høringssvar at: ”Det antages, at de nye anbefalinger skal 

være med til at sikre korrekte og transparente informationer om et selskab, så investorerne 

kan træffe købs- og salgsbeslutninger baseret på oplysninger, der er transparente. For at 

sikre dette er det nødvendigt at vende blikket fra selskaberne og over på investorerne”. Det 

bakkes op af flere, mens der imidlertid også er støtte fra blandt andet Caspar Rose og Steen 

Thomsen fra CBS, som tilføjer ” en vellykket fornyelse... som er velbegrundet og i tråd med 

den internationale forskning38”  

Faren ved den massive kritik er naturligvis, at virksomheder ikke tillægger komiteens arbejde 

tilstrækkelig vægt og dermed ignorerer dens bud.    

 
2.4 Intern revision i organisationen 
Med baggrund i figur 1.1 har nedenstående afsnit som mål at give læseren et overblik over, 

hvad intern revision er, og hvad dets arbejde består i. Afsnittet skal endvidere belyse hvilke 

områder, som anses for værende vigtigst. Afsnittet har endvidere til hensigt at gøre 

definitioner og begreber inden for intern revision tydelige og er essentielt for de senere afsnit 

og slutteligt konklusionen.  

 

2.2.1 Intern revision generelt 
Intern revision består af 4 overordnede områder; finansiel revision, operationel revision, risk 

management samt compliance revision. De egentlige revisionsopgaver er finansiel og/eller 

operationel revision, hvorimod compliance og risk management snarere er opgaver, hvor 

                                                
37 Kilde: Berlingske Tidende 18/3-2010 ”Fondsbørsen får skarp kritik af Vestas”  
38 Kilde: Berlingske Tidende 21/3-2010 ”Hårdt opgør om nye anbefalinger for god ledelse”  
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intern revision udfører bistand af konsulentmæssig karakter. Med figur 1.1 som udgangspunkt 

er det klart at områderne ikke er klart adskillelige, og at de overlapper hinanden. Dette 

skyldes, at der ved mange af revisionsopgaverne vil opstå problemstillinger, som berører et 

andet felt. En egentlig definition på intern revision kan gives med udgangspunkt i IIAs 

beskrivelse. 

 

 

 

 

 

Definitionen giver, som skrevet i indledningen, rig mulighed for forskelighed, og det er også 

tilfældet i Danmark, hvor lovgivningen giver organisationerne mulighed for selv at bestemme 

omfanget af intern revision i en vis udstrækning, hvilket uddybes senere. 

 
2.2.2 Finansiel revision 
 

Finansiel revision er den revision, som har stødflader til regnskabet og øvrig finansiel 

rapportering, eller som finanstilsynet definerer det: 

 

 

 

Siden 2005 har det ikke længere været et krav, at revisionschefen underskrev årsrapporten 

hvorfor en udlicitering af den finansielle revision gøres mulig. Finansiel revision er altså den 

revision, som har med årsrapporten at gøre, og det kræves derfor, at den interne revision selv 

udfører denne såfremt revisionschefen skal underskrive årsrapporten. Tendensen i Danmark 

går mod at færre underskriver årsrapporten. Umiddelbart efter lovændringen i 2005 var der 

således allerede fem revisionschefer i den finansielle sektor, som ikke underskrev 

årsrapporten39. Det er da også langt mere ressourcekrævende at underskrive årsrapporten, da 

man ifølge revisionsbekendtgørelsen skal deltage i revisionen af de væsentlige og risikofyldte 

områder40. Retningslinjerne for, hvad der er væsentligt og risikofyldt, defineres i 

revisionsstandard 315. Det kan ikke entydigt siges, hvad der er væsentligt og risikofyldt, da 

det sker på baggrund af virksomhedens art og graden af kompleksitet. Der er eksempelvis stor 

                                                
39 Kilde: Rapport finanstilsynet ”Den interne revision i den finansielle sektor” 
40 Kilde: Revisionsbekendtgørelsens § 15, stk. 2. 

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value 

and improve an organisation’s operations. It helps an organisation accomplish its objectives by bringing 

a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, 

and governance processes. 

”Ved finansiel revision forstås revision af ekstern finansiel rapportering og de 

forretningsgange og interne kontroller, der knytter sig til denne”1. 
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forskel på, hvad man anser som væsentligt og risikofyldt i et pengeinstitut kontra et 

forsikringsselskab.  

 
2.2.3 Operationel revision 
Intern revision skal revidere interne kontrolprocedurer og informationssystemer41. For mange 

danske virksomheder med intern revision i den ikke finansielle sektor er den operationelle 

revision en af grundstenene i arbejdet. Finanstilsynet har følgende definition på operationel 

revision: 

 

 

 

 

Definitionen på operationel revision er, som figur 1.1 også illustrerer, ikke entydigt forskellig 

fra finansiel revision. Der vil altså være områder, hvor finansiel revision kan karakteriseres 

som operationel og omvendt. Forskellen er, at man ved finansiel revision sikrer, at 

årsrapporten udviser et retvisende billede for virksomhedens resultater, mens man ved 

operationel revision sikrer, at procedurer og kontrolmekanismer fungerer efter hensigten. 

Operationel revision betyder, at revisor skal fokusere på virksomhedens nuværende 

procedurer for at sikre effektiviteten for fremtiden42. Specielt i virksomheder i den finansielle 

sektor er skillelinjen mellem de to typer af revision i visse tilfælde vanskelig at definere. Som 

det fremgår af definitionen i finanstilsynets rapport, er hovedformålet med den operationelle 

revision at gennemgå, vurdere og sikre, at det interne kontrolsystem fungerer som tiltænkt. 

Finansiel og operationel revision kan i punktform defineres således: 

• Finansiel revision har til formål at sikre revisionsbevis for, at årsrapporten er 

retvisende, mens, 

• Operationel revision har til formål at gennemgå de interne kontrolsystemer for at sikre. 

at disse fungerer optimalt. 

En fyldestgørende og tilfredsstillende finansiel revision kræver med andre ord en tilstrækkelig 

operationel revision, hvilket umuliggør en klar sondring. 

                                                
41 Kilde: Revision & regnskabsvæsen 2006 nr. 2 Intern revision og revisors uafhængighed 
42 Kilde: Rapport finanstilsynet ”Den interne revision i den finansielle sektor” side 34. 

”Ved operationel revision forstås revision med henblik på at vurdere det interne 

kontrolsystem. 



 

 31 

 
2.2.4 Risk Management 
Risk management er intern revisions risikostyring og defineres ligeledes i Finanstilsynets 

rapport: 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående definition vil intern revision revidere risikostyringen og 

herefter rapportere resultaterne. Det er således ikke intern revision, som varetager den 

egentlige risk management, da man i så fald ville komme i konflikt med 

selvrevisionsprincippet43. Udgangspunktet er, at den egentlige risk management varetages af 

en funktion i selve organisationen. som dermed er uafhængig af den interne revision. IIA har 

således udarbejdet retningslinjer for, hvad intern revision bør og ikke bør beskæftige sig med i 

forbindelse med risk management. Følgende hovedområder kan og må intern revision gerne 

bidrage med:    

 

    

 

 

 

 

Ovenstående retningslinjer muliggør dermed, at intern revision eksempelvis kan bidrage med 

opsætningen af en egentlig risk management afdeling og/eller yde bistand af konsulentmæssig 

karakter. Endvidere har IIA udarbejdet retningslinjer for Enterprise Risk Management, og for 

hvorvidt intern revision bør udføre denne risikostyring44. Det har resulteret i nedenstående 

vifte, som består af tre overordnede områder: 

                                                
43 Revisionsbekendtgørelsens § 14, stk. 3. 
44 http://www.ucop.edu/riskmgt/erm/documents/role_intaudit.pdf 

”Ved revision af risk management forstås revision af risikostyring og rapportering af risici” 

• Risk management processes, both their design and how well they are working; 
• Management of those risks classified as ‘key’, including the effectiveness of the 

controls and other responses to them; and 
• Reliable and appropriate assessment of risks and reporting of risk and control status. 
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Det drejer sig om områder, hvorpå intern revision kan udføre opgaver, hvorpå de ikke bør og 

endelig områder, hvorpå det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, såfremt man påtager 

sig disse opgaver. Opgaverne kan og vil dog i visse tilfælde komme i konflikt med den danske 

revisorlov, hvilket da også fremgår af Finanstilsynets rapport45. Der henvises endvidere til 

afsnit 2.2 COSO for yderligere beskrivelse af risk management.  

 

2.2.5 Compliance 

Compliance funktionen skal, præcis som tilfældet er med risk management, varetages af en 

særskilt funktion i virksomheden og må således ikke varetages af intern revision. Det er de 

samme argumenter, der ligger til grund for denne adskillelse, altså risikoen for selvrevision og 

uafhængighedsspørgsmålet. Compliance som en del af intern revision er en gennemgang af 

procedurer m.m. med henblik på overholdelse af regler og love46. Basel-komiteen har 

udarbejdet en guide til, hvordan compliance skal og bør behandles i banker47. Hovedparten af 

de 10 principper omhandler den egentlige compliance funktion og har således ingen 

konsekvenser for intern revision. Af samme grund synes en gennemgang af de ti principper 

overflødig.  

• 8. Princip, beskriver forholdet mellem compliance funktionen og intern revision. 8. 

princip består af underpunkterne 44; som omhandler vigtigheden af, at intern revision 

gennemgår og tester værdien og effektiviteten i compliance funktionens arbejde samt 
                                                
45 Kilde: Rapport finanstilsynet ”Den interne revision i den finansielle sektor” side 38. 
46 Kilde: Revision & Regnskabsvæsen 2006 nr. 2, Intern revision og revisors uafhængighed, side 1. 
47Kilde:http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf 
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45; der beskriver, hvorfor en klar adskillelse mellem de to instanser er essentiel for 

værdien af begges arbejde. 

Som skrevet ovenfor er de øvrige principper i højere grad bestemt for compliance funktionen, 

dog synes 5. princip relevant, da dette beskriver vigtigheden af, at funktionen er en formel, 

selvstændig og af intern revision uafhængig funktion. Præcis som med risk management er 

det muligt for intern revision at yde assistance af konsulentmæssig karakter, så længe det ikke 

går ud over revisorlovens principper om uafhængighed og selvrevision.     
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3 Danske Bank, et case studie 
 
3.1 Virksomhedsbeskrivelse 
 

Danske Bank anno 2010 er et resultat af flere opkøb og fusioner, og virksomheden er i dag en 

global spiller med en markant positionering, specielt på det skandinaviske finansmarked. 

Siden liberaliseringen af banksektoren, som blev konsekvensen af en ændret lovgivning, 

fusionerede Den Danske Bank med Handelsbanken og Provinsbanken, hvor Den Danske 

Bank forblev virksomhedens navn. Den seneste fusion fandt sted i 2001, hvor BG Bank og 

Den Danske Bank fusionerede og blev videreført under navnet Danske Bank. 

Engagementerne uden for Danmarks grænser er sket gennem opkøb, hvor man oftest har 

bibeholdt bankernes oprindelige navne. Danske Bank er i dag, udover Skandinavien, 

repræsenteret i Finland, Irland, Nordirland og Baltikum. Danske Bank er, under danske 

forhold, en stor børsnoteret virksomhed med ca. 15.000 medarbejdere i Danmark og 

yderligere 7.000 globalt, som varetager interesser for mere end 5 mio. kunder samt flere 

offentlige og institutionelle virksomheder. Danske Bank beskæftigede sig historisk primært 

med ind – og udlån men tilbyder i dag, på linje med flere konkurrerende virksomheder, 

totalløsninger indenfor: Pension, leasing, forsikring, boligformidling m.v. Denne udvidelse til 

familiære forretningsområder er sket gennem opkøb af markante danske virksomheder så 

som, Realkredit Danmark og Danica Pension, som er fortsat som selvstændige datterselskaber 

under Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens primære forretningsområde er til 

stadighed bankforretningen i Danmark, som det fremgår af nedenstående figur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.988 Realkredit (RD) 

 20.99
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Bankaktiviteter Danmark 

 4.708 Bankaktiviteter Finland 

 2.953 Bankaktiviteter Sverige 

 2.968 Bankaktiviteter Norge 

 2.013 Bankaktiviteter 

Nordirland 

 1.515 Bankaktiviteter Irland 

 929 Bankaktiviteter Baltikum 

 1.579 Øvrige Bankaktiviteter 

 

 

 

Mio. Danske kroner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danske Bank 
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Danske Bank er underlagt de i afsnit 2.3 beskrevne lovmæssige krav og har derudover valgt at 

opfylde visse internationale standarder med hensyn til risikostyring og corporate governance, 

hvilket beskrives i de efterfølgende afsnit. 

 

3.2 Corporate governance politik i Danske Bank 
 

Danske Bank er overordnet set en virksomhed med stor gennemskuelighed og en 

dertilhørende omfattende corporate governance politik. Afsnittet har til hensigt at belyse, 

hvorledes corporate governance varetages og benyttes i Danske Bank koncernen for at give 

læseren et overblik over de mest relevante retningslinjer.  

 

Overordnet set er Danske Bank kun omfattet af danske love og regler, da det er her 

virksomheden er noteret. Investorporteføljen har, som figuren nedenfor viser, dog en 

international profil, som gør det relevant for Danske Bank at skele til internationale regelsæt, 

som varetager corporate governance. Følgende internationale love og regelsæt har Danske 

Bank taget stilling til; Sarbanes-Oxley og Combines Code.   

 

               
særlig grad måden, hvorpå virksomhedens ledelse anskues på. Der tænkes her særligt på en et 

eller to strenget ledelsesform. 

 
3.2.1 Sarbanes-Oxley 
Danske Bank er ikke omfattet heraf, men man har fra ledelsens side taget stilling til en række 

forhold og flere af områderne i Sarbanes-oxley er endvidere omfattet af dansk lov. Formålet 

med nedenstående afsnit er at give læseren et indblik i, hvordan Danske Bank forholder sig til 

centrale forhold i Sarbanes-Oxley lovgivningen.  

Danske Bank har en klar politik om, at væsentlige 

internationale retningslinjer for corporate governance 

vurderes og sammenholdes med dansk lovgivning samt 

anbefalinger for god selskabsledelse. Nationale forskelle 

gør imidlertid, at det ikke altid er muligt at være compliant 

inden for flere retningslinjer. Det skyldes i  
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3.2.1.1 Revisors uafhængighed 
Sarbanes-Oxley stiller krav til revisors uafhængighed på linje med dansk lovgivning. I korte 

træk definerer Sarbanes-Oxley nogle helt konkrete forhold, den eksterne revisor ikke må 

udføre48: 

• Bogføre og yde anden regnskabsmæssig assistance. 

• Designe og implementere finansielle regnskabssystemer. 

• Værdiansætte eller vurdere. 

• Yde juridisk assistance, bortset for skattemæssige forhold. 

Ovenstående forbud udgør et værn mod, at ekstern revisor opbygger et forhold, som kan rejse 

tvivl om uafhængigheden og derudover sikrer det, at der ikke udføres selvrevision. Endvidere 

stilles der krav til revisionskomite, og at denne skal tilse revisors arbejde samt sikre den 

nødvendige rotation i revisionen.  

Dansk lovgivning omfatter nogle tilsvarende krav på et mere overordnet plan, som meget kort 

kan beskrives med følgende: ”Revisor må ikke udføre opgaver, når der foreligger 

omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors 

uafhængighed”. Dansk lov tager også stilling til revisionsudvalg som en direkte 

implementering af EU´s 8. direktiv.  

Danske Bank forholder sig til ovenstående forhold ved, som lovgivningen foreskriver, at have 

en funktionsbeskrivelse og revisionsaftale for revisionsafdelingen. I funktionsbeskrivelse er 

revisionens omfang og udførelse fastsat, mens revisionsaftalen skitserer arbejdsopgaver for 

interne og eksterne revisorer samt samarbejdet. Det er revisionsaftalens indhold, der skal sikre 

uafhængighed ved et tilrettelagt samarbejde. Ekstern revisor påser, at intern revisor udfører 

revisionen, som revisionsaftalen tilsiger og vurderer endvidere intern revisions uafhængighed.  

 
3.2.1.2 Krav til ledelsen 
Sarbanes-Oxley har betydet, at der stilles større krav til ledelsen i forbindelse med 

perioderegnskaber og kvalitet af selskabets interne kontroller. Der skal, ifølge SOX, ske 

kvartalvise bekræftelser fra administrerende samt økonomidirektør på, at perioderegnskaber 

udviser et retvisende billede, og at selskabets interne kontroller fungerer efter hensigten. Det 

er endvidere specifikt beskrevet i lovgivningen at ledelsen ikke må øve upassende indflydelse 

                                                
48 Sarbanes Oxley act. Sec. 201. SERVICES OUTSIDE THE SCOPE OF PRACTICE OF AUDITORS. 
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på revisionens arbejde49. Det kræves også, at medarbejderne har både mulighed og pligt til at 

indberette lovovertrædelser til såvel ledelse som revisionskomite.   

Dansk lovgivning stiller på samme måde som SOX krav til ledelsens rolle og tilstedeværelsen 

af tilstrækkelige interne kontroller. Kravene til bestyrelse og direktion er således, at denne 

skal underskrive årsrapporten, hvorved de erklærer, at årsrapporten giver et retvisende 

billede.50 Loven kræver, som skrevet ovenfor, at finansielle virksomheder skal have 

”Fyldestgørende interne kontrolprocedurer”51. Der stilles imidlertid ikke yderligere eller 

mere specifikke krav til disse kontrolprocedurer bortset fra en stillingtagen til 

uafhængighedsvurdering af de ansatte og kontroller hermed. Selskabsloven og Lov om 

finansiel virksomhed kræver begge, at bestyrelse og direktion sikrer, at årsrapporten lever op 

til gældende lovgivning, mens lovgivningen ikke indeholder krav til, at der oprettes mulighed 

for, at medarbejdere indberetter lovovertrædelser. Man kan dog, med rette, argumentere for, at 

virksomheder med interne revisionsafdelinger opfylder denne rolle. 

Danske Bank opfylder selvsagt kravene til underskrivelse af årsrapporten, og alle 

medarbejdere kan til enhver tid henvende sig til intern revision, såfremt medarbejderen 

mener, at noget bør efterses eller kontrolleres. Desuden fremgår det af funktionsbeskrivelsen, 

at den interne revisionschef skal indberette særlige fejl og uregelmæssigheder til bestyrelse, 

direktion og ekstern revision.  
 
3.2.1.3 Interne kontroller         
Sarbanes Oxley kræver, at selskaber omfattet heraf rapporterer om værdien af de interne 

kontroller og procedurer. Denne rapportering skal tilgå revisor, så denne kan foretage den 

nødvendige stillingtagen. Den udarbejdede rapportering skal indeholde dokumentation i form 

af kontrolbeskrivelser samt test af eksisterende kontroller52. Der stilles endvidere krav til, at 

forventninger og andre forventelige fremtidsscenarier tilgår revisor. 

I lov om finansiel virksomhed stilles krav til, at finansielle virksomheder har en god 

administrativ og regnskabsmæssig kultur. Desuden stilles der krav til, at selskaberne 

udarbejder skriftlige forretningsgangsbeskrivelser jf. § 71. Af loven fremgår det kun, at 

virksomheden skal have en beskrivelse af forretningsgangene, mens der i vejledning 9074 af 

23/01/2004 fra Finanstilsynet beskrives, hvordan disse skal udarbejdes, og hvad de skal 

                                                
49 Sarbanes Oxley act. Sec. 303. Improper influence on conduct of audits. 
50 Jf. Lov om finansiel virksomhed § 185 
51 Jf. Lov om finansiel virksomhed § 71. 
52 Sarbanes Oxley act. Sec. 404. Management assessment of internal controls 
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indeholde. Det kræves blandt andet, at der tages stilling til funktionsadskillelse, og at 

forretningsgangene indeholder kontrolelementer.  

Danske Bank er som finansiel virksomhed underlagt en forholdsvis stram regulering, hvad 

angår interne kontroller, og en systematisk gennemgang af Danske Banks overholdelse af 

lovgivningen findes ikke relevant. Overordnet set er det intern revision, som udfører den 

egentlige revision af det interne kontrolsystem. Ekstern revisor kan herefter benytte denne 

revision, som var det udarbejdet af dem selv i henhold til RS 610. Revisionsaftalen mellem 

intern og ekstern revision i Danske Bank er udarbejdet således, at intern revision reviderer og 

påtegner, at der er udarbejdet tilfredsstillende forretningsgangsbeskrivelser, interne 

kontrolprocedurer og en veltilrettelagt risikostyring. Intern revision skal i henhold til 

revisionsaftalen planlægge, gennemføre, dokumentere og rapportere på et sådant niveau, at 

ekstern revisor kan gøre brug heraf. 

 

3.2.2 Combined Code 
Combined Code er den engelske vejledning til god ledelsesskik for virksomheder noteret på 

børsen i London. Regelsættet er et best practice for corporate governance, og Danske Bank er 

ikke underlagt regelsættet, da banken ikke er noteret i Storbritannien. Danske Bank har 

imidlertid valgt at forholde sig til regelsættet på en række centrale områder, hvorfor det 

medtages her. At man fra selskabets side har valgt at forholde sig til Combined Code skal nok 

ses som en konsekvens af aktiviteterne i Irland og det forhold, at ejerstrukturen viser en 

væsentlig investorgruppe fra Storbritannien. Som med Sarbanes Oxley arbejder Combined 

Code med en en-strenget ledelsesstruktur i modsætning til dansk lov.  

 
3.2.2.1 Overordnet stillingtagen til Combined Code.  
Danske Bank har taget stilling til en række overordnede vejledninger i Combined Code, som 

er relevant ud fra et investor relationship perspektiv, men som ikke findes relevante at 

gennemgå yderligere. Det drejer sig i hovedtræk om bestyrelsens sammensætning, antallet af 

bestyrelsesmøder, evaluering af bestyrelse, uddannelse og bonusaflønning. Det væsentlige i 

denne sammenhæng er, at man udviser god corporate governance til interessenter, der finder 

disse forhold vigtige. En to-strenget ledelse kompenserer og er selvjusterende i forhold til 

flere af disse problemstillinger, og Selskabsloven stiller endvidere en række krav til 

bestyrelser. Danske Bank imødekommer vejledningen blandt andet igennem en 
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forretningsorden som er at finde på selskabets hjemmeside53. Combined Code har yderligere 

krav til, at bestyrelsen præsenterer en oversigt over virksomhedens situation, og hvilke 

muligheder man ser i fremtiden samt en finansiel redegørelse. I Danmark er der krav til, at 

både direktion og bestyrelse varetager denne rolle, hvorfor Danske Bank på de fleste områder 

er compliant med disse krav. Combined Code har desuden krav til, at bestyrelsen vurderer og 

rapporterer resultaterne vedrørende risikostyringen i selskabet, og at der er et tæt samarbejde 

mellem bestyrelse og intern revision. Endeligt anbefaler man, at der oprettes 

revisionskomiteer. Overordnet sikrer dansk lovgivning compliance ligeledes på disse 

områder. Danske Bank havde i henhold til Nørbyudvalgets anbefalinger desuden etableret et 

revisionsudvalg før dette blev implementeret i dansk lov.               

 
3.3 Intern revision i Danske Bank 
 

3.3.1 Bestyrelsens formål 
Danske bank er underlagt gældende love vedrørende tilstedeværelsen af en intern revisions 

afdeling. De ændrede krav til intern revisions rolle i forbindelse med underskrivelse af 

årsrapporten har i praksis ikke haft betydning for Danske Bank, da man har valgt fortsat at 

underskrive rapporten. Man har i modsætning til eksempelvis Nordea valgt at lade den interne 

revision foretage finansiel revision, hvilket er defineret i funktionsbeskrivelsen til intern 

revision. Det betyder, at man i henhold til Revisionsbekendtgørelsen54 skal deltage i de 

væsentlige og risikofyldte områder. Intern revision i Danske Bank tilser at55:  

• koncernen har en god administrativ og regnskabsmæssig praksis  

• der er skriftlige forretningsgange på alle de væsentligste aktivitetsområder  

• der er fyldestgørende interne kontrolprocedurer  

• der er betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området i 

overensstemmelse med kontrolpolitikken. 

Bestyrelsen i Danske Bank har altså defineret intern revisions rolle, så den skal udføre 

finansiel revision. Det er klart at dette valg har indflydelse på ressourcerne, man har valgt at 

benytte på intern revision idet kompleksiteten ved finansiel revision i nogen grad må siges at 

være større. Som det fremgår af revisionsbekendtgørelse nr. 1224, § 14 skal der udarbejdes en 

funktionsbeskrivelse til intern revision. Funktionsbeskrivelsen skal indeholde en definition på 

                                                
53Se:http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/Governance-
principles/Pages/forretningsorden.aspx 
54 Revisionsbekendtgørelsens § 15 stk. 2. vedrørende intern revision. 
55 Kilde: http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/kontroller/Pages/Intern-revision.aspx 
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omfanget af intern revisions arbejde, grundlaget for den interne revisions rettigheder og 

pligter samt særlige revisionsopgaver, protokoller og rapporter56. Endvidere har Danske Bank 

et revisionsudvalg, hvis opgave det er gennem et konstruktivt samarbejde, at vejlede 

gennemgå og kontrollere arbejdet og planlægningen fra intern revision.  Danske Banks 

kommissorium for revisionsudvalget beskriver, hvad og hvordan intern revision vurderes og 

fungerer. Man gennemgår således både rapportering og budget for at sikre, at intern revision 

har de fornødne ressourcer57. Yderligere udarbejdes der en revisionsaftale mellem 

revisionschefen og den eksterne revision. Aftalen skal fastlægge, hvordan arbejdsfordelingen 

er mellem ekstern og intern revision, samt hvilke revisionsopgaver der skal løses i løbet af 

året. Endvidere fastlægges retningslinjer for samarbejdet mellem ekstern og intern revision, 

blandt andet ekstern revisions kontrol af intern revisions arbejde med henblik på at kunne 

benytte dette. 

 

3.3.2 Intern revision i organisationen 
Man har udover at placere afdelingen som loven foreskriver valgt, præcis som Nordea, at 

opbygge intern revisions organisation som et ”spejl” af bankens overordnede organisation. I 

Danske Bank er det de såkaldte kompetencecentre, som varetager revisionen inden for netop 

den afdeling som matcher kompetencecentret. Derudover har man oprettet særlige lokale 

kompetencecentre i de lande man opererer i. Det er ifølge revisionschef Jens Peter Thomassen 

(JPT) for at imødekomme forskelligheder i eksempelvis lovgivning fra land til land.58 

Strukturen og ansvaret i de enkelte revisionsopgaver på tværs af landende er stadig placeret 

hos den øverst ansvarlige i Danmark, men det betyder ikke, at han/hun skal udføre 

pågældende revision i eksempelvis Irland. Hvis der i det lokale kompetencecenter sidder én 

med de fornødne evner til at påtage sig en given revisionsopgave af eksempelvis Markets, kan 

denne sagtens udføre opgaven. Det er et spørgsmål om ”at udnytte de lokale ressourcer59”, 

der er i de enkelte lande, som JPT udrykker det. Det overordnede ansvar er altså placeret i 

Danmark, og det er da også funktionsbeskrivelsen, som den ser ud mellem bestyrelse og 

intern revision herhjemme, som danner præcedens for, hvorledes der arbejdes i de øvrige 

lande. Hvis der måtte være lokale krav og love, som ikke er omfattet af de danske 

reguleringer håndteres disse lokalt60. Den interne revision i Danmark under ledelse af JPT 

                                                
56 Kilde: http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/kontroller/Pages/Intern-revision.aspx 
57 Se www.danskebank.dk (kommissorium) 
58 interview Danske Bank, bilag 2. 
59 interview Danske Bank bilag 2. 
60 interview Danske Bank bilag 2. 
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udstikker med andre ord retningslinjerne for revisionen i de øvrige lande med den danske 

revisionsbekendtgørelse som overordnede ramme. Det er ikke altid, at medarbejderne i de 

udenlandske afdelinger er vant til, at man eksempelvis er underskriver årsrapporten: ”Vi var, 

så vidt jeg ved, de første der underskrev en årsrapport i Norge”61 

 

3.3.3 Historisk overblik 
Intern revision i Danske Bank beskæftiger i dag ca. 200 fuldtidsansatte, som er fordelt på 

organisationens respektive arbejdsområder. Udviklingen har været omfattende, hvilket kan 

aflæses i antal ansatte, som er vokset fra 130 i 200062. 

Intern revision har i mere end 30 år været en del af den interne kontrol i banken og er siden 

blevet en stadig mere uafhængig kontrolfunktion i banken. Fokus har været; overholdelse af 

interne regler samt lovgivning med størst vægt på de interne regler. Siden har man 

gennemgået en professionalisering hen imod, hvad man opfatter som intern revision i dag, 

hvilket betyder større fokus på relevante revisionsmæssige kompetencer samt stor viden 

omkring den finansielle sektor. I dag er det som nævnt i ovenstående, Danmarks største 

interne revision og endvidere en fuldt udbygget afdeling, som varetager alle tænkelige 

revisionsopgaver indenfor operationel, finansiel og compliance revision.   

 
3.3.4 Intern revisions arbejdsområde 
Som det er beskrevet indledningsvis i dette afsnit, beskæftiger intern revision i Danske Bank 

sig med tre overordnede arbejdsområder; Finansiel revision, operationel revision og 

compliance revision. Compliance er, som det kræves, ikke del af intern revision men 

revideres efterfølgende af intern revision. Et konkret eksempel på, at der udføres compliance 

revision af intern revision, er ved lønudbetaling, som JPT beskriver det: ”I Danmark skal du 

indberette og afregne a-skat inden 10 arbejdsdage… Vi går ind og kigger på, om vi 

overholder de her regler, og når man gør det, så laver man teknisk set compliance revision. 

Og det må jeg sige, meget af det vi går og laver, det er compliance revision.”63 Den egentlige 

compliance funktion i Danske Bank skal sørge for, at man overholder ovenstående eksempel, 

mens intern revision skal sikre sig, at det også sker i praksis. Hvis ikke, det foregik på denne 

måde, ville der i reelt være tale om selvrevision. At man udfører finansiel revision internt hos 

Danske Bank har betydning for, hvor lange revisionsprocesserne er. Man vil ved en konkret 

revisionsopgave starte med at udføre operationel revision, hvor den siden hen overgår til ren 

                                                
61 interview Danske Bank bilag 2. 
62 Kilde. JPT, Revisionschef Danske Bank 
63 interview Danske Bank bilag 2. 
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finansiel revision og compliance revision: ”Hvis man eksempelvis reviderer i Markets så 

gennemgår vi en proces, og så starter vi med at se, hvem der har adgang til vores systemer? 

Er der kreditmæssige rammer for det ene eller det andet. Så dækker du alt; de operationelle 

risici omkring, de finansielle, altså hvor der er stødflader til regnskabet, og så dækker du 

også compliance, altså om du overholder regler.”64 Danske Bank reviderer altså alle 

væsentlige risikofyldte områder og vil således have tæt kontakt til ekstern revisor, omkring 

hvad og hvordan der skal revideres. Hos Danske Bank har man oprettet ovenfor nævnte 

kompetencecentre, som reviderer indenfor deres kompetencefelt. Det giver ifølge JPT den 

mest effektive og fyldestgørende revision: ”Og indtil videre har vi overbevist vores eksterne 

revisorer om, at det er effektivt, således at de kan bruge vores arbejde, uanset hvor vi sætter 

os henne.”65.  

   
Figur 6 

 

3.3.4.1 Revisionsplan 
Revisionsplanen for Danske Bank udarbejdes sideløbende med revisionen i øvrigt, hvilket gør 

at man har en revisionsplan klar for det kommende år 1/12 hvert år. Det er en klar fordel at 

have revisionsplanen klar til godkendelse samt fremlægge budget og strategiplan for 

revisionsudvalget, som JPT beskriver det: ”Før i tiden sad vi typisk og planlagde i marts og 

april, problemet er så, at man er henne i maj, før man kan begynde på noget som helst, og så 

har du mistet 5 måneder. Det synes vi ikke er hensigtsmæssigt. Ligeså snart vi er færdige 

ultimo januar, så går vi i gang med at revidere et nyt år”66. Danske Banks 

planlægningsperiode for kommende år starter altså forholdsvis tidligt i indeværende år, og i 

dialog med ekstern revisor kan en revisionsplan fremlægges for revisionsudvalget. Det er 

anderledes end praksis i mange andre interne revisioner, hvor planlægningsprocessen først 

begynder ved årets begyndelse. I praksis gennemgår man de væsentlige og risikobehæftede 

                                                
64 interview Danske Bank bilag 2. 
65 interview Danske Bank bilag 2. 
66 interview Danske Bank bilag 2. 
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områder for at lave en overordnet plan. Revisionsplanen er både beskrevet af IIA og isaca67, 

som giver vejledninger til, hvad revisionsplanen i grove træk skal indeholde samt, at den skal 

godkendes af revisionskomiteen. Revisionsplanen for Danske Bank vil naturligvis være af 

større omfang, da man også udfører finansiel revision. Det er dog naturligt, at der skal være 

tilstrækkelig ledig kapacitet til at imødekomme områder, som måtte indfinde sig i løbet af 

året, og som ikke er klarlagt i revisionsplanen. Overordnet set er det funktionsbeskrivelsen, 

der ustikker retningslinjerne for, hvor omfattende revisionsplanen er, sådan at forstå at intern 

revisions rolle og arbejdsområde er klart defineret, afhængig af bestyrelsens ønsker og behov. 

Ekstern revisors rolle ved udarbejdelsen af revisionsplanen er implicit, idet man i størst muligt 

omfang skal kunne benytte sig af arbejdet som intern revision udfører. I ”kommissorium for 

revisionsudvalget” er det også klart defineret, hvad revisionsudvalget skal leve op til med 

hensyn til revisionsplanen68.       
 
3.3.4.2 Strategiplan 
Når revisionsplanen er godkendt af komiteen opstarter indsamlingen samt sikringen af data 

fra koncernens respektive afdelinger. Man har hos Danske Bank valgt, at opdele den interne 

revision i centre. Ved data indsamlingen sørger hvert enkelt center for, at indsamle de 

fornødne data fra de afdelinger som de har kompetencer til at revidere. Hovedformålet med 

denne proces er at have en plan for hvilke data der bør indsamles for en tilstrækkelig revision 

kan udføres.  
 
3.3.4.3 Egentlig revision 
Da Danske Banks primære fokus er finansiel revision, har man i praksis valgt at omskrive 

ISA´s revisionsstandarder og dermed tilpasse dem den interne revision i banken. Dette har 

man valgt, fordi man ønsker at være compliant med de standarder, som den eksterne revision 

bruger. Ydermere medfører det, at den eksterne revision kan bygge deres revision op omkring 

den interne revisors arbejde. Derfor revideres der efter disse standarder internt i hele 

koncernen. Den operationelle revision overlapper på mange områder den finansielle revision. 

Processen er tidskrævende og er i store træk identisk med hvad ekstern revisor skulle have 

udført. Netop derfor er ovenstående løsning valgt med hensyn til praksis, som JPT udtrykker 

det: ”Det er vi compliance med og det mener vi, at vi skal være hvis ekstern revisor skal 

bruge vores arbejde69”. Det er ikke noget nyt at man bekender sig til de eksterne regler i 

                                                
67 ISACA S5.SC07 Planning og IIA 2010: Planning 
68 http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/Documents 
69 interview Danske Bank bilag 2. 
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omskrevet version, idet Danske Bank tidligere benyttede sig af de gamle standarder. 

Grundlæggende vil dette ikke gøre den store forskel i forbindelse med den operationelle 

revision idet IIA i deres standarder vil have dækket samme område som ISA. Revisionen som 

sådan vil derudover dreje sig om indsamling af revisionsbeviser og tester de interne 

kontroller. Der hvor man for alvor adskiller sig fra Nordea er den finansielle del idet man skal 

revidere alt der har med regnskabet at gøre.      
 
3.3.4.4 Rapportér projekt 
Denne del af processen foregår løbende hos Danske Bank. Man rapporterer og laver 

protokollater hver 6-8 uge om den revision man har gennemført. I Danske Bank benytter man 

et rating system i intervallet 1-3, hvor 1 er en graverende fejl og 3 en mindre væsentlig fejl. 

Alt efter konklusionen og væsentligheden af eventuelle fejl indgår disse i rapporteringen 

således at mindre væsentlige huller ikke rapporteres til bestyrelsen, men derimod til den 

respektive afdeling og de ansvarlige i denne. Når en rapport sendes fra intern revision vil 

revisionschefen have udformet en tekst på baggrund af denne, som er udgangspunktet for det 

senere protokollat. Revisionschefen eller souschef underskriver alle rapporter og de sendes til 

den ansvarlige på området, nærmeste chef, relevante ansatte, direktionen, økonomifunktionen 

og de eksterne revisorer. Derudover har bestyrelsen adgang til rapporterne hvis det ikke er 

noget de har fået fremlagt via protokollatet.    
 
3.3.4.5 Øvrig informationsindsamling og planlægning 
Den øvrige informationsindsamling er hvad der måtte tilgå intern revision i løbet af året. Det 

kan være man støder på problemstillinger, som ikke var forudset og disse skal naturligvis 

registreres så man eventuelt kan gennemgå disse senere. Som beskrevet tidligere i afsnittet 

starter man i Danske Bank planlægningen til næste år tidligt, således at man kan starte 

revisionen næsten samtidigt med regnskabsårets begyndelse.    
 
3.3.4.6 Periode rapportering 
Denne rapportering sker til bestyrelse via revisionsudvalget mindst to gange om året og bliver 

givet via det lovpligtige protokollat. Det er de væsentligste protokollater, som gennemgås 

med revisionsudvalget og dernæst fremlagt for bestyrelsen som skal godkende det, da det i 

sidste ende er dem der har ansvaret for at revisionen fungere og at der eksistere de nødvendige 

interne kontrolsystemer. Frekvensen af møder med revisionsudvalget kan godt være højere 

end to og det tilstræbes at mindst halvdelen af rapporterne gennemgås med udvalget.   
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Danske Bank har som Nordea internt i organisationen risk management og compliance 

afdelinger som arbejder med deres respektive problemstillinger. De to afdelingers 

problemstillinger er naturligt tæt forbundet med hvad intern revision arbejder med og flyder 

derfor sammen. Da man i Danske Bank oprettede en compliance funktion var intern revision 

således en del af processen; ”Når man f.eks. sætter en compliance funktion op, så har vi 

faktisk været med inde og hjælpe dem ved at sige hvad vi mener, er best practice. Vi var 

meget involveret i hvordan man kunne sætte det op.” Endvidere er det jo intern revision som 

gennem den operationelle revision skal sikre at der er de nødvendige interne kontroller til 

blandt andet at sørge for man er i compliance med lovgivning.         

Figuren nedenfor viser hvordan opgaver er fordelt i Danske Bank og viser netop ovenstående 

med hensyn til de områder som er svære at definere endegyldigt. I Danske Bank er man 

ligeledes af den opfattelse at nedenstående figur overordnet set danner et fint grundlag for 

hvorledes der arbejdes i intern revision, JPT siger således: ”Vi har en værktøjskasse med 3 

cirkler i og dem forsøger vi selvfølgelig at optimere og få det hele med så vi rammer så meget 

af den fælles sum som muligt og det er jo enormt effektivt.”70    

 

 
Figur 7 

Ovenstående figur 7 giver et overblik over intern revision i Danske Bank. Som 

gennemgangen af Danske Bank har vist er der en tæt forbindelse mellem operationel og 

finansiel revision, hvilket er grunden til figurens udformning. Det er vanskeligt at definere 

præcist hvor meget processerne overlapper hinanden men da revisionen af et specifikt område 

                                                
70 interview Danske Bank bilag 2. 
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kan indeholde elementer fra flere revisionsområder vil det kun være i særlige tilfælde at der 

fokuseres udelukkende på det ene.  
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4 Mulige fremtidsscenarier 
Nedenstående afsnit har til hensigt at give læseren et overblik over de mulige 

fremtidsscenarier. Det har ligeledes været medvirkende til at skabe grundlaget for en nærmere 

diskussion og analyse af tendenserne og herpå give en vurdering af, hvilke tendenser der 

bliver til virkelighed.  Grundlaget for afsnittet er faglitteratur, videnskabelige artikler og en 

større empirisk undersøgelse udarbejdet af PwC. Umiddelbart kan det virke uoverskueligt at 

skitsere de mulige scenarier, hvorfor en indledende selektering har været nødvendig. 

Undersøgelsen fra PwC er central, fordi den er koncentreret om de største virksomheder i 

USA, hvilket historisk set er dér, tendenser bliver til virkelighed indenfor intern revision. 

Endvidere tager undersøgelsen udgangspunkt i, hvordan virksomhederne forventer fremtiden, 

og da det er selskaberne, der tegner intern revision, har det stor betydning. En anden central 

kilde er artikler fra foreningen af interne revisorer, som har bragt disse artikler i deres globale 

medlemsblad, samt øvrige videnskabelige artikler om emnet fra både ind- og udland. Kapitlet 

vil ligeledes indeholde et afsnit hvis formål er at skitsere konsekvenserne af den 

igangværende recession. Slutteligt skal et samtaleinterview med en central figur indenfor 

intern revision i Danmark samle op på og diskutere tendenserne og disses konsekvenser.  

 

4.1 PricewaterhouseCoopers undersøgelse 
Analysen af denne undersøgelse tager sit udgangspunkt i den under afsnit 1.3 beskrevne 

metodik. Undersøgelse suppleres af øvrige undersøgelser udarbejdet af PwC om intern 

revision. Den metodiske indgangsvinkel til PwCs undersøgelse er en kritisk vurdering af om 

de forhold undersøgelsen peger på vil ændre intern revision i praksis vil have så stor 

indflydelse. Endvidere skal undersøgelse giver grundlag for den i konklusionen, opstillede 

model for fremtidens interne revision. Det er kendt at intern revision hidtil har varetaget 

kontrolfunktion mens der i fremtiden vil være større fokus mod revision og risikostyring. Det 

er ikke nye tiltag men mere en vægtning der ændres som en konsekvens af en generel 

udvikling. Denne udvikling som allerede ses i flere virksomheder kan illustreres ved 

nedenstående figur71:            

 

 

 
                                                
71 Kilde: PwC. ”A study examining the future of internal auditing and the potential decline of a control centric 
approach” Side 4. 
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De to første dele af figuren er et billede af virkeligheden som bliver bekræftet af casestudiet 

med Danske Bank. Det kan derimod diskuteres om den sidste tredjedel, som blot er en 

mulighed for fremtiden. Denne diskussion foretages i afsnit 5 og 6 hvor argumentationen for 

netop dette scenarie vurderes kritisk. Det antages altså i dette afsnit at denne tendens 

virkeliggøres og hvilke foranstaltninger det ville kræve.  

Udviklingen mod ”risikocentreret” intern revision skal, ifølge undersøgelsen hovedsageligt 

ses som en konsekvens er fem overordnet nøglefaktorer72: 

Globalisering 
Forandringer i intern revisions rolle 
Forandringer i forhold til risikostyring 
Kvalifikations og organisatoriske forhold 
Teknologisk udvikling 

Flere af de ovenstående er naturlige konsekvenser af andre. Eksempelvis giver øget 

globalisering og teknologisk fremgang bedre kvalifikationer. Fælles for den overordnede 

transformering er, at intern revision bliver nødt til at indordne sig under virksomhedslederes 

stigende fokus mod risikostyring hvis man, som branche, ikke vil underminere sin egen rolle. 

Intern revision skal med andre ord øge værdiskabelsen og efterleve forventninger fra 

omverdenen.    

 

4.1.1 Globalisering  

Som en naturlig konsekvens af øget globalisering, skal intern revision være omstillingsparate 

og tilegne sig viden i en større og mere kompleks ”verden”. Tendensen er allerede en del af 

intern revision i dag, men dette vil fortsætte i takt med at virksomhederne kan karakterisere en 

stadig større del af verden som deres hjemmemarked. Med udgangspunkt i figur 1.1 fra 

Finanstilsynets rapport kræver det at intern revision styrker compliance og 

risikostyringsdelen. 74 % af respondenterne i PricewaterhouseCoopers’ undersøgelse mener 

at globalisering vil have moderat eller meget stor indflydelse på ansvarsområdet for intern 

revision. Det kræver at interne revisionsafdelinger kan omstille sig og specialisere sig på de 

                                                
72 Kilde: PwC.”A study examining the future of internal auditing and the potential decline of a control centric  
approach” Side 12. 
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markeder deres virksomheder opererer på. I praksis vil det betyde at en virksomhed, som 

flytter eller opretter aktiviteter i eksempelvis Kina, skal have et indgående kendskab til love 

m.v. Globalisering medfører ændringer i organisationers struktur og det kræver at der 

eksisterer en gorvernancepolitik, som kan håndtere disse ændringer. I takt med at 

virksomhederne vokser vil det kræve at der sker revision af risici lokalt. I det henseende er det 

nødvendigt at rekrutterer og/eller udstationere interne revisorer for at opnå den fornødne 

overbevisning og sikkerhed. Det er ikke et spørgsmål om hvorvidt virksomhederne skal have 

udført disse opgaver med derimod af hvem - og i den forbindelse er det op til intern revision 

som branche, at vise de er de bedste til opgaven.  

 
4.1.2 Forandringer i intern revisions rolle 
Som tidligere beskrevet har historien vist at intern revision i høj grad påvirkes af omgivelser 

og udviklingen indenfor ekstern revision. Sarbanes-Oxley er det seneste eksempel på dette og 

siden loven blev indført i USA har intern revision haft større fokus på at være compliance 

med Sarbanes-Oxley Act. Det er imidlertid ikke kun i USA at dette har betydet ændringer for 

intern revision, da der ligeledes er langt større fokus på gennemsigtighed og interne kontroller 

i Europa. De seneste tendenser fra respondenterne i ”State of the internal audit profession 

study” viser at de traditionelle revisionshandlinger til stadighed udgør den væsentligste del af 

ressourceallokeringen i interne revisionsafdelinger men også at nye fokusområder får større 

indflydelse end tidligere73: 

 

                                                
73 Kilde: ”Business upheaval: Internal audit weighs its role amid the recession and evolving enterprise risk” side 
10 
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Som det fremgår af grafen ovenfor og ligeledes ser ud i Danske Bank er finansiel og 

operationel revision de væsentligste områder. Det er naturligt, at der som følge af krav i 

Sarbanes-Oxley act, med hensyn til finansielle rapporteringer allokeres væsentlige ressourcer 

til finansiel revision. Samtidig er det tydeligt at de mindre fokusområder oplevede øget 

tilgang af ressourcer i 2008. Som en konsekvens af ændret lovgivning i Danmark med hensyn 

til finansiel revision i finansielle virksomheder er der grundlag for at finansiel revision i 

stigende grad overlades til eksterne revision. Dette underbygges af at der til stadighed ikke har 

været undersøgelser, som har kunnet vise at der er økonomiske fordele ved at udføre finansiel 

revision.  

 

4.1.3 Forandringer i forhold til risikostyring 
Risikostyring er blevet en vigtigere del af revision i bred forstand de seneste år og der er intet 

der tyder på at dette bliver mindre de kommende år. Intern revision er ansat af bestyrelserne 

og dermed af aktionærerne hvorfor den merværdi der skal skabes kan sidestilles med forhold, 

som skaber shareholder value. Det synes derfor at være relevant at belyse hvilke risiko 

områder der har størst indflydelse på shareholder value74:    

 
Som figuren ovenfor viser er de områder med mindst ressource allokering ligeledes dem der 

udgør den største risiko mod shareholder value. At der allokeres flest ressourcer på de 

områder med mindst påvirkning på shareholder value synes umiddelbart bemærkelsesværdigt. 

Det skyldes med stor sandsynlighed at der er en vis responstid fra intern revision. Det var ikke 

kun lovgivningen der gjorde at finansiel revision i forbindelse med Sarbanes-Oxley blev 

styrket, det var ligeledes efterspurgt af omverdenen herunder aktionærerne. Men eftersom 
                                                
74 Kilde: ”Business upheaval: Internal audit weighs its role amid the recession and evolving enterprise risk” side 
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risikomønstrer ændres over tid vil intern revision altid være under forvandling. At der er tegn 

på en mindre ressourceallokering til finansiel revision understreges af revisionsstandard 0575, 

som afløste den ofte kritiserede ”audit standard 02” under Sarbanes Oxley section 404. Hvor 

revisor tidligere skulle opnå en hvis dækning i forbindelse med test af interne kontroller skal 

de AS05 i højere grad anskues ud fra en risikobetragtning. Endvidere tillades revisor i højere 

grad end tidligere at gøre brug af ”andres arbejde”. Forventningen til ressourceallokeringen til 

finansiel revision i fremtiden er som følge af denne standard faldende. Således forventer 62 % 

i fortune 500 at AS05 bidrager til omkostningsreduktioner til finansiel revision76. Ses der på 

hvor stor andel af alle respondenter i samme undersøgelse, som allokerede mere end 50 % af 

ressourcerne til ”section 404” compliance ser det således ud77:  

 
Som det fremgår af tabellen ovenfor sker der altså en ændring i ressourceallokeringen væk fra 

section 404 compliance. En del af udviklingen skyldes naturligvis, at omkostningerne i 

forbindelse med at gøre intern revision i stand til at efterleve section 404 er 

engangsomkostninger. Som den tidligere tabel viser, skyldes det imidlertid også at der 

allokeres flere ressourcer på andre områder. Den finansielle krise har uomtvisteligt dæmpet 

tempoet i udviklingen i interne revisionsafdelinger med har samtidig givet luft til nye ideer og 

tanker om en klarere definition af egen rolle. Det er ikke kun et resultat af intern revisions 

forsøg på at forny branchen men i høj grad et resultat af bestyrelsers krav gennem 

revisionskomiteer. Således skriver CEO for IIA Richard Chambers; ”When I meet audit 

committee chairmen, I like to ask them what they want from internal auditing. Most often the 

answer is ”No surprises!””78   Allerede før finanskrisens indtog var der tendenser mod en 

                                                
75 Kilde: ”AS05--> An Audit of Internal Control Over Financial   Reporting That Is Integrated with An   Audit of 
Financial Statements”  
76 Kilde: ” 2008 State of the internal audit profession study, side 38.” 
77 Kilde: ” 2008 State of the internal audit profession study, side 37.” 
78 Kilde: ”Internal Auditor April 2010 side 42.” 
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mere shareholder-value baseret intern revision og denne tendens synes i stadig stigende grad 

at vinde indpas. Finanskrisen har således bidraget til at der er fokus på det gode eksempels 

virke. En virksomhed, som høster store roser for risk management og som samtidigt har klaret 

sig flot gennem krisen er pharma virksomheden Bristol-Myers Squibb. I spidsen for intern 

revision sidder Sandra Cartie, som blev ansat som virksomhedens svar på krisen og ønsket om 

at styrke risikostyring. Så snart hun kom til udviklede man således ”risiko kort” hvor risici er 

listet ud fra 3 kriterier79: 

• Key risk 

• Sandsynlighed for risici 

• Risikoens påvirkning 

Risikokortet evalueres af ledelsen hver uge og revurderes ligeledes af intern revision løbende 

og har ifølge Cartie stor indflydelse på revisionsplanen ”We are making adjustments to the 

heat map all the time, and it is a key driver in determing our audit plan80”. Det er ifølge 

Cartie en effektiv arbejdsmetode, som er langt mindre ressourcekrævende end det umiddelbart 

virker. Denne del af risikostyring administreres således af en enkelt ansat alene. At der hver 

uge vurderes hvorvidt risikokortet dækker alle tænkelige risici har ifølge Cartie medvirket til 

at de fleste tænkelige scenarier har kunnet håndteres effektivt; ”We have been able to pun in 

place preventive controls, detective controls, corrective controls, and mitigation plans, so that 

if any of these events were to occur we would be prepared81”. Resultatet af den ændrede 

risikostyring er ikke direkte målbar men faktum er at Bristol Myers oplevede en 

resultatfremgang trods krisen på 19 % i 2009 i forhold til 200882. Nogle af de konkrete 

eksempler på hvordan risikobilledet ændres og Bristol Myers har fulgt med er kreditrisici 

under bankernes likviditetskrise men senest sundhedsreformen i USA har haft en central 

placering på risikokortet hos Bristol Myers. Denne måde at håndtere risk management i 

virksomheder har længe været best practice i teorien og bakkes op af David Landsittel, som er 

formand for COSO; ”The more companies know about the risk they face, the better. It’s also 

important for companies to be able to identify changes in risk as quickly as possible.83”, 

hvilket er netop hvad Bristol Myers gør.        

 

                                                
79 Kilde: Internal Auditor december 2009 ”A new direction” side 32-36. 
80 Kilde: Internal Auditor december 2009 ”A new direction” side 34 
81 Kilde: Internal Auditor december 2009 ”A new direction” side 34 
82 Kilde: http://investor.bms.com/phoenix.zhtml?c=106664&p=irol-earnings09 
83 Kilde: Internal Auditor december 2009 ”In control” side 47-49  
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4.1.4 Kvalifikations og organisatoriske forhold 
Som følge af ovenstående tegn på udviklinger og et endnu større fokus på risikobaseret 

revision kræves der interne revisionsafdelinger med medarbejdere, som er mangfoldige, 

kompetente og forandringsparate. Hvis revisionen i endnu højere grad bliver risikoorienteret 

og ligeledes shareholder-value baseret, kræver det at man kan ændre fokus fra den ene dag til 

anden, samtidig med at man udfører traditionel revision. Det stiller store krav til organisation 

og vil i visse tilfælde kræve ny viden. behov for. Forskellige virksomheder har forskellige 

risikoprofiler og  

nøglerisici hvilket betyder at kvalifikationerne hos medarbejderne skal afspejle dette. En 

ændring i intern revisions arbejdsområde vil derfor betyde ændrede krav til 

kvalifikationer. 

 

4.1.5 Teknologisk udvikling 
I takt med at teknologien globalt udvikles vil denne tendens ifølge respondenter i PwCs 

undersøgelse også betyde ændringer for intern revision. Adspurgt hvilke områder indenfor 

revision, hvor teknologi blev brugt mest i dag og hvilke forventninger man havde til 

fremtidens brug af teknologi, svarede respondenter således84: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tabellen ovenfor viser forventes det at vidensdeling, risikoanalyse, traditionel revision 

og redskaber til at forudsige fremtidige begivenheder at vinde større indpas i fremtiden. 

Intern revision skal med teknologiske hjælpemidler være bedre i stand til at svare på 

                                                
84 Kilde: ” 2008 State of the internal audit profession study, side 47.” 
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fremtidige problemstillinger. En anden årsag til at teknologiske hjælpemidler skal styrke 

intern revision, er de øgede risici, som skal forsøges at håndteres med teknologi.  

Derudover vil en mere kompleks og omfattende intern revision, være mere effektiv med 

teknologiske hjælpemidler der kan udføre en del af substanshandlingerne. 
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5 Diskussion af tendenser  
Nedenstående afsnit skal, gennem en diskussion af resultater fra analysen af Danske Bank, 

samt de 3 undersøgelser fra PwC og andre inputs fra faglitteraturen, gøre opgaveskriver i 

stand til at give et kvalificeret bud på fremtidens interne revision. For at styrke diskussionens 

værdi er en del heraf sket ved samtale med Brian Christiansen, som blandt andet har været en 

del af ledelsen i intern revision i Novo Nordisk samt arbejdet med intern revision i USA85. 

Samtalerne er sket med udgangspunkt i de tendenser opgaveskriver er blevet opmærksom på i 

afhandlingen under hensyntagen til danske forhold. Det er blevet til uformelle samtaler og 

diskussioner om intern revision og har efter opgaveskrivers vurdering styrket værdien af 

konklusionen.  

 

5.1 Corporate governance 
Der har gennem længere tid været stigende fokus på corporate governance, særligt efter 

erhvervsskandaler i USA. Det har givet nye udfordringer og muligheder for intern revision. 

For mange organisationer er governance stadig en mere eller mindre diffus størrelse, som 

håndteres meget forskelligt. Intern revision har en gylden mulighed for at skabe værdi 

gennem revision af corporate governance i organisationen. Dan Clayton er direktør for 

vidensstyring i CHAN Healthcare Auditors og skriver om intern revisors rolle ”Internal 

auditors bring value to governance by strengthening board members’ awareness of their role 

and the information they need to execute that role86”. Intern revision skal altså bidrage til at 

sikrer at der er god corporate governance i organisationen. Intern revision kan afdække 

hvorvidt individuel ansvarlighed er formidlet gennem organisationen, vurdere hvorvidt 

ledelsen har overblik over sårbare områder i organisationen og ligeledes er i stand til at 

identificere key risks. Corporate governance er en vigtig faktor for interessenter og bør 

således vægtes højt af ledelsen. GRC (Governance, Risk and compliance)      

  

5.2 Tilføre merværdi 
Som analysen har vist, er det en grundsten i intern revisions arbejde, at tilføre merværdi til 

organisation hvori den opererer. Det fremgår således også af IIAs definition af intern revision 

jf. afsnit 2.2.1. Men måden hvorpå værdi tilføres, ændres i takt med ændringer i risici og 

opfattelse af optimal revision ændres. Analysen har vist at revision efter shareholder-value 

tillægges stadig mere vægt, hvilket vil betyde ændringer for intern revision. CEO for IIA 
                                                
85 Relevant CV fremgår af bilag 1 
86 Kilde: Internal Auditor August 2009 ”The Search for the Ideal” side 27 
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Richard Chambers mener, at intern revision skal vise hvordan de skaber merværdi, ”One way 

of attracting commitee members’ attention is to make them aware of internal auditing’s risk 

expertise87”. Som det fremgår af afsnit 4 udfører de fleste interne revisionsafdelinger i USA 

ikke de typer assurance, som tilfører størst værdi for shareholders. Danske Bank fremlægger 

en revisionsplan for det kommende år som godkendes af bestyrelsen. På denne måde kan man 

med rette sige at en del shareholder-value øges dog uden garanti for, at denne optimeres. Man 

søger at give høj ”comfort” til bestyrelsen gennem revision af alle risikofyldte områder. 

Det fremgår af PwC undersøgelsen at ressourcerne i stigende grad anvendes på områder, som 

skaber størst shareholder-value, dog stadig ikke i en grad, som reflekterer områder med størst 

mulig værdiskabelse. Den økonomiske krise har betydet at alle organisationer er 

omkostningsfokuseret, og her skal intern revision som branche vise at den er pengene værd. 

Det synes dog uundgåeligt at intern revision, samtidig med at skulle tilføre merværdi, også 

skal gøre det for færre ressourcer. Dette leder hen til teknologiske hjælpemidler, som 

diskuteres nærmere i afsnittet nedenfor. 

 

5.3 Teknologi og kvalifikationer     
Analysen har vist at teknologiske hjælpemidler forventes at spille en større rolle i intern 

revisors arbejde i fremtiden. Hvis intern revision generelt omlever at få tilført færre ressourcer 

synes det uundgåeligt, at der skal fokuseres på andre metoder at udføre omkostningstunge 

substanshandlinger. Af afsnit 4.1.5 fremgår det at netop teknologiske data-analyse værktøjer 

forventes at være en større del i fremtiden. Noget Richard Chambers bakker op88: ”Critically 

important, this attribute will enable internal auditors to quickly evaluate thousands o reven 

millions of transactions and to identify anomalies”. Det er en del af udviklingen at 

teknologien udvikles og her skal intern revision følge med. Det sætter ligeledes krav til at 

revisorer kan udføre teknisk sværere opgaver. Således skal intern revision vedligeholde 

kvalifikationerne samtidig med, at man bør skabe et attraktivt brand indenfor revision i bred 

forstand. Hvis måden hvorpå intern revision arbejder ændres, som analysen tyder på, vil det 

kræve specifik viden til at vurdere specifikke risici. Det kræver fagligt stærke medarbejdere, 

som ikke typisk søger mod intern revision i Danmark. Intern revision i Danmark rekrutterer 

og uddanner revisorer til brug i intern revision. Ved at arbejde med revision af én virksomhed 

i én branche kan der argumenteres for at kvalifikationerne for revision af selskabet styrkes. 

Der gøres brug af specialister hvor det findes nødvendigt og der rekrutteres ikke væsentligt 

                                                
87 Kilde: Internal Auditor April 2010 ” Responding to change” side 44. 
88 Kilde: Internal Auditor April 2010 ” Responding to change” side 44. 
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antal medarbejdere med anden baggrund end revision. Hvad teknologiske hjælpemidler angår 

er der ikke grundlag for at antage, at Danske Bank skulle være hverken foran eller bagud med 

brugen heraf. Da målet er at skabe tilfredsstillende grad af sikkerhed for de ressourcer, som 

stilles til rådighed synes det naturligt at effektiviseringer er en del af intern revision i Danske 

Bank. 

 

5.4 Forandring i forhold til risikostyring 
Som analysen har vist vil risikostyring til stadighed spille en større rolle i intern revisions 

arbejde. Hvis udgangspunktet for risikostyring er ERM afskæres intern revision for en del af 

den egentlige risikostyring men det afholder på ingen måde at intern revision deltager aktivt 

heri. Som det fremgår af afsnit 4.1.3 er der meget som taler for en mere differentieret 

risikostyring afhængig af omgivelser, branche, selskab med videre. Det er naturligt at 

forskellige risici eksisterer i forskellige virksomheder og her vil intern revision, som det 

fremgår af analysen, spille en mere fremtrædende rolle. For at kunne vurdere virksomhedens 

evne til at minimere eller bremse en given risiko, skal intern revision være på forkant med alle 

tænkelige risici. Det er naivt at forestille sig en fuldstændig afdækning og identifikation af 

samtlige risici men det bør være målet. Ved ofte at opstille risikokort, som det i afsnit 4.1.3 

beskrevne, med kvalificerede medarbejdere sikres det, at risici vurderes og på denne måde 

kan nye identificeres. Danske Bank har, som det anbefales, en risikostyrings afdeling 

integreret i virksomheden. Fra intern revisions side revideres disse og man deltog i 

anbefalinger til omsætningen af denne afdeling. ERM er ikke implementeret som et fast 

risikostyringsværktøj i Danske Bank men der vurderes risici ud fra en mere traditionel model. 

I forbindelse med opgaveskrivers diskussion og samtale med Brian Christiansen stillede han 

følgende retoriske spørgsmål; ”Hvordan bruges 50 timer i intern revision bedst? På at 

revidere 5 områder med lav risiko eller på at revidere 1 område med høj risiko?” 

Spørgsmålet er interessant fordi det netop demonstrerer måden hvorpå intern revision bedst 

kan opfylde kravet om ”ingen overraskelser!”. Det skal naturligvis ikke forstås som, at der 

ikke skal tages hensyn til de 5 områder med lav risiko, men nærmere at væsentlighed kan 

have flere dimensioner.  Vurdering af risiko ændrer sig i takt med at verden omkring ændres. 

Det seneste eksempel herpå er tidligere fokus på Sarbanes Oxley og finansiel revision hvor 

der fokus er mindre i dag. Nye risikoprofiler stiller krav om en omstillingsparat intern revision 

så disse nye risikoprofiler kan angribes så snart de identificeres. 
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5.5 Globalisering  
I takt med at virksomheder vokser og spreder sig på flere markeder med forskellige 

karakteristika, opstår nye risici der kræver virksomhedens bevågenhed. Det sætter krav til 

virksomhedens politikker på flere niveauer gennem organisationen. Dels skal det vurderes om 

en egentlig underafdeling af intern revision skal etableres i lande, som er markeder for 

virksomheden og dels skal man vurdere behovet for rekruttering af lokal arbejdskraft med 

bedre kendskab. Ledelsen og bestyrelse skal have en klart billede af nye risici og 

virksomhedens kultur for kontroller, risikostyring og governance i bredere forstand, skal 

formidles så disse er klare og forståelige. For at denne proces gøres så effektiv som muligt bør 

virksomheden have klare politiker for hvordan risiko formidles til hele organisationen, så alle 

bidrager til at håndtere risici. Hvorvidt en virksomhed vælger at etablere underafdelinger på 

nye markeder afhænger naturligvis af kompleksitet og forskellighed i forhold til eksisterende 

markeder. Det synes ikke overraskende at globalisering forventes at spille en betydelig rolle 

for respondenternes forventninger til fremtiden, da virksomheder for at opnå vækst søger mod 

nye markeder. For Danske Banks vedkommende har man afdelinger i eksempelvis Irland, 

som reviderer Irske forhold med en ramme skitseret fra Danmark. I tilfælde med særlig irske 

krav eller forhold håndteres disse naturligvis. Danske Bank har gennem en årrække styrket sin 

position i Nord og Østeuropa gennem opkøb. Det er stadig et mål for Danske Bank at udvide 

forretningsområderne men udviklingen må forventes, at være bremset en smule som følge af 

finanskrisen indflydelse på Danske Bank. 

 

5.6 Sammenfatning 
Gennem analysen opnåede opgaveskriver viden om forventninger og trends indenfor intern 

revision. Relevante kilder og data blev vurderet for at analysere de væsentligste. Gennem en 

samtaledialog med Brian Christiansen er disse trend diskuteret med henblik på at gøre 

opgaveskriver bedre i stand til at give et realistisk bud på fremtidens interne revision i 

Danmark. Konklusionen har sit udgangspunkt i analysen og søger ud fra case virksomheden 

at give et bud på fremtidens væsentligste ændringer. Konklusionen er således alene 

opgaveskrivers fortolkning og vurdering af ovenstående analyse og beskrivelse.  
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6 Konklusion 
Gennem analysen er det blevet klart, at intern revision står over for en reformering i større 

eller mindre grad. Forventninger til fremtiden samt det faktum, at historiske begivenheder har 

indflydelse på, hvordan der revideres, bidrager til sammen til, at problemstillingens spørgsmål 

kan besvares. Følgende underspørgsmål er besvaret gennem analyse og ligeledes i 

nedenstående konklusion: 

 Hvad er intern revision? 

 Hvordan ser branchen selv på fremtiden? 

 Hvordan benyttes intern revision i Danmark i dag? 

I Danske Bank arbejder man med en tæt på fuldstændig intern revision, som har stødflader til 

alle områder i koncernen. Analysen har vist, at man i Danske Bank arbejder ud fra 

nedenstående figur: 

          
Intern revision i Danske Bank har, som det fremgår af figuren, valgt at udføre finansiel 

revision, hvilket har været en global tendens som følge er Sarbanes Oxley. Gennem 

konklusionen skal problemstillingens spørgsmål besvares og munde ud i, at ovenstående 

model revurderes og fremkommer i en ny form, som skal illustrere fremtidens interne 

revision.  

 

6.1  Corporate governance 
Corporate governance har vist sig at være et af de mest nyskabende tiltag indenfor 

virksomhedsledelse på globalt niveau. Det har også været tilfældet i Danmark, hvor man fra 

Finansiel 

revision 

Operationel 

revision 

Compliance 

Risk 

management 

Udføres af intern revision 

Udføres internt i Danske Bank 

Intern revision i Danske Bank  
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først Nørbyudvalget og siden Udvalget for god selskabsledelse har givet anbefalinger om god 

corporate governance. Finanskrisen har gjort, at der stadig er stor fokus på området, og det 

forventes at nye tiltag vil komme. De seneste anbefalinger har således demonstreret langt 

mere omfattende krav til sammensætning af bestyrelse samt antallet af år, det anbefales 

bestyrelsesmedlemmer at sidde i bestyrelsen. Det har medført kritik og fået virksomheder til i 

mindre grad at støtte op om udvalget. Hvorvidt kritikken er berettiget synes ikke relevant for 

afhandlingen, men i højere grad det forhold at man til stadighed søger gennemsigtighed og 

uafhængighed gennem politikker for corporate governance. Fra politisk hold forventes det 

ligeledes, at der opstilles strammere krav til gennemsigtighed og stærkere corporate 

governance indsats. Hvad corporate governance angår vil intern revision i fremtiden bidrage 

inden for dennes kompetencefelt. Det ses i stigende grad allerede, eksempelvis i Nordea, hvor 

revisionschef Ane Marie Christensen i en artikel skriver: ”Intern revision i Nordea er 

grupperet og omtalt i; risk, reporting and audit, hvilket taler sit tydelige sprog om, hvor 

koncernen ser os i en governance sammenhæng.89” Det er altså indenfor de typiske felter, der 

skal arbejdes, mens formålet hermed er ændret, så man i højere grad end tidligere gør det med 

corporate governance for øje. Som analysen af Danske Bank har vist, spiller corporate 

governance en stor rolle her også. Man tager således stilling til de væsentligste anbefalinger 

og regelsæt på området. Netop stillingtagen til og forklaringer på, hvorvidt man er compliant 

med gældende regler og anbefalinger øger gennemsigtigheden.  

 
6.2 Tilføre merværdi 
Merværdiaspektet har længe været en grundsten i opfattelsen af intern revisors rolle. Måden, 

hvorpå merværdi skabes, er derimod under konstant forandring og forventes at bidrage til, 

hvordan intern revision ser ud i fremtiden. Alt tyder på, at en shareholder-value baseret 

tilgang vil blive grundlaget for merværdiaspektet. Men det kræver, at interessenterne har 

tilstrækkelig information til at vurdere, hvad der er væsentligt og dermed skaber størst værdi. 

Som det fremgår af figur 4.1.3.1 er det strategiske og forretningsmæssige aspekter, som 

skaber den største værdi for shareholders. Det er samtidig et område, som ikke tillægges 

tilsvarende ressourcer. Det forventes, at intern revision i fremtiden vil fokusere mere herpå, 

og at intern revision i højere grad end tidligere vil fremlægge oplysninger med henblik på at 

styrke værdiskabelsen. Figuren udarbejdet af opgaveskriver, og som fremgår nedenfor, kan 

ligeledes bruges til at beskrive den merværdi, intern revision kan skabe: 

                                                
89 Kilde: INFO, foreningen af interne revisorer i Danmark, nummer 43 side 13. 
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Som beskrevet under afsnittet har intern revision en rolle i et lukke en informationskløft og 

dermed opfylde et tidligere omtalt centralt ønske om ”ingen overraskelser”. Over tid skal 

intern revision kunne omstille sig hurtigt og være beredt på at opfylde kravet om at skabe 

størst mulig værdi. Hvis figuren i stedet for viden illustrerede shareholder-value, og intern 

revision gennem dens arbejde kan øge denne, er meget opnået. Det kræver dog, at intern 

revisions rolle er klart defineret, og at handlinger beskrives overfor shareholders gennem 

rapportering til revisionkomiteen. 

 

6.3 Teknologi og kvalifikationer 
Som analysen har vist, forventes teknologi at spille en stadig større rolle for intern revision. 

Det er naturligt, at en effektivisering er en del af stigende krav til intern revision, da 

ressourcerne ikke forventes at følge kravene proportionalt. Forventningen om højere og bedre 

kvalifikationer er en konsekvens af stigende krav og kompleksitet i virksomhedernes 

problemstillinger. Hvis intern revision skal tiltrække de bedst kvalificerede, kræver det, at 

man formår at positionere sig selv korrekt. Finanskrisens påvirkninger kan bidrage til, at 

intern revision får en skarpere profil, som netop kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. En 

anden del af finanskrisen er som nævnt ovenfor, nødvendigheden af teknologiske 

hjælpemidler. Det er vanskeligt at vurdere, hvordan det i praksis vil ske, men teknologiske 

hjælpemidler vil få større indflydelse i revisors arbejde fremadrettet. Gennem afhandlingen er 

det blevet mere klart, at det ikke nødvendigvis er revisors kvalifikationer, som skal styrkes. 

Det synes i høj grad at være afdelingens samlede kvalifikationer, som forventes at styrkes. 

Det betyder, at man i fremtiden vil se flere ikke revisorer være en del af intern revision. Disse 
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skal bidrage til mere kvalitet i revisionen af komplekse kerneområder, som afspejler de risici, 

virksomheden står over for i fremtiden. Netop risikoopfattelsen spiller en central rolle i 

fremtidens udformning af intern revision, og der konkluderes herpå i afsnittet nedenfor. 

 
6.4 Forandring i forhold til risikostyring  
Gennem afhandlingen er det ligeledes blevet klart, at risikostyring vil spille en stadig mere 

central rolle for intern revision. Samtidig vil intern revisor spille en større rolle i 

virksomhedens risikostyring under hensyntagen til områder, de ikke bør tage del i. I tidligere 

omtalte artikel, skrevet af Ane Marie Christensen fra Nordea, gives en beskrivelse af roller og 

ansvar i relation til intern kontrol, risikostyring og intern revision ud fra ”Three lines of 

defence90”: 

• 1st line of defence er det ansvar, der ligger hos forretningsenhederne. Her skal man 

sikre, at der er tilstrækkelige forretningsgange og interne kontroller, samt at disse 

overholdes 

• 2nd line of defence er koncernfunktioner, som opsætter rammer for aktiviteterne 

ved at udarbejde overordnede guidelines, forstå risikostyringsaktiviteterne samt 

følge op på og overvåge koncernens processer. 

• 3rd line of defence er intern revision, som er en uafhængig funktion, der giver 

assurance på effektiviteten af risikostyringen og kvaliteten af kontrolsystemet. 

Denne model forventes overordnet set at være uændret i fremtiden, mens det er substansen af 

risikostyringen og evnen til at omstille sig, der ændres. Som det fremgår af afsnit 4.1.3, kan 

virksomheder med en veltilrettelagt risikostyring i et vist omfang styre uden om problemer. 

Det er ikke muligt at sikre sig mod alt, men der bør være tænkt over, hvilke forhold der 

påvirker hvordan. Afsnittet indeholdt ligeledes et eksempel på ugentlig risikovurdering ud fra 

et risikokort, som blev vurderet og tilføjet, hvis det var relevant. Det forventes, at tilgangen til 

risici i fremtiden bliver i retning af denne metode. Det vil således være intern revisions 

opgave at opstille en oversigt over alle tænkelige risici ud fra modellen om sandsynlighed for 

risikoen samt påvirkning, hvis begivenheden måtte indtræffe. Dette giver anledning til at stille 

spørgsmålstegn ved finansiel revision som en fuldstændig del af intern revision. Hvis målet er 

sikkerhed og merværdi, hvilken effekt har det så at revidere mindre risikofyldte områder blot 

for at opfylde ønsket om fuldstændig finansiel revision? Særligt fordi den eksterne revisor 

                                                
90 Kilde: INFO, foreningen af interne revisorer i Danmark, nummer 43 side 13. 
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tager stilling til netop dette gennem underskrivelse af årsregnskabet. Dette vil der konkluderes 

yderligere på til sidst i konklusionen.  

At risici ændres over tid, og i takt med at virksomheder udvider deres markeder, stiller 

dermed krav til, at intern revision formår at definere tænkelige risici, så snart de opstår. Det 

vil en kontinuerlig risikovurdering og en omstillingsparat intern revision kunne bidrage til, 

hvilket uddybes i afsnittet nedenfor. 

 

6.5 Globalisering 
Den stigende globalisering vil utvivlsomt have indvirkning på måden, hvorpå intern revision 

arbejder i fremtiden. Dels som følge af ændrede risikomønstre, jævnfør ovenstående, og dels 

fordi globalisering også vil påvirke virksomhedernes nuværende markeder som følge af flere 

konkurrenter. Som tilfældet har været med andre afsnit ovenfor, kræver det en 

omstillingsparat intern revision og ledelse, som er i stand til at håndtere disse risici og 

ændrede forhold. Afhængig af virksomhedens størrelse vil man i stigende grad opleve, at 

interne revisionsafdelinger opsætter satellitafdelinger i nye lande med anderledes forhold på 

alle tænkelige områder. Graden af påvirkning fra globalisering afhænger altså af, om 

virksomheden opererer på markeder med særlige forhold. Den sidste gren af globaliseringen 

forventes at være en større ensretning af regler og love, som det allerede ses på tværs af EU. I 

kølvandet på finanskrisen forventes der at komme en samlet pakke, som strammer kravene til 

eksempelvis corporate governance og dermed intern revision som værktøj til god corporate 

governance. 

 

Med ovenstående er opgaveskriver i stand til at svare på hovedspørgsmålet i 

problemstillingen:    

 Hvordan vil intern revision se ud i den nærmeste fremtid? 

6.6 Besvarelse af hovedspørgsmål 
Besvarelsen tager udgangspunkt i Danske Bank og deres brug af intern revision. Antagelsen 

er, at Danske Bank er tæt på at være en fuldstændig intern revisionsafdeling under danske 

forhold. Som figuren i konklusionens indledning viser, består intern revision i Danske Bank i 

dag af fire bolde, som i større eller mindre grad er arbejdsområderne. Motivet for at have 

finansiel revision i Danske Bank er et ønske fra bestyrelsen om at få fuldstændig assurance fra 

intern revision. Afhandlingen har imidlertid vist, at der er en ændret opfattelse globalt af, hvad 

der skaber størst værdi for shareholders. Da kravet om finansiel revision i Danmark ophørte, 
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var finansiel revision, som følge af Sarbanes Oxley, et område som fik stor opmærksomhed 

fra shareholders. Det er opgaveskrivers forventning, at Danske Bank over tid vil minimere 

den finansielle del, så man ikke længere er underskrivere på regnskabet, men i stedet 

overlader denne del til ekstern revisor alene. Det er klart, at finansiel revision til stadighed vil 

være en del er intern revision, men det forventes at være i et langt mindre omfang end 

tilfældet er nu.  

 

Generelt forventes intern revision at kunne få en større rolle i virksomheders forsøg på 

risikostyring, merværdiskabelse og corporate governance. Som figuren fra Finanstilsynets 

rapport viser, består intern revision af fire overordnede områder, som i udgangspunktet ser ud 

som nedenfor:   

 
Figuren tager ikke højde for andelen af ressourcer, der benyttes på de enkelte områder, men 

derimod udelukkende til områderne intern revision arbejder indenfor. Nedenstående del af 

konklusionen har til hensigt at lave denne opdeling, så figuren afspejler fremtidens interne 

revision. 

 

6.6.1 Operationel revision 
Operationel revision forventes at være den væsentligste traditionelle revisionsform i 

fremtidens interne revision. Det skyldes, at operationel revision har til hensigt at kontrollere, 

at de interne kontroller og informationssystemer fungerer efter hensigten. Netop kontroller og 

informationssystemet er vigtige elementer i styringen af virksomhedens risici, og intern 

revision skaber således sikkerhed for, at denne del fungerer. Som følge af en forventning om 

mere fokus på shareholder-value, vil intern revision kunne yde en stort bidrag. Hvis en 

Finansiel revision Operationel revision 

Compliance 

Risk 

management 

Kilde: Rapport finanstilsynet Figur 6.3 
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virksomhed ønsker at foretage en større investering inden for dens kerneforretning, synes det 

relevant at benytte intern revision til at vurdere og revidere denne investering. Dette må 

naturligvis ikke komme på kant med kravene om, at intern revision ikke må yde 

konsulentmæssige ydelser. Intern revision kan dog revidere og vurdere forecastet for en given 

investering og dermed give yderligere sikkerhed. 

 

6.6.2 Finansiel revision 
Som antydet ovenfor forventes intern revision at deltage i et stadig mindre omfang i den 

finansielle revision. På nuværende tidspunkt underskriver intern revision i Danske Bank 

således årsrapporten og forpligter sig dermed til at revidere en ikke uvæsentlig del af den 

finansielle rapportering. Analysen har vist, at fokus ændres over tid, og det er opgaveskrivers 

forventning, at dette vil minimere graden af finansiel revision i fremtiden. 

Funktionsbeskrivelse i Danske Bank indeholder for nuværende krav om, at intern revision 

underskriver årsrapporten, men det forventes ikke at være tilfældet generelt set. Hvorvidt 

Danske Bank ændrer procedurer er vanskeligt at vurdere, men der er forhold, som taler for 

mindre finansiel revision. Dels skal intern revision varetage flere områder som følge af et 

større fokus på risiko, og dels er intern revision i Danske Bank allerede relativt stor. I sidste 

ende er det et spørgsmål om, hvorvidt bestyrelse og dermed aktionærerne opnår samme værdi 

ved, at intern revision ikke udfører en fuldstændig finansiel revision.  

 

6.6.3 Risk management 
Risikostyring er en central del af nutidens interne revision og forventes at være en endnu 

større del i fremtiden. COSO har med ERM forsøgt at give ledelsen et redskab til at 

implementere risikostyring på tværs i organisationer. IIA følger op med standard 2100 

”Nature of work”, hvor rollen defineres som ” The internal audit activity must evaluate and 

contribute to the improvement of governance, risk management, and control processes using 

a systematic an discipline approach91”. Således skal intern revision vurdere om væsentlige 

risici er identificeret, at der tilstrækkelige politikker for at imødegå uønskede risici, samt at 

information om risici formidles korrekt og rettidigt gennem organisationen. Det er 

revisionsudvalget, som skal vurdere om risikostyringen er tilstrækkelig, og her har intern 

revision en rolle at spille. Netop denne rolle forventes at fylde mere i fremtidens interne 

revision. Bestyrelsens rolle er, gennem revisionsudvalget, at være overvågning af 

                                                
91 Kilde: IIA: http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/interactive-ippf/ 
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risikostyringen, og her kan intern revision bidrage med at lukke en informationskløft, jævnfør 

figur 6.2. 

 

6.6.4 Compliance 
Som analysen har vist, er der ikke de store forventning til ændringer i compliance funktionen 

for intern revision. For større virksomheder ligger den egentlige compliance funktion som en 

integreret del af virksomheden på niveau med risk management. Overholdelse af regler og 

love vil ikke bidrage til en revolution af intern revision, men forblive mere eller mindre som 

den er i dag.  

 

6.6.5 Sammenfatning 
Intern revision vil i fremtiden ændre sig, så man allokerer ressourcerne anderledes end i dag. 

Generelt vurderes intern revision at se ud som figur 6.4 viser nedenfor: 

Som figuren illustrerer, har afhandlingen vist, at der på sigt vil være stigende fokus på risk 

management, mens den operationelle del vil være toneangivende. Modellen med en minimal 

finansiel revision er ikke en ny tanke, idet den allerede ses hos flertallet af danske 

virksomheder, hvor finansiel revision tidligere var en del af den interne revision. Den mest 

markante ændring, fremtiden vil byde på, er, som nævnt, fokus på risk management. Hvor stor 

en andel, det i praksis vil fylde, er umuligt at estimere grundet forskellighed og usikkerhed. 

Det står dog ganske klart, at tendensen, som for alvor blev aktuelt med COSO ERM, ikke kun 

har betydet større fokus på risk management, men ligeledes vil gøre det i nærmeste fremtid.   

 

 

Risk management 

Finansiel 

Operationel Compliance 

Figur 6.4 



 

 67 

7.0 Litteraturliste 
 
 
Artikler 
 
Andersen, A 
 
Axelsen, Henrik og Rothaus 
Bjørn 
 
 
Baker, Neil 
 
Chambers, Richard 
 
Christensen, Ane Marie 
 
 
Clayton, Dan 
 
Egelund, Morten og Harazuk, 
Anni 
 
 
Erhardtsen, Birgitte og  
Christensen, Jens Ruskov 
 
Fabricius, Ole 
 
 
Jeppesen, Kim Klarskov 
 
 
Johansen, Thomas Riise 
 
 
Johansen, Thomas Riise 
 
 
Larsen, Jens Kristian Elkjær 
 
 
Pickett, K. H. Spencer 
 
Steffee, Shannon 
 
Thomsen, Jens H 
 
Bøger 
 
 
 
 
 

Responding to Markets Expectations 
 
Fire empiriske undersøgelser om udbredelsen af Enterprise Risk 
Management, Revision & Regnskabsvæsen nr. 2, 2006 
 
A New Direction, Internal, Auditor december 2009 
 
Responding to change, Internal Auditor april 2010 
 
Koordination og kommunikation mellem intern revision og 
risikostyringsfunktionen i Nordea, Info december 2009 
 
The Search for the Ideal, Internal Auditor august 2009 
 
Samspillet mellem risikostyring og interne kontroller, Revision % 
Regnskabsvæsen nr. 6, 2006 
 
Fondsbørsen får skarp kritik af Vestas,  
Berlingske Tidende, 18/3-2010   
 
Intern revision og revisors uafhængighed, Revision & regnskab, 
2006.02.0038 
 
Procesrevision – en udfordring for de mindre revisionsfirmaer, 
Revisorbladet, nr. 8 1999. 
 
Revisors muligheder og udfordringer set i et corporate governance 
perspektiv, Revision & Regnskabsvæsen nr. 2, 2002 
 
Coporate governace og revisor – konsekvenser af aktuelle corporate 
governance indsatser, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 1, 2006 
 
Procesrevision – fremtidens revisionsproces?  
Revision og regnskabsvæsen nr. 4, 1999 
 
Internal auditor at work : A practical Guide to Everyday Challenges 
 
In Control, Internal Auditor december 2009 
 
Intern revision i pengeinstitutter, Revision og Regnskab, 
1990.03.0020 
 
 
 
Revisorhåndbogen 2009 
 
Revisor – Regulering & Rapportering, 1. udgave, forlaget Thomson 
A/S, 2005 
 



 

 68 

 
Andersen, Ib 
 
 
Andersen, Niels Åkerstrøm 
 
Hansen, Jørgen Valther & 
Johansen, Thomas Riise & 
Wivel, Teddy 
 
 
 
 
Larsen, Jens Kristian Elkjær 
 
 
 
Messier, William F., Glover, 
Steven M., Prawitt, Douglas F. 
 
Root, Steven  
 
 
 
Internetadresser 
 
 
www.clu.au.dk 
 
http://www.nirf.org 
 
http://www.bis.org  
 
http://www.iia.dk 
 
http://www.nationalbanken.dk 
 
http://www.danskebank.com 
 
http://finanstilsynet.dk 
 
http://corporategovernance.dk 
 
http://www.theiia.org/ 
 
http://www.fsr.dk 
 
http://www.eogs.dk 
 
http://www.retsinfo.dk 
 
 

 
Den skindbarlige virkelighed – om vidensproduktion indenfor 
samfundsvidenskaberne, Samfundslitteratur, 2. Udgave 2003. 
 
Diskursive analysestrategier, Nyt fra samfundsvidenskaberne 1999 
 
Corporate governance – Et bud på danske bestyrelsers rolle, 
Forlaget Thomson, 1. Udgave 2000 
 
 
 
 
 
Troværdighed til revision – Analyse af udviklingen på 
revisionsområdet primært med focus på danske forhold, Forlaget 
Thomson, 1. Udgave, 2002 
 
Auditing & Assurance Services a systematic approach, 4. udgave,  
McGRAW-Hill International Edition, 2006 
 
Beyond COSO, John Wiley & Sons, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 69 

Rapporter m.m. 
 
Basel Committee on Banking supervison, International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards, Juni 2006 
 
Udvalg nedsat af Finanstilsynet, Den interne revision i den finansielle sektor – Den danske model i et 
europæisk perspektiv, Juni 2006 
 
FEE, Risk management and internal control in the EU discussionpaper 2005 
 
Internal Audit 2012, A study examining the future of internal auditing and the potential decline of a 
controls-centric approach, PricewaterhouseCoopers 2007 
 
Business upheaval: Internal audit weighs its role amid the recession and evolving enterprise risks, 
PricewaterhouseCoopers 2009, State of the internal audit profession study 
 
Targeting key threats and changing expectations to deliver greater value, PricewaterhaousCoopers 
2008, State of the internal audit profession study 
 
Medie Wiley, Fundamentals of the Internal Auditing Functions 
 
IFAC Internal Controls – A Review of Current Developments, information paper 2006 
 
PricewaterhouseCoopers, Etablering af revisionskomiteer og samarbejdet med ekstern revision, 
PricewaterhouseCoopers, 2008 
 
Ho, C. Corporate Governance and Corporate Competitiveness: an international analysis, Corporate 
Governance, 13 
 
The Audit Implosion: Regulating Risk from the Inside, Brifing 1999 M. Power 
 
Intern kontrol fra et corporate governance perspektiv – er COSO frameworket tilstrækkeligt, Holm, 
Claus & Laursen, Peter Birkholm. 
 
 
Begrebsrammer og standarder 
 
Code of Ethics and International Standards, for the Professional Practice of Internal Auditing, The 
Institute of Internal Auditors, UK and Ireland 
 
Audit Committee Briefing, Internal Audit Standards: Why they matter  
 
Foreningen af Interne Revisorer, Code of ethics and International Standards - for the professional 
practice of internal auditing, 2004 
 
Foreningen af Interne revisorer IIA 2010 
 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Executive Summary Framework, The Comittee 
of sponsoring organizations of the Treadway commission, 2004 
 
 
Internal Control . Integrated framework, The Comittee of sponsoring organizations of the Treadway 
commission, 1992 og 2009 
 
Rapport om god selskabsledelse i Danmark 2005, Komiteen for god selskabsledelse, 2005 og 2010 
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Guidiance on control, The Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995 
 
ISACA S5.SC07 (pdf) 
 
Sarbanes – Oxley act of 2002, Public Law 
 
 
Foreningen af Statsautorisede Revisorer: 
 
RS 315, Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation, 2005 
 
RS 330, Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici, 2005 
 
RS 610, Stillingtagen til intern revisions arbejde, 2006/2007 
 
 
Love 
 
Hovedsageligt danske love er benyttet og der er i disse tilfælde lavet paragrafhenvisning ved brugen 
heraf. 
 
Af udenlandske love og standarder og samme kildehenvisning foretaget. 
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Bilag 1 
CV for Brian Christiansen 

 

BACKGROUND 

Birth date: August 19, 1970 

  

 

CERTIFIED QUALIFICATIONS 

2001 Certified Public Accountant, US  

1998 State Authorized Public Accountant, DK (active) 

1995 MSc in Business Economics and Auditing (Cand. Merc. Aud.), CBS 

1992 BSc in Accounting and Business Economics (HD Regnskabsvæsen og Økonomistyring), CBS 

  

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES 

1995-2006 Teacher and examiner at the Copenhagen Business School  

2003-2005 Member (Chairman in 2005) of FSR’s panel for Continuing Professional Development  

2005-2006 Board Member of the Danish Charter of the Institute of Internal Auditors (IIA) 

  

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
2009- 
to date 
 

 
Sophus 
Berendsen A/S 

 
CFO Nordic 

• The regional responsibility covers 7 countries, 2 direct and 35 indirect reports, and includes: 
o Internal and external accounting 
o Compliance (tax, TP, fire and safety, etc.). 
o IT systems and procedures. 
o M&A activities. 
o Insurance 
o Funding and cash management. 
o Legal matters. 
o Risk Management 
o External and Internal auditors. 
o Procurement 
o Board memberships in all affiliates 
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• Major achievements: 

o Roll-out of return on capital employed (ROCE) driven planning, reporting, and decision making 
o Recession driven cost alignment, including closure of plants and dismissal of employees 
o Due Diligence, negotiation and acquisition of activities (value > 200 mDKK) 

 
 
2007- 
2009 
 

 
Novo Nordisk, 
Far East 

 
Regional CFO 

• The regional responsibility covers 18 countries, 5 direct and 50 indirect reports, and includes: 
o Internal and external accounting 
o Compliance (tax, TP, business ethics, etc.). 
o IT systems and procedures. 
o M&A activities. 
o Funding and cash management. 
o Legal matters. 
o Risk Management 
o External and Internal auditors. 
o Logistics 
o Investor Relations.  
o Board memberships in local affiliates 

 
• Major achievements: 

o Renegotiation of all distributor contracts, optimize stocks and strengthening governance 
o Streamlining legal structure, including liquidations and changed reporting lines 
o One factory expansion and establishment of a new plant 
o Business plan for three new countries and establishment of offices in new countries 
o Linking of Monthly Reporting to SAP and external market data 
o Hosted several investor visits, the Danish PM, the DK Parliament Health Committee, etc. 
o Implemented top-down (cascading) of  Balance Score Card to all reports 
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PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
2005- 
2007 
 

 
Novo Nordisk, 
HQ 

 
Corporate Vice President Group Internal Audit  

• Along with 25 direct reports, the global responsibility included: 
o Sarbanes Oxley Section 404 certification with 150 indirect reports  
o Financial, Corporate Governance, IT, Business Ethics, and Risk Management reviews. 
o External Audit coordination    
o Audit Committee secretariat 
o Member of among others the: 

 Global Finance Board,  
 Global Legal Board,  
 Finance Legal and IT Management,  
 Business Ethics Steering Committee, and 
 Sarbanes Oxley Steering Committee. 

 
• Major achievements: 

o Two SOX 404 certifications without material weaknesses or significant deficiencies 
o Turn-around of internal audit department, including introduction of risk based planning, new audit 

reports, monthly EVP reporting, employee specialization, new reporting lines, etc. 
o Planned / hosted quarterly Audit Committee meetings  
o Developed and implemented global business ethics policy / procedures / reviews 
o Part of team which established a finance shared service center in India 
o Automated whistleblower process and owner of whistleblower investigations 
o Recruited, developed and exported several talents to higher positions within the group 
o Implemented IIA standards and received the first Danish IIA certification  
o Improved working climate from mid-tier to second best at HQ 

 

 
2000 -
2005 
 

 
KPMG, 
Copenhagen 

 
Director  
 

• Key responsibilities included: 
o Audit, knowledge and IT responsible for a +100 employee audit department. 
o Head of US Desk 
o Signing auditor at larger clients such as Nordea Securities, Nordea Asset Management, Nordea 

Finance, Brüel & Kjær, 2M Invest, St. Frederikslund, Mondosoft, and Alm. Brand Bank. 
o Global Head of the audit of Maersk Contractors 
o Second in line at the group audit of AP Møller Maersk  
o Signing auditor of several VIP’s private activities, i.e. investments/companies of Jørgen 

Lindegaard, Jørn Kildegaard, Klaus Helmersen, and Erik Bagger. 
o Member of the Committee for Stock Exchange matters and Department of Professional Practice 

 
• Major achievements: 

o KPMG’s team leader on various prospectus’ such as Vestas’ CSE shares issue in 2004, Carlsberg’ 
CSE shares issue in 2004, and Maconomy’s CSE listing in 2001 

o Created a new business segment with SOX 404/internal control advisory engagements, attracting 
clients such as Gray, Solae, BK Medical, Danfoss, and Norsk Hydro 

o Significant add-on sales to existing clients, i.e. VAT-reviews, risk management reviews, interim 
finance employments, attestation services, IT-audits, expatriate taxation, etc.  

o Arranged and hosted tailored seminars for non-audit clients in matters such as leasing, US GAAP, 
audit committees and basic accounting. 

o Assigned co-signing auditor at 2M Invest, St. Frederikslund and Eurotrust to ensure high level of 
audit evidence and manage the expectations of the creditors/banks (risk mitigation).  

o Establishment of the US Desk and the audit group of the Department of Professional Practice 
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o Part of the M/A certification of KPMG DK 
o Twice headed the implementation of a new Audit Manual in DK 

 
1998 -
2000 
 

 
KPMG,  
New York 

 
Supervising Senior 

• Key responsibilities included: 
o Team leader on the audit of American activities of larger European banks 
o Consultant at Deutsche Bank 
o Audit of smaller US stock exchange listed banks 

 
• Major achievements: 

o KPMG’s team leader on Deutche Bank’s global reorganization of IT services (7,000 employees) 
o Member of KPMG New York’s IFRS task force 

 
 
1989 -
1998 
 

 
KPMG, 
Copenhagen 

 
Senior Manager  

• Key responsibilities included: 
o Audit of various larger clients such as AP Møller Maersk, ISS, Carli Gry, Realkredit Danmark, 

Unibank, and Denerco.  
o Audit of various smaller production and sales companies, foundations, private companies, etc. 
o Provider of corporation and personnel tax specialist services 
o Forensic services 

 
• Major achievements: 

o KPMG’s team leader on the US listing of ISS at NYSE, and part of several CSE listings 
o Development of internal templates for Accounting Manuals, Treasury Manuals, M/A Manuals, etc.  
o Internal training; audit of financial institutions, derivatives, group audits, US matters 
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Bilag 2 
Interview med revisionschef, JPT, Danske Bank 

 

 


