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Executive summary

We are in a time of financial crisis worldwide and the incentive to commit fraud in companies

might therefore be increasing. There is a pressure on the overall management of the Danish

companies to obtain and fulfill the expectations made by shareholders and financial partners.

Topic relevance is supported by the recent corporate scandal, where IT Factory went bankrupt

and AIU's1 annual report which concludes that auditors may well be better to conduct risk

assessment activities and assess the design and implementation of internal controls.

To highlight the implications and challenges by translating RS 240 revised into practice, we will

investigate how RS 240 revised is applied in practice based on interviews with board members,

accountants and the group's own experience.

In the thesis we will define the terms "fraud" and "internal controls", and what function they

have in practice. Subsequently, we will assess how RS 240 revised is applied. Then we come up

with practical proposals for the audit, the auditor may use to reduce the risk of errors due to

fraud.

It can be concluded that the auditor in several areas do not follow the RS 240 revised in practice,

especially when they are auditing small class B firms. This is due to the audit of the small class

B firms where it does not always make sense to perform all audit procedures the way RS 240

revised recommends. Since the auditor should perform all audit procedures as the RS 240 revised

recommends regardless of the size of the company to be audited, this is considered to be one of

the consequences of translating RS 240 revised into practice.

1 Audit Inspection Unit



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

3

Indholdsfortegnelse

1 INDLEDNING 6

2 PROBLEMFORMULERING 8

3 AFGRÆNSNING 9

4 METODE 10

5 KILDEKRITIK 11

6 DEFINITION AF BEGREBET BESVIGELSER 13

6.1 HVORFOR ER BESVIGELSER ET PROBLEM? 13

6.2 DEFINITION PÅ BESVIGELSER 14

6.2.1 Misbrug af aktiver 15

6.2.2 Regnskabsmanipulation 15

6.2.3 Besvigelsestrekanten 16

6.2.4 Grundlæggende motivation for besvigelser 18

6.3 MULIGE BESVIGELSESFAKTORER 22

6.3.1 Misbrug af aktiver 22

6.3.2 Regnskabsmanipulation 23

6.4 OMFANGET AF BESVIGELSER 26

6.5 DELKONKLUSION PÅ BESVIGELSER 31

7. DEFINITION AF BEGREBET INTERNE KONTROLLER 34

7.1 DEFINITION AF INTERNE KONTROLLER 34

7.2 BEGREBSRAMME FOR INTERNE KONTROLLER 36

7.2.1 Kontrolmiljø 37

7.2.2 Virksomhedens risikovurderingsproces 38

7.2.3 It-systemer og kommunikation 39

7.2.4 Kontrolaktiviteter 39

7.2.5 Overvågning af kontroller 40

7.3 PROGRAMMEREDE KONTRA MANUELLE KONTROLLER 41

7.4 BEGRÆNSNINGER I DE INTERNE KONTROLLER 42

7.5 INTERNE KONTROLLER, DER KAN OPDAGE BESVIGELSER 42

7.6 DELKONKLUSION PÅ INTERNE KONTROLLER 43

8 ANVENDELSE AF RS 240 AJOURFØRT I PRAKSIS 45

8.1 DEN ØVERSTE LEDELSES OG DEN DAGLIGE LEDELSES ANSVAR 46

8.1.1 Ansvarsfordeling 47

8.1.2 Erfaring med den samlede ledelses holdning til besvigelser 49

8.1.3 Ledelsesaflønning 56



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

4

8.1.4 Whistleblower-funktionen 61

8.1.5 Delkonklusion på den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar 65

8.2 PROFESSIONEL SKEPSIS 69

8.2.1 Professionel skeptisk holdning 69

8.2.2 Revisors hidtidige erfaring med virksomheden 73

8.2.3 Delkonklusion på professionel skepsis 75

8.3 RISIKOVURDERINGSHANDLINGER 76

8.3.1 Besvigelsesdrøftelser 77

8.3.2 Analytiske handlinger 82

8.3.3 Vurdering af betydelig risiko for fejl som følge af besvigelser 84

8.3.4 Tilsyn med den daglige ledelse 85

8.4 DELKONKLUSION PÅ RISIKOVURDERINGSHANDLINGER 86

9 PRAKTISKE REVISIONSHANDLINGER 90

9.1 PROFESSIONEL SKEPSIS 90

9.1.1 Fokus på professionel skepsis i forbindelse med revisionen 90

9.1.2 Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 91

9.1.3 Bibeholdelse af skepsis 91

9.1.4 Uafhængighed mellem revisor og virksomhedens samlede ledelse 92

9.1.5 Drøftelser af besvigelser i revisionsteamet 92

9.1.6 Deltagelse i drøftelser for revisionsteamet 93

9.1.7 Deltagelse i løbende og afsluttende opgaveteammøde 94

9.2 RISIKOVURDERINGSHANDLINGER 94

9.2.1 Forbered den samlede ledelse på spørgsmål omkring besvigelser 95

9.2.2 Beskriv anvendelse og effekt af drøftelserne omkring besvigelser 95

9.2.3 Revisor skal stille kritiske spørgsmål til den samlede ledelse i forhold til besvigelser 96

9.2.4 Samtaler med øvrige medarbejdere 100

9.2.5 Praktiske vanskeligheder ved indførsel af ovenstående forslag 101

9.2.6 Identificerede risici 101

9.2.7 Reaktion på risici 102

9.2.8 Personrevision 111

9.3 DELKONKLUSION PÅ PRAKTISKE REVISIONSHANDLINGER 113

10 KONKLUSION 115

10.1 HVAD ER DEFINITIONEN PÅ BESVIGELSER? 115

10.2 HVAD ER DEFINITIONEN PÅ INTERNE KONTROLLER OG HVILKEN FUNKTION HAR DE? 116

10.3 HVORDAN ANVENDES RS 240 AJOURFØRT I PRAKSIS? 117

10.4 HVILKE PRAKTISKE REVISIONSHANDLINGER KAN REVISOR UDFØRE FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR FEJL SOM FØLGE AF

BESVIGELSER? 120



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

5

11 PERSPEKTIVERING 121

12 KILDE- OG LITTERATURFORTEGNELSE 123

13 BILAG 126



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

6

1 Indledning

Finanskrisen raser og der fuskes med regnskaberne og stjæles fra kassen som aldrig før i de

danske virksomheder. Antallet af firmaer, der har registreret økonomiske forbrydelser i eller mod

virksomheden, er på få år steget i en sådan grad, at Danmark nu indtager en lidet glorværdig

førsteplads på listen over nordiske lande med mest virksomhedskriminalitet.

Virksomhederne er under et massivt pres for at leve op til budgetterne og ejernes forventninger,

og de har haft svært ved at skaffe finansiering fra bankerne. Det kan få selv højtplacerede

medarbejdere til at fifle med regnskaberne for at få virksomheden til at se sundere ud, end den er.

Netop regnskabsmanipulation er steget massivt i de danske virksomheder. Ofte er det en højt

placeret medarbejder ansat i virksomheden, der står bag. Det er fristende for den daglige ledelse

at sminke regnskabet pænere, end det er, så virksomheden lettere kan få lov til at låne i banken2.

Der har gennem de seneste 10 års tid været en række virksomhedsskandaler både i Danmark og i

udlandet. I udlandet kan nævnes den amerikanske energi koncern Enron, den amerikanske

telegigant WorldCom, det store konglomerat Tyco og den italienske fødevarevirksomhed

Parmalat. I Danmark har vi haft skandalerne Memory Card Technology, E-huset, TK

Development og IT Factory som den seneste3.

I forbindelse med de helt store virksomhedsskandaler, er der risiko for at den involverede

revisionsvirksomhed, går ned sammen med den skandaleramte virksomhed. Dette var tilfældet

for Arthur Andersen i skandalen med Enron. Enron var en af Arthur Andersens største og

vigtigste kunder og havde som følge heraf, svært ved at være helt uafhængig. Revisorerne fra

Arthur Andersen har med stor sandsynlighed tilsidesat en del af deres professionelle skepsis, for

at bevare et godt forhold til kunden.

2 Artikel: Lund, Michael: ”Danmark sætter nordisk rekord i svindel”, Politikken.dk d.6. januar 2010

3 Artikel: Bendtsen, Simon: ”Fire eksempler på regnskabsfusk - Nordisk Fjer, Bagger, E-Huset og Trolle”,

Business.dk d.19. november 2009
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Selvom man har set besvigelsessager i Danmark over en længere periode, er det formentlig

Nordisk Fjer skandalen i starten af 1990’erne, der for alvor satte fokus på emnet besvigelser.

I kølvandet på de store virksomhedsskandaler, er det revisionsbranchens opgave hurtigt at få

genoprettet tilliden til revisors arbejde. Normalt gøres dette ved at det involverede revisionsfirma

udpeger en syndebuk og fortæller offentligheden, at der var tale om en enkelt person, der ikke

fulgte revisionsfirmaets retningslinjer. Denne strategi fjerner fokus fra det involverede

revisionsfirma og samtidig fastholder den offentligheden i troen på, at revisor opdager eventuelle

besvigelser under sin revision, hvis blot revisionsfirmaets retningslinjer følges. Offentlighedens

antagelse er desværre helt forkert, da besvigelser oftest opdages af interne kontroller eller ved en

tilfældighed.

Det er ikke revisors opgave at revidere direkte mod besvigelser. Det er imidlertid revisors pligt at

revidere i overensstemmelse med god revisionsskik jf. Lov om statsautoriserede revisorer,

hvilket betyder overholdelse af de danske revisionsstandarder.

Besvigelser består af regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Finanskrisen og de ovenfor

nævnte virksomhedsskandaler har sat fokus på regnskabsmanipulation, hvor det primære fokus

tidligere var på misbrug af aktiver. Ifølge en undersøgelse foretaget af PriceWaterhouseCoopers,

er regnskabs-manipulation nu den mest udbredte form for besvigelser i Danmark, mens misbrug

af aktiver stadig er den mest udbredte form for besvigelser i det øvrige Europa4.

RS 240 ajourført fra januar 2006 ”Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af

regnskaber” opstiller de grundlæggende principper for hvilke handlinger og vurderinger, som

revisor skal foretage for at udføre sin revision i overensstemmelse med god revisionsskik. RS

240 ajourført er på flere områder blevet skærpet i forhold til RS 240, hvilket skal medvirke til at

der afdækkes flere besvigelser under revisionen.

Interessen for nærværende emne er skabt via vores arbejde som revisorer. Det er vores erfaring,

at de danske virksomheder generelt ikke ser besvigelser som en reel trussel og den daglige og

den øverste ledelse i virksomhederne stoler generelt på deres medarbejdere. Som følge heraf, har

4 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”, side 4
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nogle af de danske virksomheder ikke særlig stor fokus på besvigelser. Emnet har desuden

offentlighedens og mediernes interesse, som følge af den seneste virksomhedsskandale, hvor IT

Factory gik konkurs.

I England har AIU5 ved deres årlige gennemgang af kvaliteten af revisors arbejde i England

konstateret, at både de helt store revisionsfirmaer og de mindre revisionsfirmaer generelt ikke er

gode nok til at foretage risikovurderingshandlinger samt vurdere design og implementering af

interne kontroller6. Det er gruppens erfaring at dette ligeledes er tilfældet for de danske

revisionsfirmaer.

Ovenstående har dannet udgangspunkt for afhandlingens problemformulering.

2 Problemformulering

I denne afhandling vil vi forsøge at synliggøre hvilke konsekvenser og udfordringer der er ved

omsætning af RS 240 ajourført til praksis?

Dette vil vi gøre ved hjælp af nedenstående underspørgsmål.

Hvad er definitionen på besvigelser?

Afsnittet vil indeholde en definition af begrebet besvigelser samt en gennemgang af besvigelses-

risikofaktorer i forbindelse med misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation.

Hvad er definitionen på interne kontroller og hvilken funktion har de?

Afsnittet vil indeholde en definition af begrebet interne kontroller samt en gennemgang af

hvilken funktion de interne kontroller har.

Hvordan anvendes RS 240 ajourført i praksis?

Afsnittet vil indeholde en gennemgang af hvordan RS 240 ajourført anvendes i praksis på

baggrund af interviews med to bestyrelsesmedlemmer og to statsautoriserede revisorer samt

gruppens egne erfaringer.

5 Audit Inspection Unit
6 FRC.Org: ”2008/09 Audit Quality Inspections”, side 16 afsnit 3.2.8
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Hvilke praktiske revisionshandlinger kan revisor udføre for at reducere risikoen for fejl som

følge af besvigelser?

Vi vil i dette afsnit komme med forslag til revisionshandlinger, som revisor kan anvende for at

overholde RS 240 ajourført i praksis.

3 Afgrænsning

Denne afhandling vil ikke omhandle implementering og udvikling af love og standarder, samt

baggrunden for udvikling af standarderne. Vi vil desuden ikke vurdere om den nuværende RS

240 ajourført er tilstrækkelig eller komme forslag til forbedring af RS 240 ajourført.

Afhandlingen vil kun handle om virksomheder der er omfattet at revisionspligten.

Placering af ansvaret for konstaterede besvigelser hos revisor eller den samlede ledelse vil ikke

blive diskuteret i denne afhandling.

Afhandlingen er baseret på de danske forhold og de internationale forhold er kun inddraget, i det

omfang det er fundet nødvendigt for forståelsen af det pågældende område.

Afhandlingen er ligeledes kun baseret på de danske regler for revision og den danske definition

af god revisionsskik. De internationale revisionsstandarder er kun inddraget, hvis det er vurderet

nødvendigt for forståelsen.

Der vil i afhandlingen kun blive fokuseret på RS 240 ajourført uanset standardens nære

tilknytning til andre revisionsstandarder som f.eks. RS 315 og RS 330. Dette er valgt for at få

dybde i afhandlingen omkring RS 240 ajourført.

Afhandlingen er baseret på analyse af udvalgte områder af RS 240 ajourført, som gruppen har

vurderet vil indeholde flest udfordringer og konsekvenser ved omsætning af RS 240 ajourført til

praksis. De analyserede områder er udvalgt på baggrund af gruppens praktiske erfaring som



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

10

revisorer. Der vil derfor ikke blive foretaget en fuldstændig gennemgang af samtlige afsnit i RS

240 ajourført.

Afhandlingen vil kun omhandle besvigelsestyperne misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation

og der vil ikke blive foretaget en diskussion om hvorvidt en fejl er tilsigtet eller utilsigtet ligesom

utilsigtede fejl ikke vil blive behandlet.

Offentligheden og øvrige interessenters forventning til revisors arbejde, også kaldet

forventningskløften, vil kun blive omtalt i det omfang, det findes relevant for forståelsen af

afhandlingen.

4 Metode

Afhandlingens struktur er illustreret grafisk nedenfor.

Figur 1: Afhandlingens struktur

Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10-11

Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og

besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering

i praksis

→ → → → →

Kilde: Egen tilvirkning

Den grafiske illustration af afhandlingens struktur vil fremgå i starten af hvert kapitel, så læseren

får overblik over kapitlets placering i den samlede afhandling.

Oplysningerne i afhandlingen er indhentet ved hjælp af primære og sekundære datakilder. Den

primære datakilde er interviews med to bestyrelsesmedlemmer og to statsautoriserede revisorer.

De sekundære datakilder består hovedsagligt af fagbøger, revisionsstandarder og artikler.

Den empiriske del af afhandlingen er baseret på interviews med bestyrelsesmedlemmer og

statsautoriserede revisorer samt gruppens egne erfaringer. Grunden til, at vi har valgt at
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interviewe både bestyrelsesmedlemmer og statsautoriserede revisorer, skyldes, at vi på den måde

kan få belyst afhandlingens problemfelt fra ”begge sider af skrivebordet”.

Afhandlingen er præget af en kvalitativ undersøgelsesmetode. Dataindsamlingen er sket ved

åbne interviews. Fordelen ved denne metode er, at gruppen har haft mulighed for at forklare

spørgsmålene og uddybe disse hvor det er fundet hensigtsmæssigt. Respondenten har desuden

haft mulighed for at forklare sit svar og underbygge dette med eksempler fra deres praktiske

erfaring.

Interviewet havde en lav struktureringsgrad og forud for selve interviewet havde vi som

dataindsamlingsinstrument udarbejdet en oversigt med interviewspørgsmål jf. bilag 1 og 2.

Interviewspørgsmålene var opdelt i temaer og under hvert tema havde vi formuleret nogle

spørgsmål, som vi benyttede til at styre retningen i interviewet. De udvalgte temaer stemmer

overens med den struktur, der anvendes i afhandlingen.

Interviewet blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde, da vi på

denne måde kunne fokusere på samtalen med interviewpersonen, frem for at skulle koncentrere

os om at tage notater.

5 Kildekritik

Oplysningerne i afhandlingen er, som skrevet ovenfor, hentet i både primære og sekundære

kilder.

De primære data består af interviews samt gennemgang af revisionsstandarder.

Det kan diskuteres, om revisionsstandarderne kan anvendes som primærdata eller sekundærdata,

idet der er tale om data, der ikke er undergivet en holdning fra en forfatter, men i stedet er skabt

på baggrund af internationale revisionsstandarder. Det er vores opfattelse, at man med

rimelighed kan betragte revisionsstandarderne som primærdata.
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Det primære datamateriale i form af interviews kan være påvirket af interviewpersonens

troværdighed, da den er afgørende for validiteten af interviewresultaterne.

Man kan ikke uden videre betragte interviewpersonen som informant med gyldige og korrekte

svar7, idet interviewpersonen kan repræsentere en bestemt synsvinkel eller holdning og derfor

måske har valgt at tilbageholde konkret viden. Interviewpersonernes udsagn må derfor bero på

vores vurdering, fortolkning og kontrol af udsagnene.

Herudover er vi opmærksomme på, at vores analysedata er relativt begrænset og dermed ikke

kan bruges som repræsentativ statistik. Interviewresultaterne kan derfor kun anvendes i denne

afhandling.

Vi anser de sekundære kilder for at være uafhængige kilder, hvorfor vi har tillagt disse en vis

grad af objektivitet. Vi har herudover benyttet os af anden ekstern litteratur i form af artikler og

publikationer. Disse er vurderet som værende forholdsvis valid information, men vi har i vores

gennemgang forholdt os kritisk til indholdet og kun benyttet, hvad der er vurderet relevant for

problemstillingen.

I forbindelse med gennemgang af undersøgelsen om ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”

som revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers har udarbejdet, har vi i afsnittet noteret kritik af

den konklusion, der bliver lagt op til. Det omfatter blandt andet deres vurdering af, at der siden

de lavede en tilsvarende undersøgelse i 2007, har været en stigning i antallet af besvigelser. Det

er gruppens holdning, at PriceWaterhouseCoopers ikke umiddelbart kan konkludere, at antallet

af besvigelser er steget i forhold til 2007, uden at tage hensyn til, at der sandsynligvis konstateres

flere besvigelser i forhold til 2007, som følge af virksomhedernes forøgede fokus på besvigelser.

Vi mener således, at kombinationen af vores anvendte datakilder skaber en objektiv

problembehandling i forhold til afhandlingens formål.

7 Litteratur: Andersen, Ib: "Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne",

side 211
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6 Definition af begrebet besvigelser

Figur 2: Afhandlingens struktur

Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10-11

Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og

besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering

i praksis

→ → → → →

Kilde: Egen tilvirkning

Formålet med dette afsnit er at foretage en definition af begrebet besvigelser.

6.1 Hvorfor er besvigelser et problem?

Der kan være mange årsager til at besvigelser kan være et problem i virksomheder. Som

udgangspunkt har besvigelser en økonomisk konsekvens, og i de tilfælde hvor besvigelserne

opdages, medfører det ligeledes et muligt imagetab for virksomheden, dens øverste og daglige

ledelse. I de virksomheder, hvor besvigelser er et problem, kan dette også forplante sig til

medarbejdernes holdning, moral og etik i forhold til hvad der er muligt inden for lovens rammer.

Et imagetab for en virksomhed, kan medføre at der bliver forøget fokus på virksomheden fra

eksterne interessenter, her tænkes der specifikt på leverandører, kunder, banker og aktionærer.

Dette kan medføre krav overfor den samlede ledelse i henhold til forbedringer og i tilfælde hvor

den samlede ledelse er indblandet i besvigelser, kan der ske politianmeldelse.

I det tilfælde hvor besvigelsen ikke har en økonomisk konsekvens, kan der være tale om

besvigelser i form af oplysninger til årsrapporten der ikke er korrekte, hvilket medfører en

fejlbehæftet årsrapport. Dette kan som ved imagetab medføre samme konsekvenser i det tilfælde

hvor besvigelserne opdages.

Som vi beskriver i vores gennemgang af undersøgelsen fra PriceWaterhouseCoopers senere i

dette afsnit, er det langt fra alle besvigelser der opdages. På trods af det vurderer de

virksomheder, der var med i undersøgelsen, at der var en stigning i antallet af besvigelser. Det er

gruppens holdning at denne stigning blandt andet skyldes, at de danske virksomheder har sat
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fokus på problemet omkring besvigelser og der dermed konstateres flere besvigelser end

tidligere, hvilket dog strider imod PriceWaterhouseCoopers konklusion på, at der generelt har

været flere besvigelser i Danmark i forhold til tidligere år.

6.2 Definition på besvigelser

I RS 240 ajourført pkt. 6, er det beskrevet hvad besvigelseshandlingen omfatter, ”betegnelsen

”besvigelser” anvendes om en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den

daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at

opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret.”

I revisionsstandarden er der oplistet tre handlinger, der jf. RS 240 ajourført pkt. 5 ikke er

besvigelser, men betegnes som ”fejl” og derfor anses disse ikke som fejlinformation som følge af

besvigelser:

 En fejltagelse i forbindelse med indsamling og behandling af data, som regnskabet er
udarbejdet på baggrund af.

 Et ukorrekt regnskabsmæssigt skøn, som følge af forglemmelse eller fejlfortolkning af
fakta.

 En fejltagelse ved anvendelse af regnskabspraksis i forbindelse med måling, indregning,
klassifikation, præsentation eller oplysning.

I det tilfælde hvor en medarbejder eller en person i enten den øverste ledelse eller den daglige

ledelse foretager handlinger, der medfører at der er fejlinformation i årsrapporten og som ikke

kan henføres til et af de ovenstående punkter, vil der være tale om besvigelser. Da der er tale om

en strafbar handling der udføres, vil den eller de personer, der foretager besvigelsen, prøve at

sløre forholdet. Det medfører at det kan være svært for revisionen at opdage fejlinformation i

forbindelse med aflæggelse af årsrapporten.

Ifølge RS 240 ajourført pkt. 7, findes der to typer af tilsigtede fejlinformationer, som den

samlede ledelse og revisor bør undersøge. Der er her tale om følgende:

 Misbrug af aktiver

 Regnskabsmanipulation
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I RS 240 ajourført pkt. 8-11 er der anført hvad de to typer af fejlinformation indebærer og hvilke

typiske karakterer der medfølger disse fejl.

6.2.1 Misbrug af aktiver

Misbrug af aktiver anses typisk som tyveri eller på en anden måde at tilegne sig effekter eller

lignende som man ikke har retten til.

Misbrug af aktiver kan foretages på en række forskellige måder. Nedenstående punkter8 er

eksempler herpå.

 Underslæb (for eksempel misbrug af debitors indbetalinger eller overførsel af
indbetalinger til private bankkonti).

 Tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder (for eksempel tyveri af varelager
til privat anvendelse eller videresalg mv.).

 At foranledige en virksomhed til at betale for varer og tjenesteydelser, der ikke er
modtaget (for eksempel udbetalinger til fiktive forhandlere samt returkommission betalt
fra forhandlere til indkøbsansvarlig).

 Privat benyttelse af virksomhedens aktiver.

"Misbrug af aktiver omfatter tyveri af virksomhedens aktiver og begås ofte af medarbejdere for

forholdsvist små, uvæsentlige beløb9.”

Den enkeltes misbrug af aktiver er derfor som oftest af uvæsentlig karakter, men den samlede

værdi af misbrug af aktiver udgør en væsentlig værdi for virksomhederne.

6.2.2 Regnskabsmanipulation

Regnskabsmanipulation omfatter bevidst fejlinformation, herunder udeladelse af beløb eller

information, med det formål at vildlede regnskabsbrugere ved at påvirke deres opfattelse af

virksomhedens præstation og indtjening. Denne type besvigelse involverer ofte den daglige

ledelse, som er tæt på regnskabssystemer og medarbejdere med adgang hertil. Det er ligeledes

8 RS 240 ajourført, pkt. 11.
9 RS 240 ajourført, pkt. 11.
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den daglige ledelse, der typisk har mulighed for at tilsidesætte de interne kontroller, der ellers

fungerer hensigtsmæssigt og effektivt.

 Der afgives forkerte oplysninger, dokumentationen til brug for årsrapporten forfalskes.

 Den anvendte regnskabspraksis er forkert i forhold til virksomhedens type og aktivitet,
dette kan medføre fejl på måling af poster, samt indregning og klassifikation.

 Skøn på årsrapportens poster vurderes forkert.

 Bevidst føre posteringer i forkerte perioder.

 Der ikke videregives de korrekte oplysninger til revision samt andre eksterne enheder.

 Der udelades informationer og mangler registreringer i grundlaget for årsrapporten.

At besvige en virksomhed er, som nævnt ovenfor, en strafbar handling, uanset om denne kan

betegnes som regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver.

6.2.3 Besvigelsestrekanten

Revisor skal i planlægningsfasen overveje, om der er omstændigheder, der kan give mulighed

for, at besvigelser kan foregå i den pågældende virksomhed. Hovedparten af overvejelserne

tilsigter at afdække grundstenene i en af de mest kendte teoretiske modeller indenfor besvigelser:

Besvigelsestrekanten. Det er derfor relevant at gennemgå denne.

Det fremgår af besvigelsestrekanten, at 3 forhold indgår som væsentlige elementer:10

1. Incitament og pres
2. Mulighed
3. Retfærdiggørelse

10 RS 240 ajourført, bilag 1
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Figur 3: Besvigelsestrekanten
Kilde: Plancher fra introduktion af kap. 1 i

Eilifsen af Kim Klarskov Jeppesen

Incitamenter og pres

Incitamenter til at begå besvigelser vil som oftest dække over, at en eller flere personer kan opnå

en begunstigelse eller anden fordel. Enten økonomisk gennem bonus, stjålne likvider osv., men

også gennem f.eks. forfremmelser m.v. Hvis en person kan opnå en kontant vederlag ved at

realisere bestemte resultater, vil nogle personer tilstræbe, at afspejle målet i årsrapporten, uagtet

de reelle forhold. Et klassisk eksempel er indregning af fiktiv omsætning.

Pres relaterer sig primært til situationen, hvor en person kan være truet, hvis der ikke opnås et

givet resultat. I forlængelse af eksemplet med bonus ovenfor er det vigtigt også at overveje

konsekvenserne ved ikke at "opnå sin bonus". Hvis en direktør har realiseret et resultat under det

forventede, har han måske opgivet håbet om sin bonus. Men hans ansættelseskontrakt kan være i

fare, hvis der konstateres et væsentligt underskud og i så fald er risikoen lige så høj. I denne

sammenhæng er det vigtigt at revisor forholder sig til, om direktøren f.eks. har forårsaget et

resultat "lidt under det forventede". Selvom det ikke lyder positivt, er det trods alt betydelig

bedre, end hvis der reelt burde være konstateret et så væsentligt tab, som kunne sende

virksomheden ud i en kapitaltabssituation.

Muligheder:

Tilstedeværelse af aktiver/

regnskabsmæssige skøn mv.

Svag bestyrelse/svag intern kontrol

Incitamenter/pres: Retfærdiggørelse:

Urealistiske forventninger. Ærlig, men tvunget af

Dårlig økonomi. Omstændighederne.

Resultataflønning. Uærlige.

RS 240 (ajourført) bilag 1.
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Mulighed

Muligheden for at foretage besvigelser foreligger som oftest pga. mulighed for tilsidesættelse af

forretningsgange. F.eks. ved at der ikke er en systemmæssig begrænsning til at undgå at kunder

faktureres med et indbetalingskort, der sender penge ind på bogholderens konto. Eller at

direktøren uden videre kan ændre sine principper for lagernedskrivninger, indregning af

hensættelser osv.

I denne sammenhæng udgør blind tillid til medarbejderne et problem, da det kan "friste svage

sjæle".

Retfærdiggørelse

Den sidste del af besvigelsestrekanten er en af den menneskelige psykologis forsvarsmekanismer

ifølge Sigmund Freud: Retfærdiggørelse. Når et menneske begår en handling, er det resultatet af

en afvejning mellem:

1. Hvad man ved, er rigtigt.
2. Hvad man gerne vil opnå af begunstigelse. Eksempelvis ved at begrunde på følgende

vis:

 "Firmaet savner ikke de 100 kroner jeg stjal fra kassen. Og andre stjæler jo
kuglepenne…"

 "Bestyrelsen er ligeglade med at de 2 mio. kr. i omsætning først kommer med næste år"

 "Selvom jeg ikke havde krav på bonussen er jeg alligevel pengene værd, da jeg jo i
forvejen får alt for lidt i løn…"

Kort sagt: En efterrationalisering for at undgå, at man belaster sig med dårlig samvittighed.

6.2.4 Grundlæggende motivation for besvigelser

Grundlæggende kan besvigelser motiveres i nedenstående to forhold, hvor sidstnævnte forhold er

den bagvedliggende motivation for begge:

 Ønsket om en succesfuld virksomhed.

 Ønsket om personlig vinding og berigelse.
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Ønsket om en succesfuld virksomhed

Motivation, for at det skal gå godt for virksomheden, er ofte begrundet i, at en virksomhed har

problemer og har behov for at præsentere bedre nøgletal overfor interessenterne. Besvigelsen kan

også skyldes, at markedet har forventninger om et bestemt resultat, og at det vil kunne medføre

betydelige konsekvenser, hvis resultatet ikke nås. Dette er særligt relevant for børsnoterede

virksomheder, hvor det øjeblikkeligt afspejles i aktiekursen, hvis de forventede resultater ikke

nås. Dette pres på den daglige ledelse kan medføre, at der anvendes metoder, som ikke er i

overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Der kan i ovenstående tilfælde være adskillelige interessenter, som den daglige ledelse vil

forsøge at påvirke med årsrapporten. Disse omfatter blandt andre aktionærer (krav om afkast),

leverandører (krav om soliditetsgrad/likvidt beredskab), bank (soliditetsgrad/resultat),

medarbejdere m.fl. Nedenfor er gennemgået et scenario, hvor virksomheden har behov for at

opnå eller forny finansiering, og virksomheden har som følge heraf behov for at imødekomme og

tilfredsstille bankens forventninger.

Det vil her være afgørende for den daglige ledelse, at vise et godt eller mindre dårligt regnskab

samt en bedre soliditetsgrad overfor banken. I visse situationer kan den daglige ledelse vurdere,

at hvis banken ikke vil foretage eller bevare finansieringen, kan virksomheden risikere at måtte

lukke. Hvis det er den daglige ledelses forventning, at virksomhedens problemer er forbigående,

er det nemmere for den daglige ledelse at retfærdiggøre besvigelsen; "det er jo kun forbigående.

Når vi får finansieringen, vil vi hurtigt komme i gang igen, og vi snyder jo reelt ikke nogen -

banken og leverandørerne skal jo nok få deres penge.”

Besvigelser for at sikre virksomheden vil sædvanligvis være regnskabsmanipulation, der som

tidligere nævnt er klassificeret som ledelsesbesvigelser. Det vil typisk være den daglige ledelse,

som kender til særlige forhold, der skal tages hensyn til. Medarbejdere vil typisk ikke have

nogen særlig interesse i at fremvise et bestemt billede i årsrapporten.

Ønsket om personlig vinding og berigelse

Som nævnt indledningsvist kan der opstå besvigelser for personlig vinding og berigelse.

Berigelsen kan bestå af mange ting – alt fra simpelt tyveri af virksomhedens ejendom til



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

20

upassende justering af virksomhedens resultat for at opnå uberettiget bonus. Dermed kan

kompleksiteten af besvigelsen også være meget varierende. Her er det afgørende, at der etableres

forskellige kontroller i virksomheden for at afdække eventuelle besvigelser. Besvigelser på

ledelsesniveau kan dog tilsidesætte interne kontroller.

Den daglige ledelse og ledende medarbejdere har ofte bonusaflønning som en væsentlig del af

gagen. Bonusaftaler kan selvfølgelig sammensættes på mange måder, men sædvanligvis udgør

incitamentsaflønningen en væsentlig andel af bonuspakken. I de tilfælde, hvor incitamentsdelen

sammensættes således, at bonussen stiger springvist afhængigt af virksomhedens resultater, vil

den daglige ledelse have en personlig interesse i at opnå en så stor bonusudbetaling som muligt.

De vil derfor være fristet til at justere regnskabet, hvis en højere bonusudbetaling er indenfor

rækkevidde. Er der omvendt langt til det kommende bonustrin eller bonus i det hele taget, kan

den daglige ledelse være fristet til at underspille årets overskud med henblik på at indregne en

del af resultatet i det efterfølgende år for at sikre dette års bonus. Tilsvarende vil der kunne være

incitament til at nedjustere årets resultat, hvis den maksimale bonus er opnået, igen for nemmere

at kunne opnå bonus det efterfølgende år.

Den daglige ledelses manipulation for at opnå bonus, kontra manipulation for at tilfredsstille

interessenternes forventninger er således ret ens, og det kan være vanskeligt at identificere den

bagvedliggende motivation. Dog ændrer typen af motivation ikke på, at der er tale om en

besvigelse i begge tilfælde.

Den første besvigelse sker ofte ved en fejl. Medarbejderen har relativt nemt ved at forsvare

forholdet. Dels er beløbet så småt, at der nok ikke er nogen, der savner det, og dels skete det jo

ved en fejl – så det er ikke medarbejderens skyld. Herefter begynder medarbejderen at fuske

bevidst og udnytte de svagheder, som er i virksomhedens system, og omfanget af besvigelser

vokser. Det anbefales derfor, at der konsekvent slås ned på selv mindre overtrædelser, som f.eks.

for meget rejseafregning, da dette forhindrer, at de mindre besvigelser vokser sig store og

dermed forstærker meldingen om, at virksomheden har en nul-tolerance politik i forhold til

besvigelser.



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

21

Ovenstående beskriver mest forholdene i f.eks. USA, hvor virksomhederne og dermed beløbene

og risiciene er større end i Danmark. Men da mennesker grundlæggende er ens, mener vi, at

nogenlunde samme mekanismer er gældende i Danmark med den modifikation, at danske

virksomheder i høj grad er familiedrevet, og der er derfor sammenfald mellem den samlede

ledelse og ejerkreds, og de vil dermed ikke i samme omfang have incitament til at få udbetalt

bonus, da det er deres egne penge.

Figur 4 – Typer af regnskabsmanipulation
Nøgletal Handling Konsekvens

Årets

resultat

DB/DG

Omsætningsforøgelse

 Fiktivt salg registreres, og

omsætningen forøges med

forøget DB og resultat til

følge.

 For tidlig indregning af

omsætning.

Omkostningsminimering

 Ufuldstændig registrering

af omkostninger vedr.

regnskabsperioden.

 Manglende hensættelse til

kendte dubiøse debitorer.

 Manglende hensættelse til

ukurante varer på

varelager.

Virksomheden har ikke leveret varen, og

risikoen er derfor ikke overgået til køber.

Virksomheden har derfor ikke grundlag for

indregning af omsætning.

Herudover udbetaler virksomheden bonus til

ledelsesmedlemmer, der ikke har opnået ret

hertil, hvilket er et økonomisk tab for

virksomheden.

Ydermere er relevansen, herunder

feedbackværdien, af årsrapporten

kompromitteret, da bestyrelsen ikke opnår et

korrekt beslutningsgrundlag med henblik på

mulige fremtidige investeringer og eventuel

ønske om udskiftning af ledelse.

Der sker forskydning i skattebetaling, som

forringer likviditet i virksomheden.

Kilde: Egen tilvirkning

Den omvendte situation med resultatudjævning og resultatforringelse kan ligeledes opleves. Der

kan være incitamenter hos den daglige ledelse til at udjævne eller minimere resultater.
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For at redegøre for hvordan incitament, mulighed og retfærdiggørelse, har gruppen valgt at

gennemgå typiske handlinger i forbindelse med besvigelser for henholdsvis misbrug af aktiver

og regnskabsmanipulation.

6.3 Mulige besvigelsesfaktorer

6.3.1 Misbrug af aktiver

Incitament

Hvis der er medarbejdere i virksomheden, der har problemer med den daglige økonomi, kan det

være nødvendigt for den enkelte medarbejder, at tilegne sig yderligere likviditet ud over den løn

han modtager. Der kan være tilfældet, at medarbejderen kan føle sig maksimalt presset rent

økonomisk til at stjæle fra virksomhedens kasse eller stjæle andre let omsættelige aktiver.

For at det kan lykkes, at foretage misbrug af aktiver, skal der være let adgang til likvider og

andre aktiver, endvidere er det også vigtigt at de interne kontroller er svage, samt at

funktionsadskillelsen i forbindelse hermed ligeledes ikke fungerer på en fornuftig vis. Den

manglende funktionsadskillelse ses typisk i små og mellemstore virksomheder, hvorfor det også

er i disse virksomheder, at der ofte opstår besvigelser i form af misbrug aktiver.

Mulighed

Muligheden for at foretage besvigelser kan forekomme i de tilfælde, hvor virksomheden ligger

inde med en større beholdning af likvider, eller hvor virksomheden ligger inde med aktiver, der

er små og lette at videresælge og som ikke er tilstrækkeligt sikret. Der kan typisk være tale om

virksomheder, der forhandler elektronik eller andre let omsættelige varer.

Muligheden for at foretage tyveri ved at fjerne likvider fra virksomheden, ligger typisk i

manglende funktionsadskillelse samt manglende sikkerhedsforanstaltninger omkring

udbetalinger fra kasse eller fra bankerne.

I virksomheder hvor der ikke er implementeret systemer eller interne kontroller, der er med til at

forebygge eller opdage besvigelser i form af tyveri fra lagre eller lignende, vil der oftere blive
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foretaget besvigelser i form af misbrug af aktiver. Ligeledes i de virksomheder, hvor den

samlede ledelse ikke er med til at opretholde en effektiv overvågning af medarbejderne samt

deres aktiver. Ligeledes kan manglende løbende afstemninger af poster i årsrapporten, der typisk

er udsat for besvigelser, være med til at skabe en mulighed, for den der foretager besvigelsen.

Virksomheder der kan have problemer med misbrug af aktiver, bør foretage kontrol af de

medarbejdere, der ansættes i virksomheden, for på den måde at få kendskab til om den nyansatte

tidligere har foretaget besvigelser, eller om personen har økonomiske problemer, der kan

medvirke til at misbrug af aktiver kan komme på tale.

Retfærdiggørelse

I begrebet ”retfærdiggørelse” ligger, om den der foretager besvigelsen, overfor sig selv kan

retfærdiggøre den gerning, som han er ved at foretage.

Typisk i sager om misbrug af aktiver er der tale om at medarbejderen vurderer, at der er tale om

forholdsvis små beløb, samt at det der i tilfældet med tyveri fra lageret, bliver svindet jo blot

registreret under svind og derfor går det ikke ud over nogen.

I tilfælde med misbrug af aktiver, er besvigelsestrekanten en god måde at beskrive, hvordan

besvigelsen hænger sammen. Hvis der er en medarbejder, der har en smule økonomiske

problemer, kan han have mulighed for at rette op på dette, ved at fjerne små og værdifulde varer

på lageret og sælge dem videre. Dette kan ske i de tilfælde, hvor der ikke er fungerende interne

kontroller. Medarbejderen har ingen problemer med at foretage denne gerning, idet det er

uvæsentligt for virksomheden og der ikke er nogen der taber på besvigelsen.

6.3.2 Regnskabsmanipulation

Incitament

Incitamentet for at foretage regnskabsmanipulation, ligger typisk i manglende eller udeblivende

resultater i virksomheden, herunder kan økonomiske kriser og andre økonomiske forhold være

med til at skabe grobund for besvigelser i form af regnskabsmanipulation.
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I tider hvor der er økonomisk afmatning på en virksomheds markeder og det typisk vil ramme

virksomheden, bør der stilles spørgsmål ved pludselige stigninger i omsætning eller usædvanlige

indtægter, som ikke er normalt for virksomhedens branche. Dette kan tyde på, at der kan være

foretaget besvigelser i form af regnskabsmanipulation. Det er dog også en mulighed, at der reelt

er tale om godt købmandskab, hvilket i så fald skal dokumenteres.

I de tilfælde hvor årsrapporten virker som et værktøj til at banker og kreditinstitutter tilfører

virksomheden kapital, kan den daglige ledelse have et incitament til at foretage

regnskabsmanipulation for at forbedre resultatet i årsrapporten og derved skabe et bedre billede

af virksomheden overfor de eksterne parter.

Som det senere bliver gennemgået i afsnit 8, kan der i virksomheder, hvor der er

incitamentsaflønninger, opstå tilfælde af regnskabsmanipulation, ved at de medarbejdere der er

omfattet af aftalen, kan have afgørende betydning for de beslutninger der tages i forbindelse med

skønsposter og andre poster, hvor der kan være usikkerhed. På denne måde kan disse

medarbejdere være med til at ændre på grundlaget for den aflønning de modtager, på baggrund

af incitamentsprogrammerne.

Mulighed

Hvis der i en virksomhed er en meget dominerende daglig ledelse, hvor der ikke føres kontrol

med dens løbende handlinger fra den øverste ledelses side, kan det give den daglige ledelse

mulighed for at udføre regnskabsmanipulation.

I virksomheder med meget komplekse poster, posteringer, produkter og systemer eller en meget

speciel medarbejdersammensætning, kan det ligeledes være svært for revisor at skabe overblik

over virksomheden, og vurdere de skøn, som den daglige ledelse har udarbejdet i forbindelse

med aflæggelsen af årsrapporten for virksomheden. Der er typisk tale om følgende komplekse

regnskabsposter:

 Værdiansættelse af udviklingsomkostninger.

 Skøn på reel værdi af anlægsaktiver – holdt op imod den bogførte værdi.

 Værdiansættelse af varebeholdninger, herunder ukurans.
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 Igangværende arbejder, herunder færdiggørelsesgrader og vurdering af stade samt
gyldighed af kontrakter.

 Hensættelse til tab på debitorer.

 Værdiansættelse af hensættelser, herunder garantier på udbedring af fejl og mangler
eller lignende.

Ovenstående punkter er alle poster i årsrapporten, hvor der typisk kan opstå tvivl omkring

vurderingen af skønnet på disse poster. Den daglige ledelse kan typisk have en holdning til

skønnet som underbygger det resultat som de gerne vil nå frem til. Herefter er det revisors pligt

at sørge for at dokumentationen, og revisors kritiske tilgang til posterne er med til at udfordre

den daglige ledelses skøn.

Retfærdiggørelse

Som udgangspunkt er det den daglige ledelse i virksomhederne, der foretager besvigelser i form

af regnskabsmanipulation. Det skal ses i lyset af at regnskabsmanipulation, typisk består af

handlinger og beslutninger, der bliver taget på et højt niveau og som direkte er med til at påvirke

posterne i årsrapporten.

I forbindelse hermed er den samlede ledelses holdning til besvigelser, samt etik og moral, en

vigtig brik i analysen af virksomheden. I virksomheder hvor der ikke bliver sat fokus på disse tre

ting, kan der ofte opstå regnskabsmanipulation, da personerne ikke mener at de gør noget forkert

ved blot at udskyde posteringer, eller medtage posteringer der er med til at regulere lidt på

resultatet i årsrapporten.

I tilfælde hvor der har været problemer mellem en tidligere revisor og den daglige ledelse, kan

der også være risiko for regnskabsmanipulation. Dette kan vise sig i den revisionsprotokol, som

den aftrædende revisor har udformet, hvori der kan læses, hvis revisor har været uenige i de skøn

eller holdninger som den daglige ledelse har udvist. Hvis den daglige ledelse ikke har rent mel i

posen, vil den daglige ledelse typisk lægge op til et revisorskifte i de tilfælde hvor revisor

begynder at være lidt for kritisk i forbindelse med vurderingen af skønsposter og usædvanlige

handlinger foretaget af den daglige ledelse.
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I de tilfælde hvor den daglige ledelse lægger op til at revisor skal udføre sin revision på

urealistisk kort tid, og derved er med til at stresse revisor, kan der være tale om tegn på

regnskabsmanipulation, da man fra den daglige ledelses side vil forsøge at skjule besvigelser ved

at give korte tidsfrister. Fra revisors side er det derfor vigtigt, at der i virksomheder med meget

dominerende ledelser, og her tænkes på den samlede ledelse, skal der foretages en øget

opmærksomhed på deres rolle i aflæggelse af årsrapporten, samt deres holdninger og skøn i

forlængelse heraf.

Budgetter og opsatte mål overfor eksterne interessenter i virksomheder, kan være med til at

lægge et pres på den daglige ledelse, hvorfor de kan blive ført ud i at foretage

regnskabsmanipulation. Eksempelvis bliver der i større børsnoterede virksomheder fra den

øverste ledelses side lagt et budget og nogle økonomiske mål for virksomheden. I de tilfælde

hvor målene og budgettet ikke bliver nået eller overholdt, vil dette typisk vise sig som udsving i

aktiekursen på virksomheden. Dette medfører, at der kan blive mindre tillid og troværdighed til

den daglige ledelse. Det er derfor vigtigt, at revisor lægger meget vægt på revisionen af

budgetter, samt om de mål der sættes op for virksomheden er til at opnå og om de reelt er opnået.

6.4 Omfanget af besvigelser

For at give et overblik over udbredelsen af besvigelser i Danmark, har revisionsselskabet

PriceWaterhouseCoopers, udarbejdet en analyse over de foretagne besvigelser i 200911.

Analysen er udarbejdet ved at PriceWaterhouseCoopers har udsendt spørgeskemaer til deres

globale virksomheder, hvoraf ca. 3.000 virksomheder har svaret. Af de modtagne besvarelser, er

105 fra danske virksomheder. I Danmark er der udsendt spørgeskemaer til cirka 1.500

virksomheder. Spørgeskemaet er udsendt til CFO’er og ansvarlige for virksomhedernes interne

revision. Disse personer er ifølge PriceWaterhouseCoopers dem, der har den største indsigt i

virksomhedernes etablerede kontroller samt de eventuelle besvigelser, virksomheden har været

udsat for.

11 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”
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Analysen er udgives hvert andet år og det er 5. gang den udarbejdes. Det er derfor gruppens

holdning, at denne analyse rent faktisk har noget substans i henhold til vurderingen af

besvigelser foretaget i Danmark.

Mens RS 240 ajourført kun omhandler besvigelsestyperne misbrug af aktiver og

regnskabsmanipulation, tager analysen udgangspunkt i en noget bredere definition af

besvigelser, der omfatter følgende:

 Misbrug af aktiver
 Regnskabsmanipulation
 Krænkelse af immaterielle rettigheder
 Korruption og bestikkelse
 Hvid- og sortvaskning af penge
 Insiderhandel
 Kartelvirksomhed
 Anden virksomhedskriminalitet

I RS 240 ajourført bliver der primært behandlet misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation.

De øvrige besvigelsestyper, der er medtaget i analysen, er med til at give et billede af de reelle

muligheder for at foretage besvigelser i Danmark.

I Danmark er der ifølge analysen besvigelser i 26 % af de danske virksomheder som har svaret.

Det er en stigning fra sidste undersøgelse i 2007, der udviste at der var besvigelser i 18 % af de

adspurgte virksomheder.

I undersøgelsen vurderer PriceWaterhouseCoopers, at det ikke er på grund af finanskrisen, at der

har været en stigning i virksomhedskriminaliteten. Grunden til stigningen skal derfor findes et

andet sted. Revisionsselskabet kommer ikke med nogen begrundelse eller vurdering af hvorfor

der har været en stigning i virksomhedskriminaliteten i forhold til 2007.

I undersøgelsen beskrives det, at der primært bliver begået besvigelser af personer med intern

tilknytning til virksomheden. I henhold til dette er det gruppens holdning og vurdering, at der i

forbindelse med finanskrisen og finansieringsproblemer mv. i de danske virksomheder, er der et

større eksternt pres på de pågældende personer i virksomheden og der dermed er skabt et

incitament til at foretage besvigelser. Dette medvirker blandt andet til at fordelingen af
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besvigelser er ændret fra undersøgelsen i 2007 til undersøgelsen i 2009. I den mellemliggende

periode er fordelingen af besvigelser ændret sig væsentligt, således at det nu er

regnskabsmanipulation, der oftest foretages. Det har tidligere været misbrug af aktiver der var

den oftest forekomne besvigelsestype, men den har været på tilbagegang.

Gruppens vurdering af ændringen af fordelingen i besvigelser i forhold til 2007, kan skyldes det

eksterne pres på lederne i de danske virksomheder. Dette er primært grundet den dårlige globale

økonomi og specifikt den finanskrise der har været i Danmark i 2009, hvor undersøgelsen er

foretaget. Den dårlige økonomi, vurderer gruppen, kan være med til at der har været en større del

af regnskabsmanipulation, for at få årsrapporten og andet økonomisk materiale til at se godt ud

på papiret. I undersøgelsen vurderer PriceWaterhouseCoopers ligeledes, at grunden til stigningen

i tilfælde af regnskabsmanipulation kan skyldes, at der i høj grad har været en større udskiftning i

medarbejderstaben i de enkelte virksomheder. Derfor vurderer revisionsvirksomheden, at

udskiftningen af medarbejdere kan være med til at de interne kontroller svækkes. Da der er i de

danske virksomheder typisk er blevet opsagt medarbejdere på alle niveauer i virksomheden, er

det gruppens holdning at denne vurdering er korrekt.

Efterfølgende vurderer revisionsvirksomheden, at det typisk er ledende medarbejdere der

foretager besvigelser og typisk regnskabsmanipulation. Det er typisk medarbejderen på gulvet,

der foretager misbrug af aktiver, hvilket primært kan henføres til tyveri på lagre eller lignende. I

forhold til hvem der foretager den enkelte form for besvigelse, er det gruppens vurdering at det

ikke er usandsynligt at der er en stigning i regnskabsmanipulation. Det skal dog bemærkes at det

på trods af udskiftning af medarbejdere, stadig er et af den øverste ledelses vigtigste områder at

sørge for at identifikation af risiko for besvigelser, herunder vurdering af de interne kontroller og

funktionen heraf.

På trods af stigningen i antallet af besvigelser i de danske virksomheder, vurderer gruppen, at der

ikke reelt er foretaget flere besvigelser end tidligere. Det er gruppens holdning, at der gennem de

seneste par år er blevet skabt mere fokus på området besvigelser, og der derfor bliver opdaget

flere besvigelser end tidligere. Dette harmonerer ligeledes med, at det er i de større danske

virksomheder i undersøgelsen, der har en stigning i antallet af besvigelser. Der er for de større

virksomheder, implementeret en del tiltag, der skal være med til at forebygge og opdage
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eventuelle besvigelser og her tænkes primært på revisionskomiteer, corporate governance samt et

udvidet fokus fra intern revision, ekstern revision og den samlede ledelse på de interne kontroller

i virksomheden. Det er gruppens holdning at den øgede fokus på de interne kontroller og dermed

besvigelser, medfører en stigning i antallet af konstaterede besvigelsestilfælde, hvilket til dels

forklarer stigningen i antallet af besvigelser i forhold til 2007.

Det er gruppens vurdering, at der skal holdes fokus på hvem der har svaret i undersøgelsen.

Ifølge PriceWaterhouseCoopers er der udsendt spørgeskemaer ud til ca. 1.500 danske

virksomheder, hvoraf 105 har svaret. Det er derfor vigtigt at vurdere om denne besvarelse kan

danne et grundlag for den konklusion som undersøgelsen forsøger at foretage. Det er gruppens

vurdering fra egen erfaring, at virksomhedens størrelse typisk afgør om den daglige ledelse vil

bruge tid på at udfylde skemaer omkring et område som ikke har deres fokus. Gruppen vurderer

derfor at de virksomheder der har svaret, højst sandsynligt er de større virksomheder som har de

ressourcer og det fokus som undersøgelsen lægger op til.

Undersøgelsen lægger ligeledes vægt på, hvordan de enkelte virksomheder, hvor besvigelser er

blevet identificeret, har været med til at afsløre besvigelsen. I nedenstående oversigt kan det ses

hvilke organer internt og eksternt, der har været med til at afsløre besvigelser i de enkelte

virksomheder.
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Figur 5: Hvordan afdækkes virksomhedskriminalitet?

Kilde: PriceWaterhouseCoopers: ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”, side 9

Ud fra oversigten kan det ses, at den interne revision i de virksomheder, der er med i

undersøgelsen har været med til at afsløre besvigelser i 30 % af virksomhederne. Fraud Risk

Management står for 11 % af tilfældene og Whistleblowing står for 4 %. De nævnte organer er

ifølge gruppens vurdering typiske organer, der er i større danske virksomheder. Dertil kommer

de større virksomheders andel af de øvrige oplistede organer. Dette er med til at underbygge at

det primært er i de store danske virksomheder at der identificeres besvigelser, og der er derfor

også et væsentligt højere fokus på besvigelser i disse virksomheder i forhold til de små og

mellemstore virksomheder.

I forbindelse med gennemgangen af de organer, der er med til at afsløre besvigelser, skal det

bemærkes, at der i undersøgelsen ikke er identificeret besvigelser ved hjælp af eksterne revisorer,

hvilket tyder på, at der i de virksomheder, der er med i undersøgelsen, er et godt kontrolmiljø

samt fokus på besvigelser fra den samlede ledelses side.

På trods af gruppens vurdering af, at der er forøget fokus på besvigelser i de danske

virksomheder, samt foretaget en forbedring af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af

besvigelser, er det i undersøgelsen bemærket, at der i 38 % af undersøgelsens virksomheder ikke
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gennemføres en besvigelsesrisikovurdering med henblik på at afdække potentielle risici for

besvigelser. Den manglende vurdering kan være med til at øge risikoen for besvigelser.

Af de virksomheder, der foretager besvigelsesrisikovurdering, oplyser 71 % af de adspurgte

virksomheder, at de ikke har lavet ændringer i hyppigheden af deres

besvigelsesrisikovurderinger, mens der er 15 % der oplyser at denne hyppighed er steget.

Hyppigheden betyder ifølge undersøgelsen, at jo oftere der bliver foretaget denne

risikovurdering, jo flere tilfælde af besvigelser bliver der identificeret. Det er derfor vigtigt, at

virksomhederne foretager denne besvigelsesrisikovurdering, som den øverste ledelse bør kræve

gennemført jævnligt, for at reducere mulighederne for at der kan begås besvigelser.

6.5 Delkonklusion på besvigelser

I RS 240 ajourført pkt. 6, er det beskrevet hvad besvigelseshandlingen omfatter, ”betegnelsen

”besvigelser” anvendes om en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den

daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at

opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret.”

På baggrund af vores gennemgang af RS 240 ajourført kan vi konkludere, at fejlinformation kan

opstå som følge af tilsigtede og utilsigtede fejl. Utilsigtede fejl er ofte lettere at opdage for

revisor end tilsigtede fejl, da disse typisk tilsløres og holdes skjult for revisor. Besvigelser består

af regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Regnskabsmanipulation ses primært udført af

den daglige og/eller den øverste ledelse i virksomheden, hvorimod misbrug af aktiver oftest

udføres af medarbejdere på lavere niveauer i virksomheden. Besvigelser er en tilsigtet handling,

som oftest forsøges skjult ved hjælp af falske dokumenter mv.

RS 240 ajourført pkt. 8-10 skitserer, at regnskabsmanipulation er rettet mod regnskabets resultat

og nøgletal og kan være fremkaldt af den daglige ledelses bestræbelser på, at påvirke

regnskabsbrugernes opfattelse af virksomhedens præsentation og indtjening. Denne besvigelse

kan opstå, hvis virksomheden er underlagt et pres eller uopnåelige forventninger fra interessenter

om særlig præstation. Dette kan være tilfældet for børsnoterede virksomheder, hvor manglende

indfrielse af forventninger straks afspejles i kursværdien på virksomhedens aktie. Ydermere kan

regnskabsmanipulation opleves i kriseramte virksomheder, hvor bankens ny- eller refinansiering
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er afgørende for virksomhedens overlevelse. Et andet incitament kan være i tilfælde af, at den

daglige ledelses aflønning er særlig afhængig af virksomhedens resultat, hvor den personlige

vinding og berigelse er den direkte bevæggrund. Her kan besvigelsen ligeledes have modsat

fortegn i forhold til resultatet, da den daglige ledelse kan have et ønske om at skubbe en indtægt

til det efterfølgende år, såfremt deres bonus er springvist afhængig, og målet ikke er opnåeligt i

indeværende år. Forsøg på at nedbringe og udjævne resultatet kan også skyldes, at den daglige

ledelse ikke ønsker at præsentere svingende resultater over en langsigtet periode.

Misbrug af aktiver kan opleves i mange afskygninger – lige fra medarbejderens egen

kompensation for den samlede ledelses manglende påskønnelse af dennes indsats, til lederens

overførsel af penge fra virksomhedens bank til egen bankkonto ud fra et ønske om at bevare sit

liv i overklassen.

Fokus på regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver er primært rettet mod virksomheder, hvor

der er indsat en daglig ledelse til at varetage og administrere ejernes indskudte kapital. Risikoen

for besvigelser af virksomheden og dens ejere er derfor ikke relevant i samme omfang i mindre

danske virksomheder, hvor ejeren ofte er en del af den daglige ledelse.

Undersøgelsen fra PriceWaterhouseCoopers omtaler, at der har været en stigning i besvigelser og

virksomhedskriminalitet i Danmark i forhold til 2007. Dette mener revisionsselskabet til dels

skyldes at der i 2009 har været finanskrise og der derfor har været en relativ stigning i tilfældene

af regnskabsmanipulation, hvorfor det totale antal besvigelser stiger. Det er gruppens vurdering,

at stigningen i forhold til 2007 ikke kun skyldes finanskrise, men ligeledes skyldes at der de

seneste par år har været større fokus på besvigelser fra den samlede ledelses side i de danske

virksomheder og der dermed konstateres flere besvigelser end tidligere.

Det er gruppens vurdering, at de større danske virksomheder har fokus på besvigelser og at de på

trods af finanskrisen, har forbedret deres kontrolmiljø ved etablering af f.eks. intern

revisionsafdeling, revisionsudvalg eller Fraud Risk Management program. Etableringen af de

nævnte organer kan medvirke til at forebygge og opdage besvigelser. Det er ofte kun praktisk

muligt at etablere de nævnte organer i de større virksomheder.
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I undersøgelsen er der også lagt vægt på, at en besvigelsesrisikovurdering skal foretages jævnligt

for at afdække potentielle risici for besvigelser. Jo oftere denne vurdering bliver foretaget, jo

flere tilfælde af besvigelser opdages der jf. undersøgelsen. Det er derfor gruppens vurdering, at

denne besvigelsesrisikovurdering bør foretages jævnligt, for at lukke eventuelle huller i

kontrolmiljøet og dermed reducere risikoen for besvigelser.
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7. Definition af begrebet interne kontroller

Figur 6: Afhandlingens struktur

Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10-11

Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og

besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering

i praksis

→ → → → →

Kilde: Egen tilvirkning

Formålet med dette afsnit er at foretage en definition af begrebet interne kontroller.

7.1 Definition af interne kontroller

Interne kontroller er defineret som: "Intern kontrol er den proces, der er udformet og påvirket af

den øverste ledelse, den daglige ledelse og andre, for at give høj sikkerhed for, at virksomhedens

mål med hensyn til pålideligheden af finansielle opgørelser, effektiviteten af driften og opfyldelse

af lovgivningen og regulering bliver opnået. Som følge heraf er intern kontrol udformet og

implementeret for at rette sig mod identificerede forretningsrisici, der truer opnåelse af disse

mål12.”

Ved denne definition er interne kontroller en tilbagevendende proces, som kan udvikle sig i

mange retninger, og hvor forskellige komponenter i de interne kontroller kan og vil påvirke

hinanden. De interne kontroller er derfor omfattet af den samlede ledelses risk management, og

kontrollerne er politikker for, hvad der skal gøres samt procedurer for, hvordan politikkerne

effektueres. De interne kontroller defineres specifikt for de enkelte forretningsaktiviteter og -

processer, og den øverste ledelses risikovurdering for hvert enkelt område inddrages i den

forbindelse. Interne kontroller er derfor med til at adressere identificerede forretningsrisici, som

kan true opnåelse af virksomhedens definerede målsætning.

Efterfølgende er det den daglige ledelses ansvar at politikkerne samt de opstillede og

implementerede kontroller bliver anvendt og overholdt samt er fungerende. Den daglige ledelse

opstiller, ud fra den overordnede politik, de specifikke interne kontroller for de enkelte

12 RS 315, pkt. 42
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forretningsområder og aktiviteter i virksomheden, i denne forbindelse inddrages de af den

øverste ledelses udarbejdede risikovurderinger for de enkelte områder.

I forbindelse med overgangen fra RS 240 til RS 240 ajourført, er der foretaget en skærpelse af

revisors pligt i forhold til interne kontroller. Det medfører at revisor ikke som tidligere ”kun”

skal forstå de interne kontroller, men nu også skal vurdere de interne kontroller i forhold til

besvigelser, samt om de er tilstrækkeligt og hensigtsmæssig designet og implementeret.

Ændringen i forhold til revisors arbejde medfører, at der fra revisors side skal revideres i dybden

i forhold til besvigelser. Der skal foretages revision af forretningsgangsbeskrivelser og lignende

beskrivelser af virksomhedens interne forretningsgange. Revisor skal i revisionsprotokollen

rapportere kontroller, der ikke er passende designet og implementeret.

De interne kontroller kan inddeles i tre typer:

 Præventive kontroller
 Opklarende kontroller
 Korrigerende kontroller

De præventive kontroller medfører en forebyggelse af fejl, fejlinformation samt uønskede

hændelser, der kunne være opstået uden denne slags kontroller. Som eksempel kan nævnes

adgangskontrol eller lignende, herunder den fysiske og datamæssige adgangskontrol.

Den opklarende kontrol er en del af de kontroller, der løbende skal opdage og identificere fejl og

hændelser. Som eksempel herpå kan der være tale om løbende afstemninger og specifikationer af

beløb og oplysninger.

De korrigerende kontroller, er kontroller der løbende er med til at korrigere oplysninger og

beløb, således at der ikke afgives forkerte oplysninger og at der ikke foretages registreringer på

forkert grundlag. Her kan nævnes, at der ikke kan indgås nye aftaler med specifikke kunder, der

har oversteget deres kreditmaksimum, der er fastsat af den daglige ledelse og en ændring af

dette, skal derfor godkendes af den daglige ledelse, før der kan indgås yderligere aftaler.
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De interne kontrollers betydning for besvigelsesrisici er væsentlig. Det skal dog understreges, at

der på trods af etablering af interne kontroller, ikke er garanti for at besvigelser forebygges eller

opdages. Etablering af interne kontroller er på trods af det, med til at mindske risikoen for

besvigelser i virksomhederne. De interne kontroller, er som udgangspunkt med til at reducere

risikoen for misbrug af aktiver i virksomheden, og i en mindre grad være med til at sikre at der

ikke sker regnskabsmanipulation i forbindelse med aflæggelse af den eksterne rapportering.

7.2 Begrebsramme for interne kontroller

Udformning og implementering af interne kontroller i den enkelte virksomhed afhænger af

virksomhedens størrelse. Dette viser sig typisk i mindre virksomheder, hvor virksomhedens

kontrolmiljø er mindre formaliseret.

Begrebsrammen for interne kontroller består af følgende, jf. RS 315:

 Kontrolmiljø.

 Virksomhedens risikovurderingsproces.

 IT-systemer, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, der er relevante for
regnskabsaflæggelse, samt kommunikation i virksomheden.

 Kontrolaktiviteter.

 Overvågning af kontroller.

Begrebsrammen kan revisor anvende som en hjælp for at få et overblik over de elementer i

revisionen der kan påvirkes. Opdelingen af de interne kontroller i ovenstående 5 punkter skal

ikke ses som en facitliste til virksomhederne over hvad den samlede ledelse skal have indblik i,

men mere en hjælp til revisionen.

Det er udelukkende revisors pligt at have fokus på de interne kontroller, der påvirker den

årsrapport og det materiale der skal udarbejdes i forbindelse hermed. Øvrige processer i

virksomheden, skal revisor ikke have fokus på, med mindre dette er et ønske fra den samlede

ledelses side. De processer, der ikke direkte har tilknytning til aflæggelse af årsrapporten, men

kan have indflydelse på om virksomheden overholder lovgivningen, skal revisor stadig have

fokus på. Eksempelvis kan der nævnes momslovgivning og skattelovgivning, da disse poster er
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en del af årsrapporten og de interne kontroller for de funktioner skal gennemgås. I forbindelse

med processerne for indberetning og afregning af skatter mv. eller lignende handlinger, som ikke

direkte har indflydelse på aflæggelse af en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, skal revisor

stadig fokusere på de interne kontroller herfor.

I RS 315, bemærkes det ligeledes specifikt, at der skal tages stilling til revisionsmålene

fuldstændighed og nøjagtighed i forbindelse med den information der er modtaget og udarbejdet

af virksomheden til revisor. Dette er ligeledes en proces, der ikke direkte har indvirkning på

udarbejdelse af årsrapporten. Kontroller som disse samt dem der følges for skat og moms, er

udelukkende med for at foretage kontrol af, at virksomhederne følger den gældende lovgivning

for virksomheden og på den måde at undgå besvigelser på dette område.

Det er vigtigt at pointere, at interne kontroller i virksomhederne ikke udelukkende består af

fysiske kontroller. Der er i langt højere grad tale om kontroller i virksomheder, der har en

karakter af automatiske og tekniske kontroller. Der kan eksempelvis nævnes adgangskontroller

til virksomhedens it-systemer, samt beløb- og antalsbegrænsninger ligeledes i virksomhedens it-

systemer.

Vi vil i det følgende gennemgå de fem komponenter, der er begrebet af intern kontrol, i henhold

til RS 315.

7.2.1 Kontrolmiljø

Kontrolmiljøet fastsættes af den samlede ledelse, hvortil den øverste ledelse har ansvaret for at

der bliver etableret et tilstrækkeligt kontrolmiljø. Derefter er det den øverste ledelse, der sørger

for at den daglige ledelse igangsætter tiltag, der kan leve op til den øverste ledelses krav.

Kontrolmiljøet er den kontrolbevidsthed og ledelsesstil fra den øverste ledelse og dermed de

retningslinjer, det forventes, at medarbejderne følger. Det er vigtigt at de holdninger, den øverste

ledelse vælger, er med til at gennemsyre virksomheden ned til yngste medarbejder i

virksomheden. Det er den daglige ledelses pligt at dette efterleves og der er en rød snor gennem

virksomheden.
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I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for virksomheden, er den samlede ledelses holdning

til kontrolmiljøet vigtigt, idet der er forskel på hvilken holdning den samlede ledelse har til

risikoen for fejlinformation i årsrapporten. Den samlede ledelse kan have en enten konservativ

eller aggressiv holdning hertil, hvilket afhænger af den enkelte virksomhed. Som nævnt ovenfor,

er det vigtigt at alle i virksomheden, har forstået holdningen fra den samlede ledelse, så der ikke

forekommer tvivl i forbindelse med eksempelvis aflæggelse af årsrapporten. Det er derfor

vigtigt, at der er god kommunikation i virksomheden omkring kontrolmiljøet og holdningen

hertil.

De elementer, som behandles under kontrolmiljøet er kommunikation og etiske værdier,

herunder håndhævelse af integritet. Dette betyder, at de interne kontrollers effektivitet afhænger

direkte af de værdier, som de udførende medarbejdere besidder. Dette gælder for samtlige

medarbejder fra øverste direktør til yngste medarbejder. Det er derfor vigtigt, at den samlede

ledelse formår at præge medarbejderne, med den samlede ledelses værdier i relation til

kontrolmiljøet. Endvidere spiller den samlede ledelses holdning til personalepolitik, herunder

tildeling af beføjelser, en vigtig rolle i forbindelse med, at revisor skal vurdere og opnå forståelse

af det interne kontrolmiljø i virksomheden.

7.2.2 Virksomhedens risikovurderingsproces

Virksomhedens risikovurderingsproces vedrører, hvordan virksomhedens samlede ledelse agerer

i relation til at identificere risici for, at der opstår væsentlig fejlinformation i årsrapporten,

specifikt omkring besvigelser. Som det beskrives i vores analyse af undersøgelsen omkring

besvigelser i danske virksomheder, udarbejdet af revisionsvirksomheden

PriceWaterhouseCoopers, er risikovurderings-processen en vigtig funktion i forbindelse med

forebyggelsen af besvigelser.

De risici, der er relevante i relation til regnskabsaflæggelsen, er både eksterne og interne. Det

kan bl.a. være ændringer i driftsmiljøet, personaleforhold, ændringer i it-sytemer eller nye

lovgivningsmæssige ændringer. Der er her tale om ændringer der alle kan være medvirkende til

at der kan opstå nye muligheder for besvigelser mod den enkelte virksomhed.
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7.2.3 It-systemer og kommunikation

It-systemer i en virksomhed består af flere elementer, som f.eks. personer, software, maskinel

osv. It-systemet er væsentligt for at afdække risici for fejlinformation i relation til

regnskabsaflæggelsen, idet en del datamateriel håndteres via it-baserede løsninger.

It-systemer anvendes i virksomhederne til validering, afstemning, registrering og beregning af

datamaterialet, som danner grundlag for årsrapporten. Det er derfor vigtigt, at der er etableret

tilstrækkelige med interne kontroller i systemerne. It-baserede kontroller benyttes også i stor

udstrækning til at sikre funktionsadskillelse blandt virksomhedens medarbejdere. Dette foretages

som i praksis via en log fil, hvor det er muligt at identificere hvilke personer, der har ændret eller

tilføjet data i systemet.

Informationssystemer anvendes endvidere til håndtering af kommunikation. Dette kan være i

forhold til manualer for regnskabspraksis og regnskabsaflæggelse mv.

7.2.4 Kontrolaktiviteter

Selve kontrolaktiviteten er de procedurer, som skal sikre, at ledelsens retningslinjer overholdes.

Kontrolaktiviteten har forskellige mål og udføres på forskellige niveauer i organisationen og i

forskellige funktioner. Kontrolaktiviteter omfatter således alt fra sammenholdelse af årets

resultat med budget til fysisk sikring af varelager og computermateriel.

Det er vigtigt, at revisor har forståelse for virksomhedens kontrolaktiviteter, hvis revisor skal

have den fornødne mulighed for at kunne identificere og teste de interne kontroller. Ikke alle

kontroller vil dog være relevante for revisors arbejde og regnskabet. Følgende kontroller kan i

henhold til RS 315 være af betydning for regnskabet:

 Præstation.

 Informationsbehandling.

 Fysiske kontroller.

 Funktionsadskillelse.
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Præstation omfatter validering af præstationsmaterialet f.eks. regnskabstal. Disse kontroller vil

typisk være sammenholdelse af regnskabstal med f.eks. budgetter, estimater eller tidligere

perioders præstationer. Opdagelsen vil typisk ligge i gennemgang af datasæt, undersøgelse og

korrigerende handlinger. Præstationskontroller er altså typisk karakteriseret ved analytiske

handlinger.

Informationsbehandling omfatter typisk applikationer, som f.eks. adgangskontroller,

sumkontroller, gennemgang af kontokort mv. De er dermed typisk karakteriseret ved, at være af

systematisk karakter og er dermed relativt nemme at teste.

Fysiske kontroller omhandler i højere grad aktivernes sikkerhed. Eksempelvis kan dette være i

forhold til kontroloptællinger, adgangsbarrierer, herunder kontrol af likvide midler mv.

Endvidere kan kontrollerne være karakteriseret ved at forbygge misbrug af aktiver herunder

tyveri.

Funktionsadskillelse er en kontrolforanstaltning, som i praksis omhandler, hvordan fordelingen

af ansvarsopgaver foretages i virksomheden. Dette kan være i forhold til bogføring, betalinger og

godkendelser. Det kan også være i forhold til opbevaring af aktiver.

7.2.5 Overvågning af kontroller

Overvågning af kontroller kan relateres til den løbende udvikling af interne kontroller, som

derfor også kan henføres til den daglige ledelses ansvar. Som udgangspunkt består den daglige

ledelses overvejelser omkring kontroller hovedsagligt i, at de skal tage stilling til, om de interne

kontroller er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og om de opfylder deres funktion i relation til at

opdage fejlinformation. Overvågning af kontroller, er endvidere en proces, hvor de etablerede

kontroller evalueres og observeres over en periode. Der skal løbende foretages kontrol og

opdatering af de interne kontroller, for at reducere risikoen for besvigelser.

I praksis foregår overvågning af kontroller ofte i samarbejde med de udførende

nøglemedarbejdere, herunder den interne revisionsafdeling eller andre medarbejder med indblik i

rapporterings-processen samt i samarbejde med den eksterne revisor, som i forbindelse med
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revisionen vurderer design og implementering af virksomhedens interne kontroller og i den

forbindelse skal forholde sig til de etablerede kontroller og til eventuelt manglende kontroller.

Revisor opnår sin forståelse af de interne kontroller og viden til at kunne selektere i de interne

kontroller f.eks. ved forespørgsel til den øverste ledelse samt den daglige ledelse, observation af

anvendelsen af de oplyste kontroller, gennemgang af dokumenter og rapporter, såsom

forretningsgangsbeskrivelser og ved at følge en reel transaktion i "systemet" for at på den måde

at skabe overblik over ”flowet” i virksomheden.

7.3 Programmerede kontra manuelle kontroller

Interne kontroller kan være programmerede eller manuelle. Sammensætningen af

programmerede og manuelle kontroller varierer fra virksomhed til virksomhed.

De manuelle kontroller er typisk karakteriseret ved godkendelse og kontrol af de

regnskabsmæssige aktiviteter, som f.eks. udarbejdelse af afstemninger. Manuelle kontroller kan

som hovedregel erstattes af programmerede kontroller. Manuelle kontroller anvendes ofte i

forbindelse med større og usædvanlige transaktioner, men kan også være i forbindelse med

omstændigheder, som kræver en subjektiv vurdering. De manuelle kontroller udgør derfor som

udgangspunkt en større risiko for virksomheden end programmerede kontroller, idet manuelle

kontroller udføres af mennesker og derfor lettere kan omgås, tilsidesættes eller ignoreres.

Manuelle kontroller er således oftere udsat for simple fejltagelser, og revisor kan dermed ikke

forudsætte, som ved de programmerede kontroller, jf. nedenfor, at kontrollerne udføres ensartet.

Generelt opfattes programmerede kontroller som værende en fordel for virksomheden i relation

til risici for, at væsentlige fejl opstår og ikke opdages. Dette skyldes, at programmerede

kontroller er i stand til konsekvent at følge samme definerede regler og procedurer, hvor antallet

af data og kompleksiteten heraf ikke i sig selv er med til at øge risikoen for, at væsentlige fejl

forekommer i regnskabet. Endvidere giver programmerede kontroller adgang til at håndtere en

større datamængde effektivt. Programmerede kontroller er ligeledes med til at sikre en bedre

funktionsadskillelse i virksomheden, idet det er muligt at skabe adgangsbarrierer i systemerne.

De programmerede kontroller udgør dog også en risiko for de interne kontroller, idet

medarbejderne kan foretage uautoriseret brug af systemerne, f.eks. ved ændring i forudsætninger
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eller stamdata. Endvidere er programmerede kontroller oftest forbundet med større tillid end

manuelle kontroller, hvorfor der er en risiko for at revisors kritiske sans tilsidesættes i

forbindelse med test af design og effektivitet af de programmerede interne kontroller.

7.4 Begrænsninger i de interne kontroller

Begrænsninger i de interne kontroller kan primært henføres til medarbejdernes manglende

forståelse af, hvordan de interne kontroller fungerer. Herudover kan de interne kontroller omgås,

hvis de udførende medarbejdere ikke forholder sig objektivt til de instrukser, de har fået. Dette er

bl.a. det, der sker i forbindelse med besvigelser. Virksomhedens størrelse kan ligeledes have en

begrænsning i brugen af interne kontroller, hvorved det f.eks. kan være svært altid at have en

tilfredsstillende funktionsadskillelse.

7.5 Interne kontroller, der kan opdage besvigelser

Som det er gennemgået i det foregående, kan der afhængigt af virksomhedens størrelse og type

være forskel på det interne kontrolmiljø samt effektiviteten og kvaliteten af de interne kontroller.

Dette betyder også, at der kan være forskel på, hvor gode kontrollerne er i forhold til at opdage

besvigelser. Det vil sige, at en virksomhed med få kontroller stadig kan være bedre til at opdage

besvigelser, end en virksomhed med mange kontroller. Dette hænger sammen med, at

virksomheden med de få kontroller har formået at designe og implementere kontrollerne mest

hensigtsmæssigt samtidig med, at det er de "rigtige" kontroller, virksomheden har valgt at

implementere i forhold til afdækning af besvigelser.

Som det fremgår af undersøgelsen udarbejdet af PriceWaterhouseCoopers13, er etablering af en

intern revisionsafdeling den bedste sikkerhedsforanstaltning, en virksomhed kan etablere for at

sikre sig mod besvigelser.

Det element, der giver flest informationer om besvigelser, er virksomhedens kultur, dvs.

virksomhedens kontrolmiljø, som medfører, at medarbejdere vælger at informere den samlede

ledelse om særlige transaktioner, medarbejdere, der opfører sig mistænkeligt mv. Det vil sige, at

13 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”
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et godt kontrolmiljø, hvor medarbejderne ikke er i tvivl om, at besvigelser ikke tolereres,

ligeledes er en god kontrol.

7.6 Delkonklusion på interne kontroller

Interne kontroller er defineret som: "Intern kontrol er den proces, der er udformet og påvirket af

den øverste ledelse, den daglige ledelse og andre, for at give høj sikkerhed for, at virksomhedens

mål med hensyn til pålideligheden af finansielle opgørelser, effektiviteten af driften og opfyldelse

af lovgivningen og regulering bliver opnået. Som følge heraf er intern kontrol udformet og

implementeret for at rette sig mod identificerede forretningsrisici, der truer opnåelse af disse

mål14.”

Interne kontroller er en proces, som er udformet og påvirket af den samlede ledelse i

virksomheden. Interne kontroller er en tilbagevendende daglig proces, hvor de forskellige

komponenter i processen vil påvirke hinanden. Interne kontroller kan opdeles i præventive,

opklarende og korrigerende kontroller.

Kontroller kan enten være manuelle eller programmerede. De manuelle kontroller er oftere udsat

for simple fejltagelser end de programmerede kontroller, og det kan dermed ikke forudsættes, at

de manuelle kontroller, som ved de programmerede kontroller, udføres ensartet.

De fem komponenter i begrebsrammen for interne kontroller er kontrolmiljø, virksomhedens

risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktivitet samt

overvågning af kontroller.

Kontrolmiljøet i virksomheden omhandler den samlede holdning og fokus på interne kontroller,

herunder udmeldingen til medarbejdere. Tilstedeværelsen af kontrolmiljøet har væsentlig

indflydelse på, hvordan revisor vurderer risici for væsentlige fejlinformation. Virksomhedens

risikovurderingsproces omhandler, hvordan virksomhedens samlede ledelse agerer i relation til at

identificere risici for, at der opstår væsentlig fejlinformation i årsrapporten.

Informationssystemet er væsentligt i relation til regnskabsaflæggelsen, idet en del datamateriale,

14 RS 315, pkt. 42
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der danner grundlag for årsrapporten, håndteres via it-baserede løsninger. Kontrolaktiviteter er

de procedurer, der skal sikre, at den samlede ledelses retningslinjer overholdes. Overvågning af

kontroller er den samlede ledelses ansvar. Den samlede ledelse skal i den forbindelse tage stilling

til, om de interne kontroller er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og om de opfylder deres funktion i

relation til at forbygge og opdage fejlinformation.

Som det fremgår af undersøgelsen udarbejdet af PriceWaterhouseCoopers15, er etablering af en

intern revisionsafdeling den bedste sikkerhedsforanstaltning, en virksomhed kan etablere for at

sikre sig mod besvigelser.

15 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”
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8 Anvendelse af RS 240 ajourført i praksis

Figur 7: Afhandlingens struktur

Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10-11

Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og

besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering

i praksis

→ → → → →

Kilde: Egen tilvirkning

For at undersøge hvordan RS 240 ajourført anvendes i praksis, har vi interviewet to

statsautoriserede revisorer og to professionelle bestyrelsesmedlemmer. Vores respondenter er

blevet interviewet om følgende centrale områder i RS 240 ajourført:

 Den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar (pkt. 13-16).

 Professionel skepsis (pkt. 23-26).

 Risikovurderingshandlinger (pkt. 33-56).

Spørgsmålene til revisorerne fremgår af bilag 1 og spørgsmålene til bestyrelsesmedlemmerne

fremgår af bilag 2.

Information om vores respondenter

Morten:

Statsautoriseret revisor og er revisor hos et af de store revisionsselskaber.

Kundeporteføljen består primært af klasse C og D virksomheder.

Morten har arbejdet som revisor i 14 år.

Lars:

Statsautoriseret revisor og er revisor hos et af de store revisionsselskaber.

Kundeporteføljen består primært af klasse B, C og D virksomheder.

Lars har arbejdet som revisor i 24 år.
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Steen:

Professionelt bestyrelsesmedlem og sidder i bestyrelsen hos en række klasse C og D

virksomheder.

Steen har arbejdet som bestyrelsesmedlem i 25 år.

Ole:

Professionelt bestyrelsesmedlem med deponeret beskikkelse som statsautoriseret revisor og

sidder i bestyrelsen hos en række klasse B og C virksomheder.

Ole har arbejdet som bestyrelsesmedlem i 16 år.

8.1 Den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar

Ifølge RS 240 ajourført ligger det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser hos

den øverste og den daglige ledelse16.

For at begrænse muligheden for at besvigelser begås, er det vigtigt, at den daglige ledelse under

den øverste ledelses tilsyn lægger stor vægt på at forebygge besvigelser. Dette kræver en kultur

af ærlighed og etisk adfærd, som særligt skal efterleves af den øverste og den daglige ledelse.

Det er desuden vigtigt, at den samlede ledelse i virksomheden, reagerer passende på faktisk

forekommende besvigelser samt mistanker eller beskyldninger om besvigelser17.

Den øverste ledelse skal gennem sit tilsyn med den daglige ledelse sikre, at der etableres interne

kontroller, der bl.a. giver rimelig sikkerhed om pålideligheden af regnskabsaflæggelsen og

overholdelse af relevant lovgivning. Den øverste ledelse skal desuden overveje den daglige

ledelses mulighed for tilsidesættelse af kontroller eller anden upassende påvirkning af

regnskabsaflæggelsesprocessen18.

Det er den daglige ledelses ansvar under den øverste ledelses tilsyn at etablere et kontrolmiljø,

der bidrager til, at virksomheden så vidt muligt drives korrekt og økonomisk hensigtsmæssigt.

16 RS 240 ajourført pkt. 13

17 RS 240 ajourført pkt. 14
18 RS 240 ajourført pkt. 15
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Dette ansvar omfatter etablering og vedligeholdelse af kontroller, der reducerer risikoen for

fejlinformation i årsregnskabet19.

8.1.1 Ansvarsfordeling

Vi har spurgt revisorerne Morten og Lars, hvem, der efter deres opfattelse, har ansvaret for at

forebygge og identificere besvigelser?

Både Morten og Lars svarer: ”Det er altid den øverste og den daglige ledelses ansvar at

forebygge og identificere besvigelser i virksomheder”, Lars tilføjer: ”... virksomhedernes

størrelse har tit stor indflydelse på ekspertisen i virksomheden med henblik på at identificere og

forebygge besvigelser.”

Morten fortæller om sine erfaringer med et bestyrelsesmedlem i en større dansk bank: ”Jeg måtte

overfor et enkelt medlem af bestyrelsen påpege, at det ikke var revisionens ansvar, at besvigelser

blev identificeret, og at der blev lavet tiltag til at forebygge disse”, Morten tilføjer efterfølgende:

”... på grund af den manglende forståelse for reglerne, blev der sat ekstra fokus på

besvigelsesdrøftelserne i virksomheden og bestyrelsen informeret grundigt i forbindelse med

aflæggelse af revisionsprotokollen.”

Gruppen er enige i Lars og Mortens udtalelser omkring hvem, der er ansvarlig for at forebygge

og identificere besvigelser, hvilket fremgår klart af RS 240 ajourført pkt. 13.

Som det er pointeret i forhold til Mortens udtalelser om et bestyrelsesmedlem, der ikke var

indforstået med reglerne omkring bestyrelsesansvaret, er det gruppens erfaring fra lignende

episoder, at der er bestyrelsesmedlemmer, der mener, at identifikation og forebyggelse af

besvigelser er revisors ansvar. Det er derfor vigtigt, at revisor understreger overfor den øverste

ledelse, hvordan ansvarsfordelingen er mellem revisor og den øverste ledelse. I Mortens

eksempel er det gruppens vurdering, at den rigtige tilgang er taget efterfølgende, ved at der er sat

fokus på problemet, og revisor er gået i dialog med den øverste ledelse.

19 RS 240 ajourført pkt. 16
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Gruppen er ligeledes enig i Lars’ udtalelse, om at ekspertisen på området typisk stiger i takt med

størrelsen på virksomheden. I klasse B virksomheder, hvor ejeren selv er direktør og deltager i

den daglige drift, bliver besvigelser sjældent drøftet, da ejerens deltagelse i den daglige drift

kompenserer for det, som udgangspunkt, svage kontrolmiljø, som følge af manglende

funktionsadskillelse.

Vi har ligeledes spurgt de to bestyrelsesmedlemmer, Steen og Ole om hvem, der efter deres

opfattelse er ansvarlig for at identificere og forebygge besvigelser?

Steen og Ole svarer begge: ”Det er bestyrelsens job at varetage ansvaret for identifikation og

forebyggelse af besvigelser.”

Steen tilføjer: ”I de bestyrelser jeg er en del af, er der stor fokus på besvigelser, hvilket omfatter

både misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Det er typisk større virksomheder og

koncerner, jeg sidder i bestyrelsen for, og derfor er der fokus på området fra revisionsudvalg

samt fra intern revision. Der stilles derfor store krav til os i bestyrelsen om, at der bliver taget

hånd om eventuelle problemstillinger.”

Gruppen er enige i Steens og Oles udtalelser omkring hvem, der er ansvarlig for at forebygge og

identificere besvigelser.

Det er gruppens erfaring, at der er væsentligt mere fokus på besvigelser hos den øverste ledelse i

klasse C og D virksomheder, end der er hos den øverste ledelse i klasse B virksomheder. Dette

skyldes, som tidligere omtalt, at ejeren ofte deltager i driften af klasse B virksomheder og

dermed kompenserer for et ofte svagt kontrolmiljø.

Steen tilføjer desuden; ”I forbindelse med forebyggelse af regnskabsmanipulation spiller den

interne revision i virksomhederne en stor rolle, da de gennemgår datagrundlaget for

rapporteringen. Og eftersom de jo rapporterer direkte til os og ikke har nogen umiddelbar

interesse i virksomhedens resultat, mener jeg, at vi i bestyrelsen som udgangspunkt kan stole på

deres vurderinger og skøn.”
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Gruppen er enig i Steens udtalelse og anser en intern revisionsafdeling som et vigtigt element i et

stærkt kontrolmiljø. Fordelen ved en intern revisionsafdeling vurderes desuden at være, at den

øverste ledelse kan koncentrere sig om deres primære pligter og lade den interne

revisionsafdeling kontrollere datagrundlaget for rapporteringer samt afklare detailspørgsmål

direkte med den eksterne revision.

Oles kommentarer i forbindelse med interviewet er, ”der er generelt fokus på besvigelser på

begge niveauer i de større virksomheder, mens mine erfaringer med de mindre virksomheder,

fortæller mig, at der ikke i samme grad er fokus på eventuelle problemstillinger.” Ole tilføjer

efterfølgende; ”... i de mindre virksomheder er der større fokus på selve driften af virksomheden,

i forhold til det rent kontrolmæssige.”

I forlængelse af Steens erfaringer med større virksomheder, kan Oles vurdering være med til at

beskrive problemerne for de mindre virksomheder i forbindelse med at overholde RS 240

ajourført. Som Ole tilføjer, ”er de mindre virksomheder mere fokuserede på at skabe drift og

resultat i virksomheden, frem for at gennemgå interne kontroller, der ikke vil skabe værdi for

disse virksomheder.”

Det er imidlertid gruppens holdning, at selv om den øverste ledelse i de små klasse B

virksomheder ikke jævnligt drøfter besvigelser og ikke har en nedskrevet politik omkring

besvigelser, kompenserer ejerens deltagelse i driften for disse mangler. Men hvis anbefalingerne

jf. RS 240 ajourført pkt. 13-16 skal efterleves i praksis af selv de helt små klasse B

virksomheder, vil det kræve meget mere arbejde fra den daglige og den øverste ledelses side,

som ikke umiddelbart er værdiskabende for virksomheden. Dette forhold vurderes at være en

konsekvens ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

8.1.2 Erfaring med den samlede ledelses holdning til besvigelser

Vi har spurgt revisorerne Lars og Morten, hvordan de generelt vurderer den daglige og den

øverste ledelses holdning til besvigelser?

Lars svarer; ”I mange bestyrelser for mindre virksomheder, er der problemer i henhold til

forståelsen af, hvad besvigelser i realiteten er”, Lars tilføjer; ”… det ender typisk med, at vi i de
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virksomheder, hvor man nogenlunde ved, hvad besvigelser er, udelukkende taler om misbrug af

aktiver, da det er noget, der er materielt, og alle har en holdning til. Når det gælder

regnskabsmanipulation, er det sjældent, at bestyrelsen har noget at bidrage med. I de større

virksomheder har der igennem en længere periode været en del fokus på besvigelser, hvilket har

medført dannelse af revisionsudvalg samt større krav til revisionen, hvilket har medført at de

større virksomheder er blevet bedre til at behandle området.”

Gruppen er enig i Lars’ udtalelse om, at den samlede ledelse i de små klasse B virksomheder ofte

kun kender til misbrug af aktiver, mens de ikke altid kender definitionen på

regnskabsmanipulation. I de små klasse B virksomheder har den samlede ledelse større fokus på

den daglige drift i stedet for interne kontroller. I klasse C og D virksomheder, hvor der sidder en

professionel bestyrelse, er der noget større fokus på både misbrug af aktiver og

regnskabsmanipulation, og som udgangspunkt kender bestyrelsen her definitionen på begge

typer besvigelser, hvilket vurderes at være en vigtig forudsætning for at kunne drøfte og

forebygge besvigelserne.

I forbindelse med interviewet kommer Lars blandt andet ind på, at han bruger en del tid på at

forklare den daglige og den øverste ledelse hvilke konsekvenser, det kan have f.eks. at

værdiansætte varelageret for højt, nemlig at der betales skat af en fiktiv indtægt til skade for

likviditeten.

Lars udtaler desuden; ”Hvis den daglige ledelse ”godkender”, at medarbejdere og eventuelt den

daglige ledelse selv anvender biler til privat kørsel, som i virksomheden udelukkende er

anskaffet til erhvervsmæssig kørsel, kan dette medføre, at regnskabet bliver forkert, og ledelsen

er hermed med til at udføre besvigelser. Som udgangspunkt taber virksomheden ikke penge på,

at medarbejderne og ledelsen selv anvender bilerne til privat kørsel. Men når det overfor den

samlede ledelse forklares, at hvis bilerne er involveret i en skade under privatkørsel, og

forsikringen så ikke dækker, er ledelsen straks lydhør, da omkostninger i det tilfælde vil kunne

stige drastisk. SKAT kan ligeledes stille spørgsmål til anvendelsen af bilerne i forhold til den

private og erhvervsmæssige kørsel. Dette kan medføre, at virksomheden skal betale momsen på

bilerne, hvilket igen kan medføre en del omkostninger for virksomheden. Ledelsen kan endvidere

ifalde ansvar for omgåelse af momsloven i særlige grove eksempler.”
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Det er derfor Lars’ holdning, at det er vigtigt at tage dialogen med den samlede ledelse tidligt i

forløbet, så revisor ikke skal spilde tid på at konstatere og rapportere dette under revisionen.

Som udgangspunkt mener gruppen, at det ikke burde være nødvendigt at forklare den samlede

ledelse om deres ansvar i forhold til virksomheders drift samt aflæggelse af årsrapporten. Men

samtidig bør man også som revisor være med til at udvikle opfattelsen og forståelsen af

besvigelsesbegrebet. Det er derfor en udmærket metode at få den samlede ledelse til at tænke

over deres handlinger. Gruppen mener i samme omfang, at en gennemgang af konsekvenser bør

gennemgås i forbindelse med planlægningsmødet med kunden.

Lars kommenterer efterfølgende; ”Jeg mener, at der er problemer med hensyn til lovgivningen

på området, da det ikke kan være rigtigt, at hvis man identificerer en besvigelse skal man udvide

sin revision på grund af en forøget risiko for besvigelser. Denne udvidelse sker på trods af, at

den besvigelse, der er fundet, ikke er væsentlig for aflæggelsen af årsrapporten. Det er min

holdning, at der i stedet bør sættes fokus på det, der skal udarbejdes, det vil sige aflæggelse af

årsrapporten, og ikke på uvæsentlige elementer i virksomheden, som reelt er den øverste ledelses

ansvar og ikke revisors.”

Gruppen er enig i, at det til tider kan virke omsonst at skulle udvide sin stikprøve, hvis der

identificeres fejl som følge af besvigelser, hvis fejlene både enkeltvis og tilsammen er

uvæsentlige for årsrapporten. Det er imidlertid gruppens vurdering, at man fra lovgivers side vil

sikre sig, at revisor ikke kun opdager ”toppen af isbjerget” og afslutter sin revision som følge af,

at de identificerede fejl som følge af besvigelser er uvæsentlige for årsrapporten, og dermed ikke

opnår kendskab til besvigelsens samlede omfang.

Morten omtaler følgende: ”I forbindelse med omtale af besvigelser på møder med ledelsen, er

det primært gennemgang af kontroller for svind og tyveri, der bliver gennemgået, mens det er

sjældent, at der bliver taget stilling til regnskabsmanipulation.”

Morten og Lars er generelt meget enige i det omfang, der gælder omtalen af besvigelser i

forbindelse med bestyrelsesmøder mv. samt eventuelle samtaler med den øverste ledelse. Som de

begge omtaler, bliver der til de bestyrelsesmøder, hvor besvigelser bliver behandlet, primært
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drøftet den del af besvigelserne, der omhandler svind og tyveri og i mindre omfang

regnskabsmanipulation. Det er ligeledes gruppens erfaring, at dette er et problem, der bør

afklares i fremtiden. Dette kan eventuelt gøres ved at sikre omtale af regnskabsmanipulation som

en fast del af dagsordenen på møder.

I henhold til problemstillingen omkring omtale af besvigelser på ledelsesmøder, kommenterer

Lars følgende: ”Jeg mener, man har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved at lægge

regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver sammen til en enkelt benævnelse, besvigelser. På

denne måde forstår bestyrelsesmedlemmer typisk besvigelser som misbrug af aktiver, hvilket

medfører, at regnskabsmanipulation ikke bliver behandlet. Benævnelsen ”besvigelser” bør i

stedet kaldes for ”regnskabsmanipulation og besvigelser” for på den måde at skabe et større

fokus på regnskabsmanipulation i virksomhederne.”

Som Lars omtaler ovenfor og tidligere i dette afsnit, har der tidligere ikke været nok fokus på

regnskabsmanipulation. Gruppen er meget enige i Lars’ synspunkt omkring ændring af

benævnelsen for besvigelser, for på den måde at fremhæve, at der ligger mere i besvigelser end

tyveri. En ændring af benævnelsen vil også medføre et større fokus på regnskabsmanipulation fra

den samlede ledelse i virksomhederne, idet det fremgår tydeligere, hvad de som ledelsesorgan

skal behandle. Som det er nu, hvilket fremgår tydeligt af samtalerne med Lars og Morten, kan

der i de mindre virksomheder opstå tvivl omkring, hvad definitionen på besvigelser egentlig er.

Morten omtaler i interviewet, ”det er grundholdningen i virksomheden, der som hovedregel

styrer niveauet af besvigelser i virksomheden, specifikt den del af besvigelser, der omhandler

misbrug af aktiver.” Som eksempel bruger Morten større virksomheder, der ikke har problemer

med, at dens medarbejdere tager kuglepenne og andet materiale i den kategori med hjem.

”Forebyggelsesomkostningerne for at undgå, at besvigelser i virksomhederne foregår på dette

område, er for store i forhold til gevinsten ved at implementere kontroller, der kan forhindre

svind af kontorartikler mv. I min klientportefølje har jeg også virksomheder, hvor man ikke har

mulighed for at tage en kuglepen eller en flaske vand med ud fra virksomheden, fordi

kontrollerne forebygger dette ved udlån og underskrift ved afsluttet anvendelse. Den sidste type

af virksomhed med kontroller for udlevering af kontorredskaber med videre, er dog ikke en type
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virksomhed, som man støder på tit. Der ligger alt for store administrative omkostninger bag et

sådan kontrolmiljø.”

Lars’ holdning er meget lig med Mortens, som er beskrevet ovenfor, ”kontrollerne, der skal

opsættes, for at undgå, at medarbejderne foretager besvigelser, eksempelvis ved at tage en flaske

kildevand, kuglepen eller en blok med hjem, er alt for omkostningstunge. Indførslen af dette

beredskab vil administrativt og omkostningsmæssigt ikke stå mål med gevinsten, som kan opnås

ved implementeringen.”

Som det tydeligt fremgår af de to revisorers udtalelser, og som ligeledes er gruppens holdning,

skal man ikke lave kontroller for kontrollernes skyld. Virksomhederne vil typisk altid være

tvunget til at acceptere et vist omfang af besvigelser, da man som medarbejder i en virksomhed

nødvendigvis bliver nødt til at tage kontorartikler mv. med hjem, i takt med at antallet af

hjemmearbejdspladser stiger. Det administrative arbejde i at kontrollere, at medarbejdere ikke

udøver tyveri, i form af at tage en kuglepen eller lignende med hjem til privat brug, overstiger

langt den gevinst, der vil være ved at identificere dette tyveri. Det er gruppens holdning, at det

ud fra et driftsøkonomisk synspunkt er meget fornuftigt at virksomhederne vælger at acceptere et

vist omfang af besvigelser og i stedet fokuserer på at sikre en hensigtsmæssig

funktionsadskillelse på området for f.eks. likvider.

Mortens erfaringer med den samlede ledelses holdning til besvigelser vises også ud fra følgende

kommentar, ”de større virksomheder anser revisionen som en del af den interne kontrol, og når

ledelsen og revisor har været det igennem, er det korrekt. Det medfører, at de større

virksomheder til tider anser revisors gennemgang for at styrke deres interne kontrolmiljø. Det er

svært at forklare ledelsen i de enkelte virksomheder, at revisionens gennemgang ikke kan

kompensere for et svagt internt kontrolmiljø. Revisionen er som udgangspunkt ikke tilrettelagt

med henblik på at identificere besvigelser, og revisionen er kun baseret på stikprøver. Hvis

virksomheden vil have revisor til at foretage en revision, hvor samtlige bilag mv. revideres, eller

der direkte skal revideres mod besvigelser, vil honoraret stige væsentligt som følge af omfanget

af regnskabsmæssig assistance.”



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

54

Som Morten udtaler, ”er det meget vigtigt over for den samlede ledelse at give dem en forståelse

for, at det ikke er revisors job at identificere besvigelser. Det er revisors job at identificere

eventuelle faresignaler for, at besvigelser opstår. Dette er dog i samme omfang bestyrelsens job

at sørge for, at dette bliver identificeret, eller at de sætter andre i deres organisation til at udføre

denne opgave, for på denne måde at mindske risikoen for fejl som følge af besvigelser.”

Det er gruppens holdning, at der som udgangspunkt bør være stor interesse fra den daglige og

den øverste ledelse i virksomheder for at implementere kontroller til at identificere besvigelser,

da et godt kontrolmiljø og interesse for området kan reducere risikoen for, at der begås

besvigelser. Denne holdning understøttes af anbefalingerne til den daglige og den øverste ledelse

i RS 240 ajourført pkt. 14.

Vi har spurgt Ole og Steen hvilken holdning den daglige og den øverste ledelse har til

besvigelser?

Steen svarer: ”Det varierer meget fra selskab til selskab. I de bestyrelser jeg sidder i, er der

meget fokus på, at alt foregår ordentligt og redeligt, og vi tillader absolut ingen typer af

besvigelser. I forbindelse med gennemgangen af regnskabet sikrer vi, at regnskabet er aflagt

korrekt, herunder at der ikke er foretaget regnskabsmanipulation. Vi laver impairmenttest på

aktiverne, og eventuelle regnskabsmæssige skøn gennemgås med revisor. I de store selskaber er

det revisionskommiteen, der gennemgår regnskabet med revisor. Fordelen ved

revisionskommiteerne er, at bestyrelsen kommer mere ned i detaljerne i regnskabet, og

bestyrelsens samlede forståelse af regnskabet bliver meget bedre.”

Ole der primært sidder i bestyrelsen for mindre og mellemstore virksomheder, udtaler: ”Det er

min erfaring, at kvaliteten af bestyrelsens arbejde varierer meget. For det første afhænger det

meget af sammensætningen af bestyrelsen, typisk er der tale om en mindre familiebestyrelse,

hvor man har en enkelt eller to ”eksterne” bestyrelsesmedlemmer tilknyttet. I dette tilfælde er

antallet af bestyrelsesmøder, hvor hele bestyrelsen er samlet typisk begrænset, og når den

samlede bestyrelse er samlet, er det ikke besvigelser, der drøftes, men i højere grad den løbende

drift af selskabet. Besvigelser bliver som minimum drøftet i forbindelse med aflæggelse af

årsrapporten og i forbindelse med revisors forespørgsel hertil.”
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Som det fremgår af de to bestyrelsesmedlemmers kommentarer ovenfor, er det tydeligt, at deres

vurdering af kvaliteten af bestyrelsesarbejdet afhænger meget af den enkelte virksomheds

størrelse. I de mindre virksomheders bestyrelser behandles der primært problemer og planer

omkring den løbende drift, da dette punkt har det største fokus. De større virksomheder har

derimod en daglig ledelse, der kan kontrollere den løbende drift, og bestyrelsen har derfor her

mulighed for at behandle andre problemstillinger, så som handlingsplaner og lignende i

forbindelse med besvigelser. Det er gruppens erfaring, at dette er et godt billede af, hvordan det i

praksis ser ud i de danske virksomheder, hvor kvaliteten af bestyrelsens arbejde og indholdet i

bestyrelsens dagsorden afhænger meget af virksomhedens størrelse.

Steen tilføjer desuden: ”Alle virksomheder bør udarbejde en code of conduct, hvori

virksomhedens retningslinjer for etisk adfærd mv. fremgår. Der kan desuden med fordel

udarbejdes en beredskabsplan, der angiver retningslinjer for, hvordan konstaterede besvigelser

håndteres herunder, hvordan omfanget af besvigelser kortlægges, og hvilke konsekvenser det vil

have for medarbejderne at udføre besvigelser.”

Gruppen er meget enig i Steens udtalelse og vurderer, at den blotte tilstedeværelse af en

beredskabsplan omhandlende besvigelser vil kunne afskrække potentielle bedragere, da det af

beredskabsplanen klart vil fremgå, at medarbejderen f.eks. bliver bortvist eller anmeldt til

politiet.

Det kan via de foretagne interviews konstateres, at kvaliteten i bestyrelsesarbejdet stiger i takt

med virksomhedens størrelse. I de bestyrelser, hvor der er tale om store børsnoterede selskaber

med en professionel bestyrelse, der afholder møder ofte, og som diskuterer alle handlingsplaner

mv., er der ligeledes en handlingsplan i forhold til besvigelser, og det er derfor vores

respondenters vurdering i forhold til denne størrelses virksomheder, at der bliver taget stilling til

besvigelsesområdet, og dette gælder for både misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. For

de mindre virksomheder afhænger det typisk af den kritiske revisor og hans tilgang til

besvigelser, om bestyrelsen bliver afprøvet og udfordret for på den måde at sætte fokus på

besvigelser.
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8.1.3 Ledelsesaflønning

Fra revisors side er der tale om et område, hvor der er en forøget besvigelsesrisikofaktor. Dette

er begrundet i, at der fra den daglige ledelses side er opsat incitaments mål i form af

omsætningstal, kundeantal, dækningsbidrag, hensættelsesniveauer eller lignende, og disse mål er

indarbejdet i den daglige ledelses kontrakter, og bonus mv. afhænger derfor af de opnåede

resultater. Disse kontrakter er udarbejdet mellem den daglige ledelse og den øverste ledelse, som

ansætter den daglige ledelse.

I forlængelse af denne incitamentsaflønning skal der foretages opfølgning på de tal, som

lønningerne eller bonusserne afregnes efter, da der kan være tale om store beløb. Det er som

udgangspunkt den øverste ledelse, der skal foretage denne opfølgning løbende, samt udfordre de

opgørelser som den daglige ledelse udarbejder som oplæg. Hvis der i den pågældende øverste

ledelse ikke er kompetencer til at foretage den vurdering eller opfølgning på

incitamentsaflønningen, er det naturligt, at den øverste ledelse beder selskabets revisor om

assistance i forbindelse hermed. Når en virksomhed anvender incitamentsaflønning, skal revisor

være ekstra opmærksom, da risikoen for fejl som følge af regnskabsmanipulation vurderes at

være ekstra høj.

Vi har spurgt revisorerne Lars og Morten hvad deres holdning er til incitamentsaftaler, og hvilke

revisionshandlinger der foretages?

Både Lars og Morten bemærker, at der ”Ifølge deres erfaringer er sket et fald i anvendelsen af

incitamentsaflønninger.” Lars tilføjer: ”Der sket en del i forbindelse med ledelsesaflønning og

incitamentsaflønning i løbet at det sidste par år. Den dårlige omtale, der har været omkring

opgørelsen af disse incitamentsaflønninger og effekten heraf, kan have indflydelse på

anvendelsen af aflønningsmetoden. Ligeledes kan den finansielle krise have indflydelse, da det

ikke har været fordelagtigt for den daglige ledelse at indgå aftaler, hvori der er

incitamentsaflønninger. ”

Gruppen er enig i, at der er sket et fald i anvendelsen af incitamentsaflønninger i de danske

virksomheder, hvilket til dels skyldes finanskrisen, hvor den daglige ledelse med fordel kan

vælge en fast aflønning, der ikke er direkte afhængig af virksomhedens resultat. Det er imidlertid
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gruppens holdning, at incitamentsaftaler ikke bør afskaffes helt, da de ud fra et driftsøkonomisk

synspunkt har en berettigelse, hvis de kan medvirke til en reel forbedring af virksomhedens

resultat. Tilstedeværelsen af incitamentsaftaler i en virksomhed kan få medarbejderne til at indse,

at det godt kan betale sig at yde en ekstra indsats.

På spørgsmålet om hvilke revisionshandlinger, der foretages, udtaler Morten: ”Til dette konkrete

område vil der være forøget risiko for besvigelser, og derfor vil der også være en specifik risiko,

der skal afdækkes i forbindelse med revisionen. I det tilfælde vil man vurdere om de kontroller,

der er indbygget i opgørelsen af målepunkter for ledelsesaflønningen, er gode nok. Hvis

kontrollen derimod kan omgås af ledelsen, er man derefter nødt til at foretage revision ud fra et

andet målepunkt. Det vigtigste i det tilfælde er, at man finder ud af, hvad der ligger i

incitamentet for en eventuel bonusudbetaling, og derefter har fokus på de elementer, der ligger

til grund for en eventuel udbetaling.”

Morten påpeger i samme omfang, ” i forbindelse med revisionen af de poster, hvor der er

identificeret besvigelsesrisiko faktorer, skal der foretages test af posteringer i løbet af året,

primo året samt ultimo året. Der skal ligeledes foretages kontrol af de efterposteringer, der

foretages i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen, inden revisionen modtager materialet. Der

skal ligeledes foretages en overordnet vurdering af de skøn, der er foretaget af ledelsen i

forbindelse med udarbejdelse af dokumentation til revisionen. I det tilfælde hvor alle skøn går på

at forringe resultatet mest muligt, uden at der er tilstrækkelig dokumentation for de foretagne

skøn, hvilket eksempelvis kan være tilfældet, når en ny direktør ansættes, skal revisor være ekstra

opmærksom. Der skal ligeledes tages hensyn til usædvanlige transaktioner i løbet af året, og til

brug for dette kan der med fordel anvendes IT-baserede revisionsværktøjer, der kan anvendes

ved større datamængder, således at man kan søge på usædvanlige transaktioner, større runde

beløb og gentagne beløb.”

Morten bemærker ligeledes: ”Det er vigtigt, at man i de virksomheder, der stadig arbejder med

incitamentsaflønning, kigger på den enkelte virksomhed og gennemgår denne for de risici, der

kan opstå i sammenhæng hermed. Det er vigtigt, at man i forbindelse med revisionen sætter sig

ind i den konkrete aftale, der er indgået, og som der bliver udarbejdet opgørelser over til brug

for beregning af bonusser.”
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Som Morten og Lars er inde på i ovenstående afsnit, er det vigtigt, at man som revisor kan sætte

sig ind i de problemstillinger, der kan være i den enkelte incitamentsaftale, samt at kunne

foretage udfordring af de opgørelser, som den øverste ledelse og revisor bliver forelagt. Det er

gruppens holdning, at den øverste ledelse med fordel kan tage revisor med på råd, når der skal

udarbejdes nye incitamentsaftaler, da revisor så kan påpege uhensigtsmæssige målepunkter i

aftalen, inden den indgås.

Lars’ erfaringer og holdninger til området skinner igennem i følgende udtalelse, ”så snart der er

tale om bonusaflønning, bør der i forbindelse med revisionen tages risikoforanstaltninger, dette

gælder på grund af den subjektive tilgang til opgørelse heraf. Der er typisk tale om opgørelse af

bonus på baggrund af aftaler og kontrakter, der er indgået. Der bør foretages en ændring af

denne tilgang, og den finansielle krise kan have været med til at sætte dette i gang. Jeg mener

ikke, der skal udbetales bonus til hverken ledelse eller medarbejdere, før pengene for det stykke

arbejde, der skal honoreres, er i kassen. En ændring af dette vil medføre, at udbetaling af bonus

vil blive udskudt, men samtidig vil den opgjorte bonus i langt flere tilfælde være den korrekte og

afspejle den korrekte værdi i forhold til et skøn over forventede kontrakter og kontraktsummer

mv.”

Det er gruppens erfaring, at der er sket en ændring i opbygningen af incitamentsaftaler, og som

Lars også kommenterer, er der sket en ændring, så der nu er mere fokus på, at der bliver udbetalt

bonus i de tilfælde, hvor grundlaget for bonussen er i kassen. På den måde er der færre

problemstillinger i forbindelse med periodisering og gyldighed af eventuelle kontrakter mv. I

Alm. Brand Bank A/S20 udbetales bonus til den daglige ledelse over en periode på 3 år. Dette

kan reducere risikoen for fejl som følge af regnskabsmanipulation med periodiseringen og

gyldigheden af omsætningen. Det første år bliver der udbetalt et ”aconto” beløb, og over en

årrække vil den resterende del blive udbetalt. Det er gruppens holdning, at en model som

eksempelvis anvendes i Alm. Brand Bank A/S er et skridt i den rigtige retning, men kræver en

del administrativt og også en del arbejde fra bestyrelsens side.

Lars har endvidere en teori om den daglige ledelses ”oprydning” for at kunne skabe bedre

resultater i den efterfølgende periode. Lars kalder denne for ”ishockeystavs-princippet”. Lars

20 Alm. Brand Bank A/S, Årsrapport 2009, side 45
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forklarer herom, ”princippet er henført på formen af en ishockey stav, hvor bladet er kort og for

nedadgående, hvorefter den i samlingen med selve staven går stejlt opad. Dette er et princip, jeg

ofte ser i virksomheder, hvor der er ansat en ny direktør, og hvor den nyansatte direktør

igangsætter en ”oprydning” for at rense virksomheden for poster med usikre skøn og foretage

nedskrivninger på usikre poster. Dette kan den nye direktør foretage, uden det har indflydelse på

dennes omdømme og fremtid i virksomheden, idet det dårlige resultat som følge af oprydningen

kan henføres til den tidligere direktør og dennes manglende vilje til at realisere åbenlyse tab på

f.eks. gamle debitorer. I et tilfælde som beskrevet ovenfor vil en ”oprydning” betyde, at

resultatet typisk følger ishockey stavens retning, som er nedadgående og meget kort, herefter vil

resultatet typisk stige kraftigt, da de fleste usikre poster er fjernet, og det er derfor typisk

kerneforretningen, der fortsætter og skaber som udgangspunkt gode resultater.”

Som Lars pointerer, skal revisor medvirke til at sørge for, at sådanne eksempler ikke

forekommer, med mindre der reelt er tale om tab, reguleringer og nedskrivninger, der skal

foretages. Dette kan være svært, da der kan være tale om tab, reguleringer og nedskrivninger,

som revisor gennem en længere periode har lagt op til skal foretages. Den tidligere daglige

ledelse har typisk ikke villet godkende dette, da det ville medføre et forringet resultat for

virksomheden og derved en forringet mulighed for udbetaling af bonus til den enkelte i den

daglige ledelse. Som Lars ligeledes pointerer, er det derfor meget vigtigt, at revisor lægger stor

vægt på den dokumentation, der ligger bag ved de enkelte tab, reguleringer og nedskrivninger,

således at de foretages på en gyldig og begrundet baggrund og ikke for at skabe et gunstigt

udgangspunkt for den nyansatte daglige ledelse.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen, hvad deres holdning er til

incitamentsaftaler samt hvilke erfaringer, de har med incitamentsaftaler?

Ole kommenter i forbindelse med spørgsmålene, ”da jeg primært sidder i bestyrelsen hos små og

mellemstore virksomheder, er incitamentsaflønninger ikke særlig udbredt. I de virksomheder,

hvor det er indført, opgøres bonus primært på baggrund af resultatet, og der er selvfølgelig loft

over den maksimale bonus, der kan udbetales. I bestyrelsen er der meget fokus på, at det ikke er

muligt for den daglige ledelse at foretage periodisering af virksomhedens resultat, således at

bonus bliver overført mellem årerne for på den måde at opnå højest mulig bonus.”
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Steen kommenterer følgende omkring hans erfaringer med incitamentsaflønninger: ”I de

virksomheder jeg er involveret i, har man typisk kontrakter, der er resultatorienterede, men der

er loft på størrelsen af bonussen. Der er derfor risiko for, at den ledende medarbejder vil flytte

en andel af overskuddet fra den ene periode til den anden, når loftet for bonus er nået. Der er

dog stor fokus på dette fra den interne revision og bestyrelsens side. Der har ikke været

identificeret problemer omkring ledelsesaflønningen i de selskaber, som jeg er involveret i som

bestyrelsesmedlem.”

Steen har følgende kommentarer til bestyrelsesarbejdet i forhold til indtræden som

bestyrelsesmedlem i virksomheder, der har incitamentsaflønninger: ”I de tilfælde hvor jeg er

tiltrådt som bestyrelsesmedlem for virksomheder, som jeg ikke tidligere har været involveret i,

var bonusaftaler med ledende medarbejdere noget af det første, som jeg var med til at

gennemgå. Jeg havde tidligere i en mindre koncern været nødsaget til at fyre en direktør og

genansætte ham i en anden stilling, på grund af, at direktøren ikke ville lave bonusordningen

om. Denne ordning havde været lavet på en række parametre, der var baseret meget på skøn, og

derfor var der en del usikkerhed omkring størrelsen af denne bonus. Samtidig havde den intet

loft, hvorfor direktøren havde mulighed for at ”sprænge banken”.”

Steen kommenterer ligeledes på spørgsmålet til hans erfaringer med incitamentsaflønninger:

”Når der ansættes en ny direktør, er det typisk, at den nye direktør foretager en større

gennemgang af skønsposter mv. som typisk bliver reguleret ned, således at der ikke er lig i lasten

fra den tidligere direktør. Samtidig er samtlige nyansatte direktører eller andre fra den daglige

ledelse meget hurtig til at nedgøre den tidligere daglige ledelse i forhold til det arbejde, de har

udført.”

Det er gruppens vurdering, at der fra den øverste ledelses side er stor fokus på

incitamentsaflønninger i virksomhederne. Dette underbygges ligeledes af Steen og Oles

udtalelser. Hvis der er indført incitamentsaflønning, er det vigtigt, som også både Steen og Ole

udtaler, at der som udgangspunkt er tale om bonus med loft over. På den måde er det ikke muligt

for den enkelte direktør at ”sprænge banken”. Derefter er det vigtigt, at den øverste ledelse

foretager kontrol af den daglige ledelse, så det ikke er muligt at foretage besvigelser, der

medfører at omsætning, kontrakter eller hensættelser flyttes mellem årerne for at muliggøre en
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højere bonus til den enkelte direktør. Denne kontrol skal foretages løbende gennem året, og den

øverste ledelse bør løbende have fokus på opgørelsen af grundlaget for udbetalingen af

bonussen, så der ikke opstår uenigheder omkring denne opgørelse. Det er gruppens holdning, at

det er meget vigtigt at den øverste ledelse har fokus på dette område, for at der ikke bliver aflagt

en forkert årsrapport på baggrund af besvigelser i form af regnskabsmanipulation.

8.1.4 Whistleblower-funktionen

Whistleblower-funktionen er en funktion der implementeres i virksomheder for at kunne

identificere besvigelser i den løbende drift. På dansk vil denne funktion kaldes for en sladrehank.

Det er meningen, at denne sladrehank skal orientere den øverste ledelse anonymt i de tilfælde,

hvor der observeres besvigelser eller andre episoder, der kan have indflydelse på den enkelte

virksomhed21.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen om deres erfaringer og kendskab til

anvendelse af whistleblower-funktionen fra deres bestyrelsesarbejde, samt om det er en funktion,

der med fordel kan implementeres i de danske virksomheder.

Både Ole og Steen svarer, ”at det ikke er en metode eller et system, der er implementeret i de

virksomheder, som de er involveret i.” De to bestyrelsesmedlemmer er ligeledes enige i, at det er

et system, der ikke har fundet virkning i Danmark, da man har en større tillid til sine

medarbejdere i forhold til i USA, hvor whistleblower ideen kommer fra.

Steen tilføjer endvidere: ”Det er en metode, der er vurderet med hensyn til eventuel

implementering i de virksomheder, som jeg sidder i bestyrelsen for. Vi har vurderet, at det ikke

er et system, der vil fungere. Dette skyldes, at der er god dialog mellem den daglige ledelse og

deres medarbejdere, og vi mener, at eventuelle problemer på denne måde vil blive identificeret.”

Steens svar indikerer, at implementering af systemet i de virksomheder, han er involveret i, ikke

vil gøre det interne kontrolmiljø stærkere, da han mener, at alle problemstillinger allerede

kommer frem som følge af den gode dialog mellem den daglige ledelse og medarbejdere, og

dermed anser implementeringen af en whistleblower-funktion som en unødvendig administrativ

byrde.

21 Hjemmeside: http://da.wikipedia.org/wiki/Whistleblower
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Gruppen er meget enige i Steen og Oles vurdering af whistleblower-funktionen som en metode,

der kommer fra USA, og som er udviklet til virksomheder med en helt anden kultur og historik

indenfor besvigelser i forhold til de danske virksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne lægger

meget vægt på, at der i stedet for en ordning som denne, bør sættes fokus på de interne

forretningsgange samt kommunikationen mellem ledere og medarbejdere, da man på denne

måde identificerer besvigelser på en bedre måde.

Det er tydeligt ud fra de besvarelser de to bestyrelsesmedlemmer giver, at denne form for

videregivelse af oplysninger ikke kan finde gennemslagskraft i Danmark. Steen og Ole lægger

begge meget vægt på, at det er vigtigere for den enkelte virksomhed, at der er et velfungerende

kontrolmiljø, samtidig med at der er kommunikation mellem medarbejderne, for på denne måde

at identificere problemer og eventuelle besvigelser.

Vi har ligeledes spurgt revisorerne Lars og Morten om deres erfaringer og kendskab til

anvendelse af whistleblower-funktionen samt, om det er en funktion, der med fordel kan

implementeres i de danske virksomheder.

Morten udtaler i forbindelse med interviewet: ”Jeg har ikke været involveret i virksomheder, der

har implementeret et system, der fungerer som et whistleblower-system. Mit eneste kendskab til

virksomheder, der har foretaget implementering heraf, er Danske Bank.”

Mortens vurdering af implementeringen af whistleblower-funktionen er tydelig i form af

følgende udsagn: ”En implementering af en sådan funktion vil udelukkende reducere risikoen for

besvigelser i form af misbrug af aktiver, mens den ikke vurderes at kunne reducere risikoen for

fejl som følge af regnskabsmanipulation, da et regnskabsmæssigt skøn eller lignende ikke vil

være en information, der videregives til en whistleblower-funktion, men mere vil blive

kommunikeret gennem revisionsudvalg og eventuelle bestyrelsesmøder eller lignende.”

Morten udtaler ligeledes: ”I stedet for at indsætte en ”sladrehank” i form af en whistleblower-

funktion, burde man forstærke de signaler og den kommunikation, som ledelserne i de enkelte

selskaber og virksomheder vælger at sende ud i virksomheden. I de tilfælde, hvor ledelsen går
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forrest for at sætte en god dagsorden i form af reel god ledelse efter bogen og ingen besvigelser,

vil dette typisk sprede sig som ringe i vandet ned gennem virksomheden og derved påvirke

medarbejderne. Dette betyder dog ikke, at der i de virksomheder, hvor der er stort svind, eller en

medarbejder, der stjæler fra kassen, ikke er en god ledelse med en hensigtsmæssig holdning til

besvigelser.”

Lars’ holdning til funktionen afspejler sig i følgende udsagn, ”hvis man har brug for at

implementere et system som dette, har man kommunikationsproblemer, og funktionen bør kun

anvendes som supplement til gode interne kontroller”, Lars tilføjer endvidere, ”... et

whistleblower-system vil ikke kunne tillægges nogen revisionsmæssig værdi, da det kun kan

bruges som et supplement til de interne kontroller.”

Omkring opbyggelsen af et system som dette bemærker Lars følgende: ”I et system som dette bør

det være sikkert at informationer er 100 % anonyme, hvilket jeg ikke mener, er muligt i praksis,

da man i enhver datalog vil kunne finde den person, som har leveret data til systemet, og

anmelder vil dermed ikke kunne garanteres 100 % anonymitet.”

Gruppen er enig i Mortens holdning omkring værdien af at implementere en whistleblower-

funktion, da dette som udgangspunkt ikke vil være med til at reducere risikoen for

regnskabsmanipulation, men kun kan medvirke til at reducere risikoen for misbrug af aktiver ved

at få medarbejderne i virksomheden til at holde øje med kollegaer i forhold til tyveri på lageret

eller lignende eksempler. Gruppen deler ligeledes holdningen omkring, at risikoen for

regnskabsmanipulation ikke vil blive reduceret med en whistleblower-funktion, da en

medarbejder ikke ville ”sladre” om en opgørelse af igangværende arbejder eller lignende, hvor

der er foretaget et andet skøn end den enkelte medarbejders eget skøn. Med andre ord vil en

medarbejder eksempelvis ikke anklage sin chef for regnskabsmanipulation, selvom

medarbejderens personlige holdning til et udøvet regnskabsmæssigt skøn er anderledes end

chefens.

Lars og Mortens holdning til kommunikation mellem den daglige ledelse og medarbejderne

stemmer meget godt overens med den holdning, som de to bestyrelsesmedlemmer beskriver, og

det er samtidig også gruppens holdning, at bedre kommunikation ned gennem virksomheden er
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med til at styrke det interne kontrolmiljø i stedet for at implementere en whistleblower-funktion.

Kommunikation i virksomheden kan være med til at skabe større gennemsigtighed i

virksomheden, og de væsentlige og vigtige informationer vil på en bedre måde finde sin vej til de

rette organer.

Gruppen er meget enig i Lars’ holdning omkring anvendelsen af et whistleblower-system. Hvis

der ikke er implementeret et sæt interne kontroller i virksomheden, der fungerer på en ordentlig

måde, vil det ikke have nogen værdi at implementere et whistleblower-system, da det, som Lars

også pointerer, ikke har nogen revisionsmæssig værdi. Det vil i så fald kun være en funktion, der

er ”nice to have”, og som kan opdage og rapportere en del af de besvigelser, som det svage

interne kontrolmiljø ikke opdager.

Det er Lars’ tydelige holdning, at systemer som et whistleblower-system ikke skal anvendes, da

der kan sås tvivl omkring anonymiteten af de personer, der leverer information til systemet. Som

Lars beskriver, vil det altid være muligt at finde en datalog, hvor det er muligt at identificere den

person, der har stået for videregivelse af oplysninger, og et sådant system vil derfor ikke være

anonymt, hvilket er en vigtig forudsætning for, at systemet vil blive anvendt i praksis. Det er dog

gruppens holdning, at systemet kan anvendes på trods af den manglende anonymitet, da de fleste

danske virksomheder har eller bør have en datapolitik, der sikrer angiverens anonymitet f.eks.

ved, at indberetningen sker til en ekstern dataindsamler, så virksomheden ikke direkte kan finde

frem til hvem, der har foretaget indberetningen.

Whistleblower-funktionen er ifølge gruppen med til at afdække den del af RS 240 ajourført pkt.

14, der omhandler etablering af en kultur af ærlighed og etisk adfærd, herunder hvordan

medarbejderne bør ”reagere passende på faktisk forekommende besvigelser samt ved mistanke

eller beskyldninger om besvigelser22”.

Gruppen mener som udgangspunkt, at whistleblower-funktionen er en god ting i en virksomhed

med et allerede velfungerende kontrolmiljø, da det på den måde ikke udelukkende er

whistleblower-funktionen, der skal identificere besvigelser, men derimod er et element i det

samlede kontrolmiljø. I virksomheder, hvor dette system skal indføres, er det gruppens holdning,

22 RS 240 ajourført, pkt. 14 nederst
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at man skal kunne aflevere sine oplysninger anonymt, da systemet ellers ikke vil fungere i

praksis, da der kan opstå problemer i de tilfælde, hvor beskyldninger ikke er korrekte.

8.1.5 Delkonklusion på den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar

Efter behandlingen af de foretagne interviews er det tydeligt, at det er den øverste ledelses

ansvar, at der forebygges og identificeres besvigelser i virksomhederne, hvilket både revisorerne

og bestyrelsesmedlemmerne er enige i.

Gruppen er enig i Lars’ udtalelse om, at ekspertisen på besvigelsesområdet typisk stiger i takt

med størrelsen på virksomheden. I klasse B virksomheder, hvor ejeren selv er direktør og

deltager i den daglige drift, bliver besvigelser sjældent drøftet, da ejerens deltagelse i den daglige

drift kompenserer for det, som udgangspunkt, svage kontrolmiljø, som følge af manglende

funktionsadskillelse.

Det er gruppens erfaring, at der er væsentligt mere fokus på besvigelser hos den øverste ledelse i

klasse C og D virksomheder, end der er hos den øverste ledelse i klasse B virksomheder. Dette

skyldes, som tidligere omtalt, at ejeren ofte deltager i driften af klasse B virksomheder og

dermed kompenserer for et ofte svagt kontrolmiljø.

Gruppen er enig i Steens udtalelse om, at en intern revisionsafdeling spiller en stor rolle i

forebyggelsen af regnskabsmanipulation, og han anser en intern revisionsafdeling som et vigtigt

element i et stærkt kontrolmiljø. Fordelen ved en intern revisionsafdeling vurderes desuden at

være, at den øverste ledelse kan koncentrere sig om deres primære opgaver og lade den interne

revisionsafdeling kontrollere datagrundlaget for rapporteringer samt afklare detailspørgsmål

direkte med den eksterne revision.

Det er gruppens holdning, at selvom den øverste ledelse i de små klasse B virksomheder ikke

jævnligt drøfter besvigelser og ikke har en nedskreven politik omkring besvigelser, kompenserer

ejerens deltagelse i driften for disse mangler. Men hvis anbefalingerne jf. RS 240 ajourført pkt.

13-16 skal efterleves i praksis af selv de helt små klasse B virksomheder, vil det kræve meget

mere arbejde fra den daglige og den øverste ledelses side, som ikke umiddelbart er
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værdiskabende for virksomheden. Dette forhold vurderes at være en konsekvens ved omsætning

af RS 240 ajourført til praksis.

Morten og Lars er generelt meget enige i det omfang, der gælder omtalen af besvigelser i

forbindelse med bestyrelsesmøder mv. samt eventuelle samtaler med den øverste ledelse. Som de

begge omtaler, bliver der til de bestyrelsesmøder, hvor besvigelser bliver behandlet, primært talt

om den del af besvigelserne, der omhandler tyveri og i mindre omfang om

regnskabsmanipulation. Det er ligeledes gruppens erfaring, at dette er et problem, der bør

afklares i fremtiden. Dette kan eventuelt gøres ved at sikre omtale af regnskabsmanipulation som

en fast del af dagsordnen på møder.

Gruppen er enig i, at det til tider kan virke omsonst at skulle udvide sin stikprøve, hvis der

identificeres fejl som følge af besvigelser, hvis fejlene både enkeltvis og tilsammen er

uvæsentlige for årsrapporten. Det er imidlertid gruppens vurdering, at man fra lovgivers side vil

sikre sig, at revisor ikke kun opdager ”toppen af isbjerget” og afslutter sin revision som følge af,

at de identificerede fejl som følge af besvigelser er uvæsentlige for årsrapporten, og dermed ikke

opnår kendskab til besvigelsens samlede omfang.

Som Lars omtaler, har der tidligere ikke været nok fokus på regnskabsmanipulation. Gruppen er

meget enige i Lars’ synspunkt omkring ændring af benævnelsen for besvigelser, så den kommer

til at hedde regnskabsmanipulation og besvigelser, for på den måde at fremhæve, at der ligger

mere i besvigelser end tyveri. En ændring af benævnelsen vil også medføre et større fokus på

regnskabsmanipulation fra den samlede ledelse i virksomhederne, idet det mere tydeligt vil

fremgå, hvad de skal behandle. Som det er nu, kan der i de mindre virksomheder opstå tvivl om,

hvad definitionen på besvigelser egentlig er.

Som det tydeligt fremgår af de to revisorers udtalelser, og som ligeledes er gruppens holdning,

skal man ikke lave kontroller for kontrollernes skyld. Virksomhederne vil typisk altid være

tvunget til at acceptere et vist omfang af besvigelser, da man som medarbejder i en virksomhed

nødvendigvis bliver nødt til at tage kontorartikler mv. med hjem i takt med, at antallet af

hjemmearbejdspladser stiger. Det administrative arbejde i at kontrollere, at medarbejdere ikke

udøver tyveri, i form af at tage en kuglepen eller lignende med hjem til privat brug, overstiger
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langt den gevinst, der vil være ved at identificere dette tyveri. Det er gruppens holdning, at det

ud fra et driftsøkonomisk synspunkt er meget fornuftigt, at virksomhederne vælger at acceptere

et vist omfang af besvigelser og i stedet fokuserer på at sikre en hensigtsmæssig

funktionsadskillelse på området for f.eks. likvider.

Det er gruppens holdning, at der som udgangspunkt bør være stor interesse fra den daglige og

den øverste ledelse i virksomheder for at implementere kontroller til at identificere besvigelser,

da et godt kontrolmiljø og interesse for området kan reducere risikoen for, at der begås

besvigelser. Denne holdning understøttes af anbefalingerne til den daglige og den øverste ledelse

i RS 240 ajourført pkt. 14.

Som det fremgår af de to bestyrelsesmedlemmers kommentarer, er det tydeligt, at deres

vurdering af kvaliteten i bestyrelsesarbejdet afhænger meget af den enkelte virksomheds

størrelse. I de mindre virksomheders øverste ledelser, behandles der primært problemer og planer

omkring den løbende drift, da dette punkt har det største fokus. De større virksomheder har

derimod en daglig ledelse, der kan kontrollere den løbende drift, og den øverste ledelse har

derfor her mulighed for at behandle andre problemstillinger så som handlingsplaner og lignende i

forbindelse med besvigelser. Det er gruppens erfaring, at dette er et godt billede af, hvordan det i

praksis ser ud i de danske virksomheder, hvor kvaliteten af den øverste ledelses arbejde og

indholdet i den øverste ledelses dagsorden afhænger meget af virksomhedens størrelse.

Gruppen er enig i, at der er sket et fald i anvendelsen af incitamentsaflønninger i de danske

virksomheder, hvilket til dels skyldes finanskrisen, hvor den daglige ledelse med fordel kan

vælge en fast aflønning, der ikke er direkte afhængig af virksomhedens resultat. Det er imidlertid

gruppens holdning, at incitamentsaftaler ikke bør afskaffes helt, da de ud fra et driftsøkonomisk

synspunkt har en berettigelse, hvis de kan medvirke til en reel forbedring af virksomhedens

resultat. Tilstedeværelsen af incitamentsaftaler i en virksomhed kan få medarbejderne til at indse,

at det godt kan betale sig at yde en ekstra indsats.

Det er gruppens vurdering, at der fra den øverste ledelses side er stor fokus på

incitamentsaflønninger i virksomhederne. Dette underbygges ligeledes af Steen og Oles

udtalelser. Hvis der er indført incitamentsaflønning, er det vigtigt, som også både Steen og Ole
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udtaler, at der som udgangspunkt er tale om bonus med loft over. På den måde er det ikke muligt

for den enkelte direktør at ”sprænge banken”. Derefter er det vigtigt, at den øverste ledelse

foretager kontrol af den daglige ledelse, så det ikke er muligt at foretage besvigelser, der

medfører at omsætning, kontrakter eller hensættelser flyttes mellem årene, for at muliggøre en

højere bonus til den enkelte direktør. Denne kontrol skal foretages løbende gennem året, og den

øverste ledelse bør løbende have fokus på opgørelsen af grundlaget for udbetalingen af

bonussen, så der ikke opstår uenigheder omkring denne opgørelse. Det er gruppens holdning, at

det er meget vigtigt, at den øverste ledelse har fokus på dette område, for at der ikke bliver aflagt

en forkert årsrapport på baggrund af besvigelser i form af regnskabsmanipulation.

Gruppen er enig i Mortens holdning omkring værdien af at implementere en whistleblower-

funktion, da dette som udgangspunkt ikke vil være med til at reducere risikoen for

regnskabsmanipulation, men kun kan medvirke til at reducere risikoen for misbrug af aktiver,

ved at få medarbejderne i virksomheden til at holde øje med kollegaer i forhold til tyveri på

lageret eller lignende eksempler. Gruppen deler ligeledes holdningen omkring, at risikoen for

regnskabsmanipulation ikke vil blive reduceret med en whistleblower-funktion, da en

medarbejder ikke vil ”sladre” om en opgørelse af igangværende arbejder, hvor der er foretaget et

andet skøn i forhold til den enkelte medarbejders skøn. Med andre ord vil en medarbejder

eksempelvis ikke anklage sin chef for regnskabsmanipulation, selv om medarbejderens

personlige holdning til et udøvet regnskabsmæssigt skøn er anderledes end chefens.

Gruppen mener som udgangspunkt, at whistleblower-funktionen er en god ting i en virksomhed

med et allerede velfungerende kontrolmiljø, da det på den måde ikke udelukkende er

whistleblower-funktionen, der skal identificere besvigelser, men derimod er et element i det

samlede kontrolmiljø. I virksomheder, hvor dette system skal indføres, er det gruppens holdning,

at man skal kunne aflevere sine oplysninger anonymt, da systemet ellers ikke vil fungere i

praksis, da medarbejderen ellers ikke vil anmelde observationer til systemet af frygt for at blive

fyret.
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8.2 Professionel skepsis

Ifølge RS 240 ajourført skal revisor opretholde en professionel skepsis under hele revisionen og

erkende, at der kan være risiko for besvigelser, på trods af revisors eventuelle positive erfaringer

med kunden og den samlede ledelses troværdighed og integritet23.

Professionel skepsis kan defineres som en holdning, der omfatter en kritisk stillingtagen til

modtagne informationer og en kritisk vurdering af revisionsbevis. På grund af besvigelsers

karakteristika, er en professionel skeptisk holdning meget vigtig ved vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser24.

Det kan ikke forventes, at revisor i praksis ser helt bort fra sin erfaring med virksomhedens

øverste og daglige ledelse. Det forventes dog, at revisor ikke stiller sig tilfreds med

revisionsbevis, der ikke er sandsynliggørende, men kun er baseret på tillid til den øverste og den

daglige ledelse25.

8.2.1 Professionel skeptisk holdning

Vi har spurgt revisorerne Lars og Morten, om de mener, det er muligt i praksis at have en

skeptisk holdning til alle modtagne dokumenter og informationer under hele revisionen?

Morten svarer, ”det kan vi revisorer godt blive bedre til. Ofte får vi kun en kopi af en kontrakt,

og der skal vi bede om at se originalen for bl.a. at sikre, at vi også ser evt. tillæg til kontrakten.

Leasingkontrakter kan f.eks. bekræftes ved at sende en forespørgsel til leasingtager, hvor vi

spørger om aktivet er til stede, og om de er enige i restgælden, men det kan vi godt blive bedre

til. Selvom det ikke er et krav jf. RS 240 ajourført pkt. 26, at revisor skal kunne vurdere

dokumenters ægthed, vil vi indhente en ekstern bekræftelse, hvis vi modtager en kontrakt, som

umiddelbart virker ufuldstændig. Hvis ledelsen ikke vil have, at vi indhenter en ekstern

bekræftelse, har vi et andet problem. Det er dog vigtigt, at det kommunikeres til ledelsen, at vi vil

indhente ekstern bekræftelse på kontrakter, da handlingen ikke ses så ofte. Mundtlige udsagn,

23 RS 240 ajourført, pkt. 24

24 RS 240 ajourført, pkt. 23
25 RS 240 ajourført, pkt. 25
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også kaldet snakkerevision, skal underbygges med skriftlige udsagn, f.eks. ved at ledelsen

udarbejder et notat vedr. regnskabsmæssige skøn.”

Gruppen er enig i, at revisorerne godt kan blive bedre til at have en skeptisk holdning til alle

modtagne dokumenter og informationer under hele revisionen. I praksis vil dette bl.a. betyde, at

revisor skal kontrollere, at den modtagne råbalance stemmer med de modtagne

kontospecifikationer, samt manuelt efterregne lagerlister mv. Det er gruppens erfaring, at de

ovenfor nævnte handlinger kun foretages, hvis der foreligger en konkret mistanke om, at det

nævnte materiale ikke stemmer.

Gruppen er ligeledes enige i Mortens udsagn om, at mundtlige udsagn skal underbygges med

skriftlige notater. I praksis vil det dog ofte være revisor, der udarbejder disse notater om f.eks.

værdiansættelse af investeringsejendom for små og mellemstore virksomheder, da den daglige

ledelse i denne størrelse virksomhed, sjældent besidder kompetencer til dette.

På spørgsmålet om Lars mener, det er muligt i praksis at have en skeptisk holdning til alle

modtagne dokumenter og informationer under hele revisionen, svarer Lars, ”at der som

udgangspunkt er tillid til det modtagne materiale. Hvis der i modsat fald ikke er overordnet

tillid, skal der foretages fratræden fra opgaven. Der skal selvfølgelig på områder med risiko

altid tages højde for besvigelser og dermed planlægges en udvidet revision evt. med flere

stikprøver.”

Det fremgår klart af Lars’ svar, at han er udpræget praktiker. Gruppen er ikke enig i, at ”der som

udgangspunkt er tillid til det modtagne materiale”, da det fremgår klart af RS 240 ajourført pkt.

23, at revisor skal foretage en kritisk vurdering af opnået information og revisionsbevis. Gruppen

er dog enig i, at fratræden bør ske, hvis revisor ikke overordnet har tillid til kunden, da tillid til

kunden er grundlaget for, at der kan planlægges og udføres en normal revision.

På spørgsmålet om Morten mener, en åbenlys undersøgelse eller kontrol af den samlede ledelses

udsagn kan skade forholdet mellem den samlede ledelse og revisor, svarer Morten, at ”det er en

kommunikationsudfordring, og i forbindelse med de nye revisionsstandarder i 2005 blev de
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første kampe taget, og det er blevet meget bedre. Hvis ledelsen mener, at vi er for ”firkantede”

som følge af vores skepsis til deres udsagn, er det holdningen, at kunden må finde en ny revisor.”

Gruppen er meget enig i, at undersøgelse eller kontrol af den samlede ledelses udsagn kan være

en kommunikationsudfordring, da den samlede ledelse som udgangspunkt forventer, at revisor

stoler på deres udsagn, og dermed finder yderligere kontrol af udsagnet for unødvendigt. Det er

gruppens erfaring, at forholdet mellem den samlede ledelse og revisor kan lide skade, hvis

revisor ikke på tilstrækkelig vis forklarer den samlede ledelse, hvorfor revisor vil kontrollere

deres udsagn, og hvordan de vil gøre dette.

Gruppen kan desuden tilslutte sig Mortens udsagn om, at kunden må finde sig en ny revisor, hvis

han mener revisor er for ”firkantet”, når revisor overholder gældende revisionsstandarder. Dette

er et vigtigt signal at sende kunden, da det er gruppens erfaring, at kunden til tider vil bestemme,

hvornår revisor har opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, herunder antallet af

stikprøver.

På spørgsmålet om Lars mener en åbenlys undersøgelse eller kontrol af den samlede ledelses

udsagn kan skade forholdet mellem den samlede ledelse og revisor, svarer Lars, at ”der skal ske

verifikation af udsagn på stikprøvebasis. Der er ingen problemer med at verificere udsagn i

selskaber med en ærlig ledelse, mens der i selskaber med en uærlig ledelse typisk vil være flere

diskussioner og brok fra ledelsen.

Det er vigtigt, at det kommunikeres, at vi vil efterprøve den samlede ledelses udsagn, og at det er

vores opgave at kontrollere, at udtalelserne er korrekte. Antallet af stikprøver afhænger af

tilliden til den samlede ledelse.

Revisorskifte skyldes muligvis, at der stilles for mange krav, hvilket medfører skift til mindre

revisor, der ikke stiller lige så mange krav. Nye kunder, der tidligere har brugt en lille revisor,

synes ofte, at vores revision er alt for firkantet og omfattende, da f.eks. ledelsens udsagn ikke

tidligere er blevet testet, samt at der ikke tidligere er spurgt ind til forretningsgange og interne

kontroller.”
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Gruppen er enig i at primært kunder i klasse B segmentet til tider vælger at skifte revisor, hvis de

mener, at revisor er for firkantet og stiller for mange krav. Dette forhold må anses for at være en

af konsekvenserne ved revisors anvendelse af RS 240 ajourført i praksis.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen om de ofte oplever, at revisorerne forholder

sig kritisk til den øverste og den daglige ledelses forklaringer?

Både Ole og Steen svarer ”ja, revisor efterprøver ofte forklaringer fra den daglige og øverste

ledelse.” Ole tilføjer dog, ”at de mindre revisionsselskaber har noget mere tillid til ledelsen end

de store revisionsselskaber, der generelt er mere kritiske.”

Det er gruppens erfaring, at revisorerne generelt forholder sig kritisk til den samlede ledelses

forklaringer, hvilket stemmer godt overens med Ole og Steens svar. Gruppen er desuden enig i,

at de mindre revisionsselskaber ikke er ligeså kritiske som de store revisionsselskaber, hvilket til

dels kan skyldes, at det lille revisionsselskab ikke har et udpræget ”brand”, der skal beskyttes

mod skandaler. Den mindre kritiske holdning fra de små revisionsselskaber kan desuden skyldes,

at selv mindre kundeafgang rammer det lille revisionsselskab hårdt og, at de dermed ikke har råd

til at være alt for kritiske overfor den samlede ledelse. Som tidligere omtalt, vælger nogle kunder

at skifte det store revisionsselskab ud med et mindre, i håb om at få en mindre kritisk og

”firkantet” revisor, og det er gruppens erfaring, at kunderne generelt forventer, at det lille

revisionsselskab er villigt til at bøje reglerne lidt og efterleve kundens ønsker. Det kan af

ovenstående udledes, at de mindre revisionsselskaber vil få væsentlige udfordringer ved

anvendelse af RS 240 ajourført i praksis, da de ikke kan opfylde kundens forventninger om en

mindre kritisk revision.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen, om det opleves positivt eller negativt, når

revisorerne forholder sig kritisk til den samlede ledelses forklaringer og om det evt. kan skade

kundeforholdet?

Både Ole og Steen svarer, ”at det opleves meget positivt, hvis der er tale om relevante

spørgsmål. Det er fint at revisor forholder sig kritisk til den samlede ledelses udsagn og

stikprøvevis kontrollerer disse.”
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Ole og Steens svar understreger, at den øverste ledelse ser positivt på revisors kritiske holdning,

og det er da også gruppens erfaring, at det kun sjældent ses, at den øverste ledelse anser revisor

for at være besværlig og ”firkantet”. Dette kan skyldes, at revisors kritiske holdning hjælper den

øverste ledelse med at føre tilsyn med den daglige ledelse og ved stikprøvevis at kontrollere den

daglige ledelses udsagn, forhindre den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller.

8.2.2 Revisors hidtidige erfaring med virksomheden

Vi har spurgt revisorerne Lars og Morten, om det er muligt i praksis at opretholde en

professionel skeptisk holdning gennem hele revisionen, uanset revisors hidtidige erfaring med

kunden?

Morten svarer: ”Det vil være svært i praksis helt at se bort fra tidligere års erfaringer med

kunden. Hvis der er noget, der ser mærkeligt ud, så vil det selvfølgelig blive undersøgt nærmere

på trods af tidligere års positive erfaringer med kunden. Det er vigtigt at være tro mod sin

revisionsplanlægning, selvom nogle af revisionshandlingerne kan virke ligegyldige pga.

erfaringen med kunden. Vores interne regler med partnerrotation på de større kunder vurderes

ikke at hjælpe ret meget, da størstedelen af det udførende revisionsteam sandsynligvis vil være

det samme.”

Ifølge RS 240 ajourført pkt. 25 kan det ikke forventes, at revisor ser helt bort fra sin hidtidige

erfaring med virksomhedens øverste og daglige ledelse. Det er gruppens holdning, at tidligere års

erfaringer med kunden kun må bruges i forbindelse med revisionsplanlægning og ikke må bruges

til at reducere antallet at stikprøver i forbindelse med test af den samlede ledelses udsagn og

væsentlige skøn. Gruppen er enige i, at nogle af revisionshandlingerne kan virke ligegyldige hos

de kunder, man har haft gennem længere tid, og som man anser for ærlige. Her er det dog vigtigt,

som Morten også understreger, at være tro mod sin revisionsplanlægning og fastholde sin

professionelle skepsis. I praksis vil dette altid være en udfordring for revisor, der bl.a. som følge

af pres på honorarerne, måske vil reducere revisionens omfang med begrundelsen ”de har jo

været ærlige alle de år, vi har haft dem som kunde”.

På spørgsmålet om Lars mener, det er muligt i praksis at opretholde en professionel skeptisk

holdning gennem hele revisionen, uanset revisors hidtidige erfaring med kunden, svarer Lars:
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”Vi opbygger et tillidsforhold, men man kan godt blive snydt nogle gange. Som udgangspunkt er

der ikke større skepsis i første år som i femte år. Vi har som udgangspunkt tillid til

virksomheden, men hvis de gentagne gange svigter vores tillid, vil vi til sidst bede kunden finde

en ny revisor. Risiko og væsentlighed ændrer sig under hele revisionen.

I praksis vil kendskabet til kunden resultere i en differentieret skepsis overfor det modtagne

materiale. Hvis man f.eks. ved, at materialet altid er i orden, når man modtager det fra den ene

controller, og altid er forkert når man modtager det fra den anden controller, så vil det have en

effekt på planlægningen af substansrevisionen.”

Lars’ udsagn om, at ”vi opbygger et tillidsforhold, men man kan godt blive snydt nogle gange”

understreger, hvor vigtigt det er at fastholde sin professionelle skepsis, uanset tidligere års

erfaringer med kunden.

Lars udtaler desuden, at ”i praksis vil kendskabet til kunden resultere i en differentieret skepsis

overfor det modtagne materiale”, hvilket gruppen er meget enig i. Den professionelle skepsis

vurderes at være opretholdt, når der foreligger en differentieret skepsis overfor det modtagne

materiale, da der blot vurderes at være tale om en velovervejet og risikorettet sammensætning af

stikprøven.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen, om der er en mærkbar forskel i

revisorernes skepsis ved første revision i forhold til de efterfølgende revisioner?

Både Ole og Steen svarer, at ”første år er revisor meget kritisk og går grundigt til værks for bl.a.

at indsamle information om virksomheden og dens procedurer. De efterfølgende år følges der op

på de tidligere indsamlede informationer, men er stadig ligeså skeptisk som i år 1.”

Ole og Steens svar understreger, at den øverste ledelse oplever, at revisors skepsis fastholdes,

selv om revisor opnår kendskab til virksomheden og dens samlede ledelse, hvilket gruppen anser

for positivt. Det er samtidig et vigtigt signal at sende til virksomhedens samlede ledelse, at

revisor vil fastholde sin skepsis år efter år, hvilket i sig selv vil reducere den samlede ledelses

mulighed for at foretage besvigelser.
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8.2.3 Delkonklusion på professionel skepsis

Af ovenstående behandling af professionel skepsis kan det konkluderes, at revisorerne godt kan

blive bedre til at have en skeptisk holdning til alle modtagne dokumenter og informationer under

hele revisionen, og at mundtlige udsagn fra den samlede ledelse, skal underbygges med skriftlige

notater.

Det er et vigtigt punkt at signalere overfor kunden, at revisor ikke vil reducere sine

revisionshandlinger og dermed sin professionelle skepsis, som følge af, at kunden anser revisor

for at være besværlig og firkantet. Hvis kunden vælger at skifte revisor som følge heraf, må det

blot anses som en af konsekvenserne ved at anvende RS 240 ajourført i praksis.

Det er vores vurdering, at særligt de mindre revisionsselskaber vil få væsentlige udfordringer ved

anvendelse af RS 240 ajourført i praksis, da kunderne forventer, at de mindre revisionsselskaber

foretager en mindre kritisk revision end de store revisionsselskaber.

Det er gruppens holdning, at tidligere års erfaringer med kunden kun må bruges i forbindelse

med revisionsplanlægning og ikke må bruges til reducere antallet at stikprøver i forbindelse med

test af den samlede ledelses udsagn og væsentlige skøn. Gruppen er enige i, at nogle af

revisionshandlingerne kan virke ligegyldige hos de kunder, man har haft gennem længere tid, og

som man anser for ærlige. Her er det dog vigtigt, at være tro mod sin revisionsplanlægning og

fastholde sin professionelle skepsis.

Den professionelle skepsis vurderes at være opretholdt, når der foreligger en differentieret

skepsis overfor det modtagne materiale, da der blot vurderes at være tale om en velovervejet og

risikorettet sammensætning af stikprøven.

Det er konstateret, at den øverste ledelse oplever, at revisors skepsis fastholdes, selv om revisor

opnår kendskab til virksomheden og dens samlede ledelse, og dermed er lige så skeptisk i år 1

som i år 5, hvilket anses for positivt.
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8.3 Risikovurderingshandlinger

Ifølge RS 240 ajourført skal revisor udføre risikovurderingshandlinger for at opnå en forståelse

af virksomheden og dens omgivelser samt dens interne kontrol. Dette arbejde omfatter

forespørgsler stilet til den øverste og den daglige ledelse samt evt. andre i virksomheden. Revisor

skal desuden overveje om en eller flere besvigelsesfaktorer er til stede26.

For at opnå forståelse for virksomheden og dens omgivelser, skal revisor spørge den daglige

ledelse om risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af

besvigelser. Revisor skal desuden spørge til den daglige ledelses proces for identifikation af og

reaktion på risici for besvigelser i virksomheden27.

Der skal rettes forespørgsler til andre ansatte i virksomheden, herunder intern revision, for at

give revisor et andet perspektiv end den daglige ledelses, hvilket samtidig kan give information

om evt. ledelsesbesvigelser28.

Revisor skal opnå forståelse for, hvordan den øverste ledelse udøver tilsyn med den daglige

ledelse, herunder den daglige ledelses processer til identifikation af og reaktion på risici for

besvigelser samt med de interne kontroller, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå

disse risici29.

Revisor skal overveje om den indhentede information kan tyde på tilstedeværelsen af en eller

flere besvigelsesrisikofaktorer30.

Ved udførsel af analytiske handlinger, skal revisor overveje usædvanlige eller uventede

relationer, der kan indikere risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser31.

26 RS 240 ajourført, pkt. 33

27 RS 240 ajourført, pkt. 34
28 RS 240 ajourført, pkt. 39

29 RS 240 ajourført, pkt. 43

30 RS 240 ajourført, pkt. 48
31 RS 240 ajourført. pkt. 53
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8.3.1 Besvigelsesdrøftelser

Vi har spurgt revisorerne Lars og Morten, om de foretager besvigelsesdrøftelser med den øverste

og den daglige ledelse, før revisionen påbegyndes, under revisionen eller til regnskabsmødet?

Morten svarer, at ”det bør foretages i planlægningsfasen, og i praksis foretages det med store

kunder i planlægningsfasen (de kunder, hvor vi ikke kan undgå at kigge på interne kontroller).

For de små ejerledede og ukomplicerede kunder foretages det typisk i afslutningsfasen på

regnskabsmødet. På de interne planlægningsmøder drøftes besvigelser altid uanset

kundestørrelse.”

Gruppen er enig i, at besvigelsesdrøftelserne med den øverste og den daglige ledelse generelt bør

foretages i planlægningsfasen, dvs. før revisionen påbegyndes, da resultatet af

besvigelsesdrøftelserne skal indarbejdes i revisionsplanen. Det er dog gruppens holdning, at

besvigelsesdrøftelserne med små ejerledede virksomheder godt kan foretages enten under

revisionen eller på regnskabsmødet, da revisor her er opmærksom på, at den største risiko

udgøres af ejeren, da denne nemt kan tilsidesætte interne kontroller. Det fremgår ikke klart af RS

240 ajourført pkt. 33-56, om nogle af risikovurderingshandlingerne kan undlades for de små

ejerledede virksomheder, da det ikke giver mening at foretage samtlige revisionshandlinger jf.

RS 240 ajourført pkt. 33-56 for en lille ejerledet virksomhed. Såfremt revisor bør foretage

samtlige revisionshandlinger jf. RS 240 ajourført pkt. 33-56 for en lille ejerledet virksomhed, må

dette anses for værende en konsekvens ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

På spørgsmålet om, hvornår Lars foretager besvigelsesdrøftelser med den øverste og den daglige

ledelse, svarer Lars: ”Der hvor det er naturligt. Ved ny indtræden foretages den tidligere end

normalt. Senere år bliver den nok taget senere i forløbet. Besvigelsesdrøftelser bliver der ikke

indkaldt til separat, det bliver lagt sammen med andre møder.”

Gruppen er meget enig i Lars’ udtalelse om, at der i praksis ”ikke bliver indkaldt til et separat

møde med besvigelsesdrøftelser”, da dette ikke vil være omkostningseffektivt. Som tidligere

omtalt, bør besvigelsesdrøftelserne foretages med den samlede ledelse på planlægningsmødet, så

revisor kan indarbejde resultatet af besvigelsesdrøftelserne i revisionsplanen.
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Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen, om de oplever, at revisor foretager

besvigelsesdrøftelser med den øverste og daglige ledelse, før revisionen påbegyndes, under

revisionen eller på regnskabsmødet?

Ole svarer, at ”jeg har sjældent oplevet, at revisor har drøftet besvigelser med os i bestyrelsen. I

nogle af de store virksomheder har jeg hørt, at revisor ofte drøfter besvigelser med den daglige

ledelse. Imidlertid skriver alle større revisionsfirmaer et næsten enslydende afsnit i protokollen

om, hvad de har lavet af handlinger, og hvad de har talt med os i bestyrelsen om. Det er

påfaldende, at kun få revisorer har udført deres arbejde, så det modsvarer den fulde ordlyd i de

flotte protokolafsnit.”

Det fremgår klart af RS 240 ajourført pkt. 33-56, at revisor skal foretage besvigelsesdrøftelser

med bl.a. den øverste ledelse. Oles svar indikerer, at flere af de revisorer, som Ole har stiftet

bekendtskab med, ikke gør deres arbejde godt nok. Det er gruppens erfaring, at flere revisorer

mener, at de indirekte har drøftet besvigelser med den samlede ledelse, når der placeres et afsnit

omhandlende besvigelsesdrøftelser i protokollen. Når protokollen underskrives af den samlede

ledelse, antager revisor, at protokollens indhold er læst og forstået.

Denne fremgangsmåde kan skyldes, at nogle revisorer ikke bryder sig om at drøfte besvigelser

med den samlede ledelse, da konklusionen på besvigelsesdrøftelserne ofte er, at virksomhedens

interne kontrolmiljø ikke er tilstrækkeligt, og at den samlede ledelse dermed ikke gør deres

arbejde godt nok.

Det er gruppens vurdering, at revisor ikke kan nøjes med at tilføje et afsnit omhandlende

besvigelsesdrøftelser i protokollen, men skal foretage besvigelsesdrøftelser direkte med den

samlede ledelse. Dette forhold vurderes at være en udfordring for revisorer med berøringsangst

over for besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse, når RS 240 ajourført skal følges i

praksis.

På spørgsmålet om Steen oplever, at revisor foretager besvigelsesdrøftelser med den øverste og

daglige ledelse, før revisionen påbegyndes, under revisionen eller på regnskabsmødet, svarer
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Steen: ”På planlægningsmødet med revisor, men kun i de store selskaber. I de mindre selskaber

foretager revisor besvigelsesdrøftelserne under revisionen eller på regnskabsmødet.”

Som tidligere omtalt, er det gruppens vurdering, at det er tilstrækkeligt, hvis revisor foretager

besvigelsesdrøftelserne med den samlede ledelse hos de små virksomheder under revisionen eller

på regnskabsmødet. Dette skyldes, at det må anses som mest omkostningseffektivt, samt det

faktum at revisionsplanen løbende skal tilrettes, hvis der under revisionen identificeres nye risici.

Vi har spurgt revisorerne Morten og Lars, om deres besvigelsesdrøftelser med den samlede

ledelse er begrænset til en forespørgsel om, hvorvidt der er konstateret besvigelser i

regnskabsåret, eller om der foretages andre undersøgelser? Vi har desuden spurgt, om der rettes

forespørgsler til andre end den samlede ledelse i virksomheden?

Morten svarer, at ”på små virksomheder foretages der ikke ret meget andet end at få den daglige

ledelse til at underskrive en besvigelseserklæring. På de større virksomheder spørger vi den

samlede ledelse, om der er konstateret nogen besvigelser i løbet af året, og om den samlede

ledelse har mistanke om besvigelser. Afhængigt af den samlede ledelses svar, må vi vurdere, om

vi skal foretage andre undersøgelser, eller om vi evt. skal rette henvendelse til andre i

virksomheden f.eks. lagerchefen. Besvigelsesdrøftelserne foretages jo kun for at vurdere risikoen

for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, så vi foretager ikke en masse

undersøgelser, medmindre vi har mistanke om besvigelser. I de små virksomheder retter vi kun

henvendelse til den samlede ledelse, mens vi i de større virksomheder også vil tale med den

interne revisionsafdeling.”

Gruppen er enig i, at det, som tidligere omtalt, ikke giver mening at have længere

besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse i de helt små virksomheder, og at det som

udgangspunkt er tilstrækkeligt at foretage besvigelsesdrøftelserne ganske kort med ejeren af

virksomheden, da denne ofte er en del af både den øverste og den daglige ledelse. Det er dog

gruppens vurdering, at revisor jf. RS 240 ajourført pkt. 33-56 ikke kan nøjes med at få den

daglige ledelse til at underskrive en besvigelseserklæring, i stedet for at foretage

besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse, selv om der er tale om en lille ejerledet
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virksomhed. Dette forhold må anses at være en af konsekvenserne ved omsætning af RS 240

ajourført til praksis.

Gruppen er desuden enig i, at det ville være spild af kræfter, at foretage en masse undersøgelser

rettet mod besvigelser i forbindelse med besvigelsesdrøftelserne, medmindre der foreligger en

konkret mistanke. Flere af de almindelige revisionshandlinger, som revisor udfører under

revisionen, har helt eller delvis til formål at opdage besvigelser som f.eks. beholdningseftersyn

og kontrol af lageroptælling. Hvis der under revisionen identificeres tegn på besvigelser, vil

revisionsplanen blive tilrettet, og der vil blive planlagt revisionshandlinger rettet mod de

identificerede risici.

Gruppen er enig i, at det er en god ide at tale med den interne revisionsafdeling i de store

virksomheder, hvilket er i overensstemmelse med RS 240 ajourført pkt. 40. Dette skyldes, at

revisors forespørgsler til den øverste og den daglige ledelse sandsynligvis ikke vil give revisor

nyttige informationer om risiciene for væsentlige fejlinformationer som følge af

ledelsesbesvigelser jf. RS 240 ajourført pkt. 39.

På spørgsmålet om Lars’ besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse er begrænset til en

forespørgsel, hvorvidt der er konstateret besvigelser i regnskabsåret, eller om der foretages andre

undersøgelser, samt om der rettes forespørgsler til andre end den samlede ledelse i

virksomheden, svarer Lars: ”Man ender altid med at starte med at tale om likvider. Men

besvigelser dækker jo meget meget mere, og når kunden beder om eksempler på, hvad det kunne

være, spørger jeg, hvordan de sikrer sig, at en sælger ikke får mere bonus, end han skal have,

eller hvordan de sikrer sig, at der ikke forsvinder byggemateriale fra deres byggepladser. På

baggrund af dette finder man ud af, hvad virksomhedens acceptable besvigelsesniveau er. Der er

to niveauer for besvigelserne, nemlig et i regnskabet og et i skatten. Noget kan godt være en

besvigelse skattemæssigt, men ikke regnskabsmæssigt f.eks. at tage konen med på

forretningsrejse, selvom hun er med til at generere en indtægt og der dermed er tale om en

fornuftig virksomhedsomkostning regnskabsmæssigt.”

Gruppen er meget enig i, at den samlede ledelse ofte oversætter ”besvigelser” til det ”at stjæle fra

kassen”, og det er normalt kun revisor og andre regnskabskyndige, der kender den fulde
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definition af ”besvigelser”. Her er det vigtigt, at revisor gør den samlede ledelse opmærksom på,

hvad besvigelser faktisk er, således at den samlede ledelse ikke svarer nej til, at de har mistanke

om besvigelser, hvis de tænker, at der jo ikke er nogen, der har stjålet fra kassen, mens de rent

faktisk har mistanke om, at lagermanden nogle gange kører private ærinder i virksomhedens

lastbil i arbejdstiden og dermed misbruger virksomhedens aktiver.

Det er gruppens erfaring, at virksomhedens acceptable besvigelsesniveau svinger meget fra

virksomhed til virksomhed. I nogle virksomheder skal medarbejderne f.eks. udfylde en

rekvisition, før de kan få en ny kuglepen, mens andre virksomheder accepterer risikoen for, at

medarbejderen kommer til at tage en kuglepen med hjem. At en virksomhed vælger at acceptere

et vist omfang af besvigelser, er ikke ensbetydende med, at de åbenlyst accepterer, at

medarbejdere stjæler fra virksomheden, men derimod at virksomheden har vurderet, at det er

billigere at acceptere et vist omfang af besvigelser end at etablere interne kontrollerer på det

pågældende område. Det er dog vigtigt, at virksomheder, der vælger at acceptere et vist omfang

af besvigelser, signalerer overfor virksomhedens ansatte, at det får konsekvenser i form af f.eks.

bortvisning, hvis de ansatte bliver taget i at stjæle selv småting som kuglepenne mv. for at undgå,

at det accelererer.

Gruppen er enig i Lars’ udtalelse om, at noget kan være en besvigelse skattemæssigt, men ikke

regnskabsmæssigt, da der i det eksempel, som Lars omtaler, skal ske beskatning af den del af

rejsens omkostninger, der vedrører ejerens hustru, hvilket ikke vil påvirke det regnskabsmæssige

resultat.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen, om de oplever at besvigelsesdrøftelserne er

begrænset til en forespørgsel om, hvorvidt der er konstateret besvigelser i regnskabsåret, eller om

der foretages andre undersøgelser, samt om der rettes forespørgsler til andre end den daglige

ledelse i virksomheden?

Ole svarer, at ”de gange jeg har oplevet, at revisor drøfter besvigelser med os i bestyrelsen,

bliver der primært spurgt, om vi har konstateret besvigelser i løbet af året, eller om vi har

mistanke om besvigelser. Det er ikke min opfattelse, at revisor foretager andre undersøgelser i
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den forbindelse. Jeg har ikke oplevet, at revisor har spurgt andre i virksomheden, men det kan

selvfølgelig være, at jeg blot ikke er bekendt hermed.”

Oles svar indikerer, at de revisorer, som Ole har stiftet bekendtskab med, kun til dels følger RS

240 ajourført pkt. 33-56. Det er gruppens holdning, at revisor bør udføre væsentligt mere arbejde

end blot at spørge den samlede ledelse, om der er konstateret besvigelser i løbet af året, eller om

der er mistanke om besvigelser. Det fremgår meget klart af RS 240 ajourført pkt. 43, at revisor

skal opnå forståelse for, hvordan den øverste ledelse udøver sit tilsyn med den daglige ledelses

processer til identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i virksomheden samt med

de interne kontroller, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Det er

gruppens vurdering, at revisor ikke opnår forståelse for ovenstående ved blot at spørge til

konstaterede besvigelser i løbet af året eller om mistanker herom. Dette forhold må anses at være

en af konsekvenserne ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

På spørgsmålet om Steen oplever, at besvigelsesdrøftelserne er begrænset til en forespørgsel om,

hvorvidt der er konstateret besvigelser i regnskabsåret, eller om der foretages andre

undersøgelser, samt om der rettes forespørgsler til andre end den daglige ledelse i virksomheden,

svarer Steen: ”Der spørges generelt rimeligt bredt. Det er min opfattelse, at revisor i første

omgang retter henvendelse til ledelsen og derefter spørger andre i virksomheden for at

kontrollere ledelsens svar. Bestyrelsen beder nogle gange om assistance fra revisor med at

undersøge nogle mistænkelige forhold i virksomheden.”

Steens svar indikerer, at de revisorer, som Steen har stiftet bekendtskab med, generelt spørger

ind til andet, end hvorvidt der er konstateret besvigelser i løbet af året samt, om der er mistanke

om besvigelser, hvilket gruppen anser for positivt. Steens udtalelse om, at ”revisor i første

omgang retter henvendelse til ledelsen og derefter spørger andre i virksomheden for at

kontrollere ledelsens svar” indikerer desuden, at de pågældende revisorer forholder sig kritisk til

den samlede ledelses svar.

8.3.2 Analytiske handlinger

Vi har spurgt revisorerne Morten og Lars om, hvilke analytiske handlinger, der foretages for at

identificere evt. besvigelser?
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Morten svarer, at ”jeg anvender typisk indledende regnskabsanalyse til at identificere risici, hvis

grundlaget er pålideligt. Derudover anvender jeg dataanalyseværktøjet ACL på mine helt store

kunder til at identificere atypiske posteringer, der kan indikere tegn på besvigelser.”

Gruppen er enig i, at en indledende regnskabsanalyse er god til at identificere betydelige risici og

bør altid udføres i forbindelse med planlægningen af revisionen uanset størrelsen på

virksomheden. Den indledende regnskabsanalyse kan udføres ved at sammenligne indeværende

års tal med tidligere års aflagte regnskaber for samme periode. I den indledende

regnskabsanalyse identificeres usædvanlige eller uventede beløb eller sammenhænge i

regnskabstallene eller udeblivelse af forventede ændringer. Væsentlige afvigelser

årsagsforklares.

Gruppen er ligeledes enig i, at det kan være en god ide at anvende ACL (Audit Command

Language) til at identificere betydelige risici for tilsigtede og utilsigtede fejl i datamaterialet,

som revisor baserer sin revision på. ACL kan bl.a. bruges til kontrol af ubrudt bilagsrækkefølge,

anvendelse af det samme bilagsnummer flere gange, eftertælling af data, stratifikation af

populationer, aldersopdeling og atypiske posteringstekster.

Det er imidlertid gruppens erfaring, at selv om den indledende regnskabsanalyse udviser nogle

uventede sammenhænge i f.eks. dækningsgraden, der ikke umiddelbart kan årsagsforklares,

planlægges der ikke altid særlige revisionshandlinger rettet mod de identificerede risici. Ofte

anvender revisor nemlig den samme revisionsplan som tidligere år og får ikke tilrettet

revisionsplanen tilstrækkeligt til de risici, som f.eks. den indledende regnskabsanalyse

identificerer. Det er gruppens vurdering, at det er noget, som revisor kan blive bedre til, og dette

vurderes samtidig at være en konsekvens ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

På spørgsmålet om hvilke analytiske handlinger, der foretages for at identificere evt. besvigelser,

svarer Lars: ”Indledende regnskabsanalyse og ligeledes den afsluttende analyse. Jeg har meget

fokus på, at der skal foreligge en momssandsynliggørelse, da denne er god til at afsløre evt.

besvigelser. I den afsluttende regnskabsanalyse analyseres bl.a. udviklingen i dækningsgraderne,

og der indhentes forklaring på større stigninger og fald i forhold til tidligere år. Omsætning pr.

medarbejder kan analyseres og sammenholdes med branchenormen. I den arbejdsplan man
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sender ud til virksomheden, sørger man for, at virksomheden selv kommer alle

regnskabsområderne igennem og udarbejder afstemningsmateriale til revisor, hvilket i sig selv

kan afdække evt. besvigelser. I arbejdsplanen kan yderligere afstemninger tilføjes, så der på den

måde kan kompenseres for manglende besvigelseskontroller.”

Gruppen er enig i, at revisor bør foretage en afsluttende regnskabsanalyse, der baseres på det

reviderede datagrundlag. I den afsluttende regnskabsanalyse analyseres bl.a. udviklingen i

dækningsgraderne, og uventede stigninger og fald årsagsforklares. Hvis der identificeres nye

risici, skal revisionsplanen tilrettes, og der skal udføres revisionshandlinger, der imødegår de

identificerede risici.

Gruppen er desuden enig i, at en momssandsynliggørelse er god til at identificere

uregelmæssigheder i bogføringen. Det er dog gruppens erfaring, at hvis f.eks. salgsmomsen ikke

kan sandsynliggøres tilfredsstillende, vil forholdet blot blive omtalt i revisionsprotokollen. Hvis

salgsmomsen ikke kan sandsynliggøres tilfredsstillende, behøver der ikke at være tale om fejl

som følge af besvigelser, men derimod uheldig eller manglende opdeling af omsætning til DK,

EU eller 3. lande.

Gruppen er enig i, at virksomhedens udarbejdelse af afstemninger til revisor i overensstemmelse

med arbejdsplanen kan opdage evt. fejl som følge af besvigelser. Det forudsættes dog, at den, der

udarbejder afstemningerne, ikke er involveret i besvigelserne, da denne ellers blot ville fabrikere

en afstemning, der for revisor umiddelbart ser ud til at stemme, i et forsøg på at skjule

besvigelserne.

8.3.3 Vurdering af betydelig risiko for fejl som følge af besvigelser

Vi har spurgt revisorerne Morten og Lars, hvor meget der skal til, for at der vurderes at være en

betydelig risiko for fejl som følge af besvigelser?

Morten svarer, at ”mavefornemmelse er ikke nok. Der skal være klare tegn på fejl som følge af

besvigelser, før vi definerer det som en betydelig risiko.”
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Gruppen er enig i, at mavefornemmelse alene ikke nok til, at der vurderes at være en betydelig

risiko for fejl som følge af besvigelser. Det er dog gruppens holdning, at hvis revisors

mavefornemmelse ikke er i orden, skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger for at be-

eller afkræfte, om der er betydelige risici for fejl som følge af besvigelser.

På spørgsmålet om, hvor meget skal der til, for at der vurderes at være en betydelig risiko for fejl

som følge af besvigelser, svarer Lars: ”Som udgangspunkt er der tillid og ingen betydelig risiko

for fejl som følge af besvigelser. Hvis gennemgangen af interne kontroller og forretningsgange

viser, at kontrolmiljøet er dårligt sammenlignet med en tilsvarende virksomhedsstørrelse i

samme branche, vil det give anledning til nøje vurdering af evt. betydelige risici for fejl som

følge af besvigelser.”

Gruppen er meget enig i, at et svagt kontrolmiljø kan give anledning til, at der er en betydelig

risiko for fejl på flere regnskabsposter, som følge af besvigelser. Revisors gennemgang af

virksomhedens interne kontroller og forretningsgange bør resultere i en oversigt over, hvilke

områder der er svage kontroller på, og i forbindelse med udarbejdelsen af revisionsplanen, skal

revisor sikre, at der foretages revisionshandlinger rettet mod de identificerede risici.

8.3.4 Tilsyn med den daglige ledelse

Vi har spurgt bestyrelsesmedlemmerne Ole og Steen, om de har oplevet, at revisor spørger ind

til, hvordan den øverste ledelse fører tilsyn med den daglige ledelse?

Både Ole og Steen svarer, ”ja, de spørger bl.a., hvordan den øverste ledelse sikrer, at den

daglige ledelse ikke tilsidesætter kontroller.”

Gruppen er enig i, at det er meget vigtigt, at revisor spørger den øverste ledelse om, hvordan de

sikrer, at den daglige ledelse ikke tilsidesætter kontroller. Derudover skal revisor jf. RS 240

ajourført pkt. 43 opnå forståelse for, hvordan den øverste ledelse fører tilsyn med den daglige

ledelses processer til identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i virksomheden

samt med de interne kontroller, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici.
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8.4 Delkonklusion på risikovurderingshandlinger

Gruppen er enig i, at besvigelsesdrøftelserne med den øverste og den daglige ledelse generelt bør

foretages i planlægningsfasen, dvs. før revisionen påbegyndes, da resultatet af

besvigelsesdrøftelserne skal indarbejdes i revisionsplanen. Det er dog gruppens holdning, at

besvigelsesdrøftelserne med små ejerledede virksomheder godt kan foretages enten under

revisionen eller på regnskabsmødet, da revisor her er opmærksom på, at den største risiko

udgøres af ejeren, da denne nemt kan tilsidesætte interne kontroller. Det fremgår ikke klart af RS

240 ajourført pkt. 33-56 om nogle af risikovurderingshandlingerne kan undlades for de små

ejerledede virksomheder, da det ikke giver mening at foretage samtlige revisionshandlinger jf.

RS 240 ajourført pkt. 33-56 for en lille ejerledet virksomhed. Såfremt revisor bør foretage

samtlige revisionshandlinger jf. RS 240 ajourført pkt. 33-56 for en lille ejerledet virksomhed, må

dette anses for værende en konsekvens ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

Det fremgår klart af RS 240 ajourført pkt. 33-56, at revisor skal foretage besvigelsesdrøftelser

med bl.a. den øverste ledelse. Oles svar indikerer, at flere af de revisorer, som Ole har stiftet

bekendtskab med, ikke gør deres arbejde godt nok. Det er gruppens erfaring, at flere revisorer

mener, at de indirekte har drøftet besvigelser med den øverste og den daglige ledelse, når der

placeres et afsnit omhandlende besvigelsesdrøftelser i protokollen. Når protokollen underskrives

af den øverste og den daglige ledelse, antager revisor, at protokollens indhold er læst og forstået.

Det er gruppens vurdering, at revisor ikke kan nøjes med at tilføje et afsnit omhandlende

besvigelsesdrøftelser i protokollen, men skal foretage besvigelsesdrøftelser direkte med den

øverste og den daglige ledelse. Dette forhold vurderes at være en udfordring for revisorer med

berøringsangst over for besvigelsesdrøftelser med den øverste og den daglige ledelse, når RS 240

ajourført skal følges i praksis.

Gruppen er enig i, at det ikke giver mening at have længere besvigelsesdrøftelser med den

samlede ledelse i de helt små virksomheder, og at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt at

foretage besvigelsesdrøftelserne ganske kort med ejeren af virksomheden, da denne ofte udgør

en del af både den øverste og den daglige ledelse. Det er dog gruppens vurdering, at revisor jf.

RS 240 ajourført pkt. 33-56 ikke kan nøjes med at få den daglige ledelse til at underskrive en

besvigelseserklæring i stedet for at foretage besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse,
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selvom der er tale om en lille ejerledet virksomhed. Dette forhold må anses for at være en af

konsekvenserne ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

Gruppen er enig i, at det er en god ide at tale med den interne revisionsafdeling i de store

børsnoterede virksomheder, hvilket er i overensstemmelse med RS 240 ajourført pkt. 40. Dette

skyldes, at revisors forespørgsler til den øverste og den daglige ledelse sandsynligvis ikke vil

give revisor nyttige informationer om risiciene for væsentlige fejlinformationer som følge af

ledelsesbesvigelser jf. RS 240 ajourført pkt. 39.

Gruppen er meget enig i, at den samlede ledelse ofte oversætter ”besvigelser” til det ”at stjæle fra

kassen”, og det er normalt kun revisor og andre regnskabskyndige, der kender den fulde

definition af besvigelser. Her er det vigtigt, at revisor gør den samlede ledelse opmærksom på,

hvad besvigelser faktisk er, således at den samlede ledelse ikke svarer nej til, at de har mistanke

om besvigelser, hvis de tænker, at der jo ikke er nogen, der har stjålet fra kassen, mens de rent

faktisk har mistanke om, at lagermanden nogle gange kører private ærinder i virksomhedens

lastbil i arbejdstiden og dermed misbruger virksomhedens aktiver.

Det er gruppens erfaring, at virksomhedens acceptable besvigelsesniveau svinger meget fra

virksomhed til virksomhed. I nogle virksomheder skal medarbejderne f.eks. udfylde en

rekvisition, før de kan få en ny kuglepen, mens andre virksomheder accepterer risikoen for, at

medarbejderen kommer til at tage en kuglepen med hjem. At en virksomhed vælger at acceptere

et vist omfang af besvigelser, er ikke ensbetydende med, at de åbenlyst accepterer at

medarbejdere stjæler fra virksomheden, men derimod at virksomheden har vurderet, at det er

billigere at acceptere et vist omfang af besvigelser, end at etablere interne kontrollerer på det

pågældende område. Det er dog vigtigt, at virksomheder, der vælger at acceptere et vist omfang

af besvigelser, signalerer overfor virksomhedens ansatte, at det får konsekvenser i form af f.eks.

bortvisning, hvis de ansatte bliver taget i at stjæle selv småting som kuglepenne mv. for at undgå,

at det accelererer.

Oles svar indikerer, at de revisorer, som Ole har stiftet bekendtskab med, kun til dels følger RS

240 ajourført pkt. 33-56. Det er gruppens holdning, at revisor bør udføre væsentligt mere arbejde

end blot at spørge den samlede ledelse, om der er konstateret besvigelser i løbet af året, eller om
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der er mistanke om besvigelser. Det fremgår meget klart af RS 240 ajourført pkt. 43, at revisor

skal opnå forståelse for, hvordan den øverste ledelse udøver sit tilsyn med den daglige ledelses

processer til identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i virksomheden samt med

de interne kontroller, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Det er

gruppens vurdering, at revisor ikke opnår forståelse for ovenstående ved blot at spørge til

konstaterede besvigelser i løbet af året eller om mistanker herom. Dette forhold må anses at være

en af konsekvenserne ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

Gruppen er enig i, at en indledende regnskabsanalyse er god til at identificere betydelige risici og

bør altid udføres i forbindelse med planlægningen af revisionen, uanset størrelsen på

virksomheden. Den indledende regnskabsanalyse kan udføres ved at sammenligne indeværende

års tal med tidligere års aflagte regnskaber for samme periode. I den indledende

regnskabsanalyse identificeres usædvanlige eller uventede beløb eller sammenhænge i

regnskabstallene eller udeblivelse af forventede ændringer. Væsentlige afvigelser

årsagsforklares.

Det er imidlertid gruppens erfaring, at selv om den indledende regnskabsanalyse udviser nogle

uventede sammenhænge i f.eks. dækningsgraden, der ikke umiddelbart kan årsagsforklares,

planlægges der ikke altid særlige revisionshandlinger rettet mod de identificerede risici. Ofte

anvender revisor nemlig den samme revisionsplan som tidligere år og får ikke tilrettet

revisionsplanen tilstrækkeligt til de risici, som f.eks. den indledende regnskabsanalyse

identificerer. Det er gruppens vurdering, at det er noget, som revisor kan blive bedre til, og dette

vurderes samtidig at være en konsekvens ved omsætning af RS 240 ajourført til praksis.

Gruppen er enig i, at revisor bør foretage en afsluttende regnskabsanalyse, der baseres på det

reviderede datagrundlag. I den afsluttende regnskabsanalyse analyseres bl.a. udviklingen i

dækningsgraderne, og uventede stigninger og fald årsagsforklares. Hvis der identificeres nye

risici, skal revisionsplanen tilrettes, og der skal udføres revisionshandlinger, der imødegår de

identificerede risici.

Gruppen er enig i, at mavefornemmelse alene ikke er nok til, at der vurderes at være en betydelig

risiko for fejl som følge af besvigelser. Det er dog gruppens holdning, at hvis revisors
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mavefornemmelse ikke er i orden, skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger for at be-

eller afkræfte, om der er betydelige risici for fejl som følge af besvigelser.

Gruppen er meget enig i, at et svagt kontrolmiljø kan give anledning til, at der er en betydelig

risiko for fejl på flere regnskabsposter, som følge af besvigelser. Revisors gennemgang af

virksomhedens interne kontroller og forretningsgange bør resultere i en oversigt over hvilke

områder, der er svage kontroller på, og i forbindelse med udarbejdelsen af revisionsplanen, skal

revisor sikre, at der foretages revisionshandlinger rettet mod de identificerede risici.
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9 Praktiske revisionshandlinger

Figur 8: Afhandlingens struktur

Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10-11

Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og

besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering

i praksis

→ → → → →

Kilde: Egen tilvirkning

Som opfølgning til vores interviews i afsnit 8, vil vi komme op med forslag, til hvordan revisor

udfører udvalgte arbejdshandlinger i forhold til RS 240 ajourført. Vi vil foretage en gennemgang

af udvalgte poster, som gruppen mener der kan være besvigelsesrisikofaktorer tilknyttet. Der er

udelukkende tale om gruppens egne erfaringer og vurderinger i forhold til de udvalgte poster.

Der vil være tilfælde, hvor RS 240 ajourført vil virke strammere i forhold til praksis, mens det

omvendte tilfælde ligeledes er gældende. I afsnittet vil vi forsøge at vise, hvordan

risikovurderingen kan omsættes til relevante revisionshandlinger. Disse handlinger findes blandt

andet i RS 240 ajourført, bilag 2.

9.1 Professionel skepsis

Ifølge RS 240 ajourført pkt. 24, ”skal revisor opretholde en skeptisk holdning gennem hele

revisionen, idet revisor tager højde for, at der kan forekomme væsentlig fejlinformation som

følge af besvigelser, uanset revisors hidtidige erfaringer med virksomhedens øverste og daglige

ledelses ærlighed og integritet”.

9.1.1 Fokus på professionel skepsis i forbindelse med revisionen

I forbindelse med revisionen af de forskellige virksomheder er det fra revisor side vigtigt at den

professionelle skepsis bibeholdes og at der samtidig er tillid til den samlede ledelse og deres

arbejde. Den professionelle skepsis er ikke noget man kan opstille en tjekliste eller lignende på,

da der er tale om subjektive forhold for hver enkelt kunde, og revisor bør derfor have fokus på

den professionelle skepsis i hver enkelt virksomhed.
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9.1.2 Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis

Det er gruppens erfaring at revisor i mange virksomheder anses som et nødvendigt onde, grundet

lovkrav omkring revision af selskaber over en hvis størrelse målt på omsætning, balance

størrelse samt medarbejderantal og at den samlede ledelse dermed ikke føler at omkostningerne

til revisor er værdiskabende for virksomheden. Dette medfører at den samlede ledelse gerne vil

have den årlige revision overstået så hurtigt som muligt, til et så lavt honorar som muligt. Da der

er en indirekte sammenhæng mellem honorarets størrelse og den tid som revisor vil bruge på

revisionen, er der risiko for, at der ikke bliver stillet de korrekte spørgsmål fra revisor og at

spørgsmålene samtidig ikke er tilbundsgående nok. Det er derfor vigtigt at medarbejdere på

revisionsteams, sørger for at stille de rigtige spørgsmål, på en rigtig måde og sørge for at de får

et svar der kan bruge og som er tilstrækkeligt dokumenteret.

Det er vigtigt at revisor på planlægningsmødet eller lignende opstartsmøde med den daglige

ledelse, gør det klart at revisionen kan finde på at efterprøve, den daglige ledelses svar og at det

forventes at svarerne kan begrundes og underbygges med relevant dokumentation.

9.1.3 Bibeholdelse af skepsis

Det er vigtigt at revisor løbende forholder sig skeptisk over for de virksomheder man er

involveret i. Dette medfører at man løbende forholder sig til følgende begreber:

 Integritet
 Vær altid objektiv
 Vær professionel i kompetence og i adfærd
 Fortrolighed

Den professionelle skepsis skal løbende opbygges og samtidig er det vigtigt at erfaringer hermed

gives videre i teamet således, at alle er med på den skepsis der er til kunden og det materiale mv.

som skal behandles. Det er gruppens vurdering at drøftelser herom, bør overvejes og gennemgås

i forbindelse med planlægningsfasen på opgaven eller eventuelt på et planlægningsmøde inden

opgavens begyndelse.
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9.1.4 Uafhængighed mellem revisor og virksomhedens samlede ledelse

For at bibeholde objektiviteten i revisors arbejde er det vigtigt at der er uafhængighed mellem de

to parter. Der er derfor gruppens erfaring at der blandt de største revisionsfirmaer er et sæt etiske

regler, der beskriver, hvad man må foretage sig i forholdet mellem revisor og klient. De etiske

regler der er i revisionsfirmaerne afspejler de regler som FSR har sat op, jf. det etiske regelsæt32.

I de større revisionsfirmaer lægges der stor vægt på, at der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved

uafhængigheden mellem revisor og klient. Dette medfører blandt andet, at man som revisor ikke

skal modtage julegave eller anden lejlighedsgave fra klienter, medmindre der er tale om gaver

der er givet i samme omfang til virksomhedens øvrige leverandører. Som revisor bør man ej

heller modtage rabatter på klientens varer, der overstiger de rabatter som virksomhedens

medarbejdere har mulighed for at få ved køb af varer.

9.1.5 Drøftelser af besvigelser i revisionsteamet

Drøftelser af besvigelser i forbindelse med revisionen, skal foretages allerede i

planlægningsfasen for det samlede opgaveteam. Dette fremgår tydeligt af RS 240 ajourført pkt.

27, ”Medlemmer af opgaveteamet skal drøfte, hvor udsat virksomhedens regnskab er for

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser”.

Drøftelsen af besvigelser bør som beskrevet ovenfor tages allerede i planlægningsfasen, i

fællesskab med hele revisionsteamet, for på den måde at opnå en effekt til brug for udførslen af

revisionen og gennemgangen af besvigelser hos klienten. Ved at afholde et planlægningsmøde

og drøfte besvigelser på dette tidlige tidspunkt, identificeres de relevante risikoområder hos

klienten og man kan i et tidligt stadie af revisionen, fordele opgaverne mellem de enkelte

personer på opgaveteamet. Det er gruppens holdning og erfaring at kvaliteten af revisionen rettet

mod besvigelser, bliver forhøjet væsentligt. Det er ligeledes gruppens holdning, at der på de

mindre revisionskunder hvor dette planlægningsmøde og de indledende besvigelsesdrøftelser

ikke foretages i særlig høj grad, vil fokus på besvigelser være meget lav og kvaliteten af det

revisionsarbejde, der foretages i forbindelse med besvigelser blive derefter.

32Hjemmeside for FSR: http://fsr.dk/~/media/2A9419284BF9457FBD15CC4CC0B6E65C.ashx
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Det er vigtigt at revisor ikke kun drøfter besvigelser med opgaveteamet, fordi det står i en

revisionsstandard. Det er i stedet vigtigt at revisor er indforstået med hvorfor disse handlinger og

drøftelser bliver foretaget og hvordan revisionen kan blive mere effektiv.

Det er i RS 240 ajourført pkt. 29 beskrevet at ”Den opgaveansvarlige partner skal tage stilling til,

hvilke forhold der skal kommunikeres til de medlemmer af opgaveteamet, der ikke deltager i

drøftelsen”. Det er gruppens holdning, som det også er beskrevet nedenfor, at hele opgaveteamet

deltager i forbindelse med drøftelserne på det indledende planlægningsmøde, for at man på den

måde får alle aspekter med fra alle medarbejdere, der deltager på opgaveteamet. Det er derfor

også vigtigt at det ikke udelukkende er den opgaveansvarlige partner, der deler sine holdninger

og synspunkter, men at der er tale om drøftelser som hele teamet deltager i.

I det tilfælde hvor der er tale om meget store opgaveteams, kan det dog være hensigtsmæssigt

rent økonomisk for revisor, at drøftelserne bliver taget i forhold til et opdelt opgaveteam. Det er i

dette omfang den opgaveansvarlige partners opgave at foretage denne beslutning om opdeling af

opgaveteamet, hvis det er muligt og det ikke formindsker kvaliteten af besvigelsesdrøftelserne

for revisionen. Dette er omtalt i RS 240 ajourført pkt. 29.

9.1.6 Deltagelse i drøftelser for revisionsteamet

Som udgangspunkt skal medarbejdere på opgaveteamet deltage i besvigelsesdrøftelserne som det

er beskrevet i afsnittet ovenfor jf. RS 240 ajourført pkt. 27 og jf. RS 240 ajourført pkt. 29, er der

mulighed for at man kan opdele teamet i grupper og drøfte besvigelser på de punkter der er

væsentlige for de enkelte grupperinger.

Det er gruppens holdning at ovenstående arbejdsgang kan foretages og bliver foretaget på

mellemstore og store kunder. På revisorernes mindre kunder bliver drøftelserne ikke i lige så høj

grad drøftet, da honoraret typisk er med til at skære i revisionshandlinger. Det bør dog ikke være

en mulighed at fravige revisionsstandarden, da det er et krav at de anførte punkter følges. Det er

gruppens holdning og erfaring, at man selv på de mindste kunder kan spare tid ved at foretage

disse drøftelser på et indledende planlægningsmøde og fastlægge de besvigelsesrisikofaktorer,

der kan opstå eller tidligere er identificeret. Samtidig kan nye medarbejdere på opgaven samt
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medarbejdere med lav anciennitet, tilføje nye metoder og tilgange til opgaven som teamet ikke

tidligere har afprøvet.

9.1.7 Deltagelse i løbende og afsluttende opgaveteammøde

I forbindelse med revisionen, er det vigtigt at der foretages løbende opfølgning på risici, der er

vurderet i forbindelse med planlægningsfasen, samt opfølgning på risici identificeret i

forbindelse med selve revisionen. For på den måde at sikre at alle risici er afdækket med den

foretagne revision.

Det er typisk på de større revisionsopgaver, at der skal afholdes løbende møder, hvor de enkelte

risici og afdækningen heraf drøftes. På disse opgaver vurderes det fornuftigt, at afholde møderne

løbende, for derved at fastholde de enkelte revisorer i besvigelsesrisiko tankegangen under hele

revisionen. Dette er nødvendigt, da det er gruppens erfaring, at på trods af en god planlægning

inden opgavens opstart, vil der altid opstå problemstillinger og fremkomme nye oplysninger, der

skal tages højde for i forbindelse med udførslen af revisionen.

9.2 Risikovurderingshandlinger

Det er i RS 240 ajourført pkt. 38 beskrevet at ”Revisor skal forespørge den daglige ledelse, den

interne revision og efter omstændighederne andre i virksomheden, om de har viden om faktiske

besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom ”.

Inden revisionen påbegyndes, skal revisor foretage risikovurderingshandlinger, for at identificere

områder med særlig høj risiko for besvigelser. Denne risikovurdering skal foretages, for at

revisor forstår virksomheden og dens omgivelser, samt de interne kontroller virksomheden

anvender. Forståelsen skal i sidste ende medvirke til, at revisor planlægger og udfører

revisionshandlinger, der imødegår de identificere risici for væsentlig fejlinformation som følge

af besvigelser.

Jf. RS 240 ajourført pkt. 48 skal revisor vurdere design og implementering af de interne

kontroller i virksomheden og på baggrund heraf vurdere om der er en eller flere



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

95

besvigelsesrisikofaktorer tilstede. Dette kan med fordel gøres med udgangspunkt i et

arbejdsprogram33, for at sikre at, som minimum, alle nøglekontroller vurderes.

9.2.1 Forbered den samlede ledelse på spørgsmål omkring besvigelser

For at revisor kan komme i god dialog med den samlede ledelse omkring besvigelser, er det

gruppens holdning, at man skal tage drøftelserne herom på et møde. Dette er dog primært

gældende for de større virksomheder, mens det er vurderingen at man i mindre virksomheder kan

”nøjes” med et telefonmøde, hvor man tager besvigelsesdrøftelsen.

For at forberede den samlede ledelses behandling af besvigelser på mødet, er det gruppens

holdning at forberedelse for henholdsvis revisor og den samlede ledelse er vigtig. Der skal

foretages indledende tanker omkring problemstillinger og løsninger, som typisk ikke er mulige

hvis det bliver bragt op på et møde uden forberedelse herpå.

Det er gruppens holdning og erfaring fra branchen, at en god måde at orientere de samlede

ledelse omkring mødet, er ved at sende et checkskema34 til den samlede ledelse inden mødet,

således at tankerne omkring problemstillingen bliver sat i gang. Ved at orientere den samlede

ledelse omkring agendaen for mødet, kan man undgå de misforståelser der kan opstå. Det er

gruppens erfaring at man undgår at den samlede ledelse føler sig mistænkt for besvigelser, da de

er forberedt på hvad mødet kommer til at handle om.

9.2.2 Beskriv anvendelse og effekt af drøftelserne omkring besvigelser

Revisor bør overfor den samlede ledelse, beskrive og forklare hvad effekten af tankerne omkring

besvigelser i virksomheden kan medføre. Det skal gøres klart overfor den samlede ledelse, at

drøftelserne kan være med til at forbedre de interne arbejdsgange og være med til at reducere

risikoen for, at virksomheden udsættes for besvigelser på grund af et svagt kontrolmiljø.

33 Bilag 3, Deloitte arbejdspapir AP 1560
34 Bilag 4, Deloitte arbejdspapir AP 1212
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Ved at forklare og drøfte besvigelser med den samlede ledelse, er det ligeledes muligt at den

samlede ledelse ser den eksterne revision som en værdiskabende del og ikke udelukkende som

en kontrolenhed, men mere en sparringspartner i den løbende proces.

9.2.3 Revisor skal stille kritiske spørgsmål til den samlede ledelse i forhold til besvigelser

I forbindelse med revisors møde med den samlede ledelse, skal der lægges vægt på at der ikke er

tale om et afhør af den samlede ledelse, men mere en gennemgang af virksomhedens forhold

omkring besvigelsesproblematikken.

I selve interviewdelen af mødet, er det gruppens erfaring at det ikke nødvendigvis skal være den

yngste mand på opgaveteamet, der skal tildeles denne opgave. Denne opgave bør varetages af en

revisor på opgaveteamet med en del års revisionserfaring, og hvis det er muligt, erfaring med

kunden fra tidligere års revision af virksomheden. Revisor skal på mødet udfordre den samlede

ledelses skøn, holdninger og beslutninger i forhold til besvigelser, og dette medfører at revisor

har et indgående kendskab til virksomheden og dens interne og eksterne forhold. Med hensyn til

den yngste medarbejder på opgaveteamet, kan det være en fordel at denne person deltager, enten

passivt eller aktivt ved eksempelvis at tage referat af mødet. På den måde foretages der ligeledes

videndeling i teamet og yngste medarbejder på opgaveteamet, får erfaring med denne form for

møder.

Det er som udgangspunkt den daglige ledelse, den interne revision og andre medarbejdere,

revisor skal forespørge omkring viden om aktuelle besvigelser, der har påvirket virksomheden,

jf. RS 240 ajourført pkt. 38. Revisor skal endvidere jf. RS 240 ajourført pkt. 43, opnå forståelse

for, hvordan den øverste ledelse udøver sit tilsyn med den daglige ledelse. Tillige skal revisor

også forespørge den øverste ledelse om dens medlemmer er vidende om faktiske besvigelser, der

påvirker virksomheden, samt mistanker eller beskyldninger herom jf. RS 240 ajourført pkt. 46.

Revisor bør derfor drøfte besvigelser med følgende personer:

 Den øverste ledelse
 Den daglige ledelse
 Intern revision
 Øvrige medarbejdere
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Ud over de ovenstående personer, er det ligeledes muligt for revisor at forespørge kunder,

leverandører og tidligere medarbejdere idet omfang det er muligt, samt at der er mistanke fra

revisionen om besvigelser. Denne tilgang til revisionen er ikke et typisk tiltag, jf. gruppens

erfaringer og det vurderes, at man skal rådføre sig med den øverste ledelse i første omgang. Hvis

denne er indblandet i mistanken omkring besvigelser, vil det være nødvendigt at inddrage

relevante myndigheder.

Vi vil i de efterfølgende afsnit gennemgå gruppens erfaringer samt holdninger til spørgsmål

stillet til de enkelte grupper af personer i virksomheden.

Til den øverste del af ledelsen (bestyrelsen)

”Har I som bestyrelse kendskab til besvigelser foretaget af den daglige ledelse eller besvigelser i

øvrigt i virksomheden?”

Det er gruppens erfaring at det er vigtigt at revisor forespørger den øverste ledelse omkring

besvigelser, da det specifikt er i de øverste ledelser med professionelle medlemmer, at der sættes

fokus på besvigelser samt har et meget stort indblik i processer og andre forhold i virksomheden.

Da det typisk er den daglige ledelse, der foretager besvigelser, som er væsentlig for

regnskabsaflæggelsen, er det også her, revisor typisk har fokus i forbindelse med

besvigelsesgennemgangen. Der bør dog også lægges stor vægt på den øverste ledelses udtalelser,

da udsagn fra den daglige ledelse kan holdes op imod den øverste ledelses udtalelser.

Til den daglige ledelse (direktør samt øvrige områdedirektører)

”Må vi stille spørgsmål til medarbejderstaben omkring besvigelser? Hvis vi stiller spørgsmålet

til medarbejderne, vil nogen så kunne hævde at den daglige ledelse har foretaget

regnskabsmanipulation eller besvigelser?”

Som det er beskrevet i RS 240 ajourført pkt. 41, er det muligt for revisor at forespørge

virksomhedens medarbejdere omkring besvigelser i virksomheden. Spørgsmål til virksomhedens

medarbejdere, kan være med til at vurdere den daglige ledelses holdning til besvigelser, samt

kontrollere om den daglige ledelse skjuler oplysninger for revisionen, som medarbejderne kan

være med til at afsløre.
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Hvis virksomhedskulturen er præget af en høj etik og moral, kan dette medvirke til at

medarbejderne kan afsløre eventuelle besvigelser. Det er gruppens holdning, at det er vigtigt at

medarbejderne bliver informeret om, at deres udtalelser til revisor vil blive behandlet fortroligt,

så den daglige ledelse ikke har mulighed for at lave sanktioner mod medarbejdere der

videregiver oplysninger omkring den daglige ledelses handlinger i forbindelse med besvigelser.

”Har du mistanke til en eller flere af dine medarbejdere i forbindelse med besvigelser?”

Dette spørgsmål afdækker to ting i forbindelse med besvigelser. Det giver revisor et billede af

risikofyldte områder i virksomheden, i det tilfælde hvor den daglige ledelse informerer

revisionen om besvigelser. Hvis det er tilfældet, at der er identificeret besvigelser, er det

gruppens holdning at revisor bør foretage en gennemgang af de kontroller samt øvrige

handlinger, der har fejlet eller ikke har virket på den ønskede måde. På denne måde kan revisor

være med til at reparere de ”huller”, der er i virksomhedens kontrolberedskab, således at

besvigelserne ikke gentager sig.

I det tilfælde hvor der er udført besvigelser i en virksomhed, vil der typisk være hurtig kontakt

mellem revisor og den daglige ledelse. På den måde vil ovenstående spørgsmål ikke give

mening, men for at være sikker kan man spørge til øvrige besvigelser i forhold til dem som

revisor har været med til at afdække.

”Overholdes forretningsgange kontinuerligt, og hvem ajourfører og kontrollerer disse?”

For at udfordre den daglige ledelses holdning til ”shortcuts” og andre tilsidesættelser af interne

kontroller, har revisor muligheden for at identificere dette samt udfordre den daglige ledelse. I

det tilfælde hvor revisor identificerer, at der er store afvigelser mellem de nedskrevne

forretningsgange og de i praksis udførte forretningsgange samt at de ikke løbende bliver

ajourført, er det revisors pligt at oplyse den daglige ledelse om de konstaterede afvigelser og

eventuelt omtale manglerne i revisionsprotokollen. Der skal dog være væsentlige afvigelser før

en bemærkning i revisionsprotokollen kan komme på tale. Det er dog muligt, at lave en mindre

bemærkning omkring revisors anbefalinger om at opdatere forretningsgangene i et management

letter eller lignende.
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”Hvor meget opmærksomhed er der på besvigelser, og hvad er den daglige ledelses holdning til

besvigelser?”

Med dette spørgsmål skal revisor forsøge at afdække den daglige ledelses holdning til

besvigelser, som de øvrige spørgsmål til den daglige ledelse ligeledes vil kortlægge. Hvis der er

fokus på besvigelser fra den daglige ledelses side, vil der typisk også være meget fokus på de

interne kontroller i virksomheden. I det tilfælde hvor der ikke er fokus på området, vil revisor

kunne konkludere at manglende fokus på besvigelser og interne kontroller kan skyldes at den

daglige ledelse ikke vurderer det for væsentligt. De er mere risikovillige i forhold til besvigelser

end normalt. Dette medfører at revisor, i den resterende revision, skal have yderligere fokus på

usædvanlige posteringer samt andre mistænkelige transaktioner, der kan medføre besvigelser i

virksomheden.

”Hvordan er virksomhedens etiske holdninger beskrevet og er det holdninger der er

gennemgående for virksomheden som helhed?”

Det sidste spørgsmål revisor bør stille til den daglige ledelse, for at identificere og vurdere

holdningen til besvigelser, er spørgsmålet omkring virksomhedens etiske holdning, samt om

anvendelsen heraf. Der er mange virksomheder, der har en gennemarbejdet og nedskrevet etisk

holdning, men hvor den ikke har nogen reel værdi. Da det typisk kun er den samlede ledelse der

har været med til at implementere denne holdning og den ikke er fasttømret i de medarbejdere,

der skal være med til at udføre det etiske kodeks i hverdagen.

Det er gruppens holdning at virksomheder bør have et etisk kodeks, og det er vigtigt at det er

hele virksomhedens holdning, der kan læses ud fra dette kodeks. Det skaber ikke værdi for

virksomheden, at den daglige ledelse sammensætter et kodeks som medarbejderne ikke har

mulighed for at efterleve. Det vigtigste for et etisk kodeks er derfor at hele virksomheden er med

til at udforme dette. Hvis det etiske kodeks er implementeret på en god måde og det efterleves,

kan revisor vurdere den daglige ledelses holdning til besvigelser på en bedre måde i forhold til

hvis implementeringen ikke havde fungeret på en fornuftig måde. Det skal dog pointeres, at et

godt implementeret etisk kodeks ikke medfører færre revisionshandlinger, og derved at der ikke

skal foretages en mere lempelig revision. Det skal udelukkende medtages som et tegn på, at den

daglige ledelse har en fornuftig holdning til besvigelser.
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Til medarbejderne i virksomheden (medarbejdere i forbindelse med den daglige drift)

”Har du kendskab til besvigelser foretaget af den daglige ledelse eller andre ledere i tæt

tilknytning til dig?”

Som det er beskrevet ovenfor i spørgsmålet til den daglige ledelse, er det vigtigt at revisor

overfor medarbejderen, gør det klart at der er tale om en fortrolig samtale, som ikke vil blive

refereret til den daglige ledelse i det tilfælde hvor der er belastende udtalelser.

Ved at spørge ind til besvigelser som medarbejderen har identificeret udført af den daglige

ledelse, er det samtidig revisor, der tager det første skridt og derfor er det ikke den enkelte

medarbejder der direkte har taget skridtet som ”sladrehank” over for den daglige ledelse.

Det er gruppens erfaring, at revisor sjældent anvender muligheden for at lave forespørgsler til

virksomhedernes medarbejdere, på trods af at RS 240 ajourført pkt. 41, lægger op til at dette kan

foretages. Det er ligeledes gruppens holdning, at forespørgsler til medarbejderne er en god

revisionshandling, der kan være med til at afsløre uregelmæssigheder i mange virksomheder.

”Har du haft ledere der har været med til at presse dig til at foretage dispositioner, som du på

forhånd vidste, var forkert?”

Ved at spørge ind til medarbejdernes erfaringer med tvang i forhold til dispositioner som var

forkerte, er det muligt at holde den daglige ledelses udtalelser omkring etik og moral op imod de

medarbejder, der skal være med til at efterleve kodekset samt efterleve ordre fra den daglige

ledelse. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem den daglige ledelses og medarbejdernes

udtalelser, bør revisor have yderligere fokus på besvigelser, da den daglige ledelse ikke er ærlig

over for revisionen.

9.2.4 Samtaler med øvrige medarbejdere

I forbindelse med interview med øvrige medarbejdere er der tale om medarbejdere, der er med til

at udføre den daglige drift eller foretager andre driftsopgaver i virksomheden.
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Samtalerne med medarbejderne kan være med til at give et billede af virksomheden, og hvilke

områder den samlede ledelse ligger vægt på, samt hvordan moralen er i forbindelse med

besvigelser i virksomheden.

9.2.5 Praktiske vanskeligheder ved indførsel af ovenstående forslag

I det tidligere omtalte afsnit, er der lagt op til at revisionen foretages på en teoretisk korrekt

måde. Dette betyder blandt andet at der ikke tages højde for honorar mellem revisor og kunde. I

praksis er det gruppens erfaring, at det ikke altid er hele teamet der samles i forbindelse med

planlægningsmøder eller andre møder, der kunne være relevante for det samlede team. Dette er

typisk begrundet i at det vil fordyre revisionsopgaven og kunden ikke vil være med til at betale

for timer der ikke medfører værdi til kundens virksomhed. Det er ligeledes gruppens erfaring at

revisionsopgaver typisk bliver udført på et fast aftalt honorar, som derfor er med til at presse

revisor til at udføre revisionen med en mindre teoretisk tilgang, da der ellers ikke vil være

økonomi i revisionsopgaven.

For at opgaveteamet kan afdække besvigelser på den bedste måde, er det vigtigt at

medarbejderne på teamet har teorien på området på plads. Det er desuden vigtigt at

medarbejderne, der skal interviewe den samlede ledelse, er med til at skabe en god stemning,

således at revisor kan få det bedste udbytte af samtalerne. Det er vigtigt at revisor ikke udtrykker

mistillid til den samlede ledelse, da det ikke fremmer kommunikationen mellem parterne.

9.2.6 Identificerede risici

Efter revisor har gennemgået den indledende planlægningsfase, skal revisor vurdere om der er

forhøjet risiko for besvigelser, der kan medfører væsentlige fejl på enkelte poster i årsrapporten

for den enkelte virksomhed. I det tilfælde hvor revisor identificerer forhøjet risiko på enkelte

poster, skal revisor vurdere design og implementering35 af interne kontroller, hvis dette ikke er

foretaget tidligere, jf. RS 240 ajourført pkt. 57.

Jf. RS 240 ajourført pkt. 58, er det efterfølgende revisors pligt at anlægge sig et professionelt

skøn, på baggrund af vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af

35 Bilag 2: Deloitte arbejdspapir AP 1560
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besvigelser. Det er revisors pligt, at identificere besvigelsesrisici på baggrund af den information,

der er indsamlet i forbindelse med risikovurderingshandlingerne som opgaveteamet tidligere har

udført. Der skal ligeledes henføres besvigelsesrisici til de enkelte revisionsmål, for på den måde

at sætte fokus på fejl der kan opstå i forbindelse med besvigelsesrisikoen. Endvidere skal revisor

skønne hvilken effekt den mulige fejlinformation kan have, samt om denne risiko kan medføre

yderligere fejlinformationer i årsrapporten som følge af besvigelser.

Revisor skal i forhold til RS 240 ajourført pkt. 59, vurdere den daglige ledelses holdning til

risikoen for besvigelser. Den daglige ledelse kan have udformet og implementeret et sæt interne

kontroller, hvor de bevidst har valgt at acceptere risiko for fejl, som vurderes uvæsentlige for

udarbejdelse af årsrapporten. Det er typisk i mindre virksomheder, hvor den daglige ledelse er en

del af den øverste ledelse i virksomheden, og denne person tager samtlige beslutninger i

virksomheden. Virksomheden accepterer den forøgede risiko for fejl, som følge af den manglede

funktionsadskillelse. På trods af at den daglige ledelse i virksomheden accepterer disse mulige

risici, skal revisor stadig vurdere disse og forståelsen af accepten, kan være med til at identificere

besvigelsesrisikofaktorer i virksomheden som senere kan være med til at revisor vurderer

risiciene for at der medtages fejlinformation i årsrapporten som følge af besvigelser.

9.2.7 Reaktion på risici

Når revisionsteamet har foretaget gennemgang af den indledende risikovurdering for væsentlig

fejlinformation i årsrapporten som følge af besvigelser, skal revisor omsætte den identificerede

risiko på regnskabsposter og revisionsmål. Fordelingen skal foretages, for at der udføres korrekte

og relevante revisionshandlinger, på de poster hvor der er identificeret risici i forbindelse med

den indledende risikovurdering. Ved at foretage de relevante revisionshandlinger på

regnskabsposterne, vil det være muligt at reducere risikoen for fejlinformation i årsrapporten til

et acceptabelt niveau.

Det er gruppens erfaring, at der hos de største revisionsvirksomheder, vurderes betydelig risiko

på omsætningen idet det er en post der typisk er fejlbehæftet i virksomheder, hvor der er

foretaget besvigelser. Det stemmer overens med anbefalingerne i RS 240 ajourført pkt. 60, der

beskriver at der ofte er regnskabsmanipulation på omsætningsposten. I forbindelse med den

betydelige risiko på omsætningen, vil der ligeledes være risiko for fejl på debitorerne, da disse
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poster er nært beslægtede. Der kan være tilfælde hvor der ikke er betydelig risiko på

omsætningen, det er typisk i virksomheder hvor omsætningen er kontraktbaseret og derfor er der

et grundlag for omsætningen der kan kontrolleres og hvor alle revisionsmål kan afstemmes til. Et

eksempel herpå kan være en virksomhed baseret på ejendomsdrift, i det tilfælde vil omsætningen

kunne afstemmes til lejekontrakter fra lejere. Udsving fra kontrakten vil kunne årsagsforklares

ud fra udsving i lejeforholdende.

I forbindelse med den indledende risikovurdering, er det gruppens erfaring, at der ofte

identificeres betydelig risici for fejl på områder med manglende funktionsadskillelse. For at

foretage revision af funktionsadskillelsen, er det vigtigt at revisionen har fokus på følgende:

 Funktionsadskillelse mellem debitorbogholderi, finansbogholderi og bankbetalinger.
 Anvendelse af systemer i ferier

For at ovenstående to punkter bliver behandlet, skal revisor typisk foretage kontrol af at det ikke

er muligt for den daglige ledelse eller andre ledende medarbejder at have adgang til både

debitorbogholderi, finansbogholderi og banken, da der er forøget besvigelsesrisiko herved. Dette

omfatter ligeledes alenefuldmagter til den daglige ledelse eller andre ledende medarbejdere. Hvis

dette er tilfældet, bør revisor ligeledes være opmærksom i forbindelse med planlægningen af

revisionen.

I større virksomheder er det gruppens holdning, at der bliver taget stilling til funktionsadskillelse

og der bliver taget hånd om problemstillingerne, da der i disse virksomheder typisk etableres

mindre grupper, der kun kan operere inden for deres eget område. Eksempelvis med debitor- og

kreditorbogholderi.

I mindre virksomheder er der større problemer med funktionsadskillelse, idet der typisk ikke er

nok medarbejdere i økonomiafdelingen til at etablere en reel og fungerende funktionsadskillelse.

Dette medfører typisk, en forhøjet risiko for besvigelser.

Som det andet punkt i forhold til ovenstående, kan der opstå problemer med funktionsadskillelse

i ferieperioder, da der ikke altid er medarbejdere nok i virksomheden til at skabe en reel
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funktionsadskillelse. Dette gælder for både de små og mellemstore virksomheder samt for de

store virksomheder.

For at illustrere handlingerne på henholdsvis omsætning og debitorer, er revisionen af de to

regnskabsposter gennemgået nedenfor.

Ifølge RS 240 ajourført pkt. 61 skal den identificerede risiko fordeles på revisionsmål. For

omsætningen er revisionsmålene følgende:

 Forekomst
 Fuldstændighed
 Nøjagtighed
 Periodisering
 Klassifikation

For debitorerne er de relevante revisionsmål følgende:

 Tilstedeværelse
 Rettigheder og forpligtelser
 Fuldstændighed
 Værdiansættelse og fordeling

I den foretagne gennemgang af omsætningen og debitorerne, er der valgt at sætte fokus på den

forøgede risiko for besvigelser på omsætningen. Der er derfor sat fokus på revisionsmålet

fuldstændighed, da der typisk vil være tvivl om den fuldstændige omsætning er medtaget i

årsrapporten. Endvidere vurderes det at der på debitorerne skal sættes fokus på revisionsmålet

tilstedeværelse på grund af muligheden for foretagne besvigelser er registreret over debitorerne

og derved gemt i posteringerne på denne regnskabspost.

Omsætning

Ved revisionen af omsætningen er de relevante revisionsmål for posten fuldstændighed og

periodisering. Det er revisors opgave at sørge for at omsætningen er indregnet korrekt hvilket

betyder at omsætningen er indregnet fuldstændigt. Det er ligeledes vigtigt at revisor sørger for at

der ikke registreres for lidt omsætning således at omsætning ikke periodiseres mellem perioder

for eksempelvis at ændre skattegrundlag med videre. For at revidere at der ikke foretages
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periodisering af omsætningen, kan revisor blandt andet kontrollere bogføringen ultimo

regnskabsperioden, samt primo den efterfølgende periode. Her kan der kontrolleres for blandt

andet kreditnotaer som ikke sendes til kunderne, kan være med til at ændre omsætningstotalerne.

I forbindelse med revisionen af omsætning, bør revisor gennemgå følgende handlinger for at

afdække risikoen for besvigelser på posten:

1. Kontrol af at alle indtægter er bogført i regnskabet

2. Fokus på rabatter (medarbejder rotation)

3. Specielle posteringer – ej karakteristiske

Ad. 1)

Som omtalt i indledningen til omsætningsafsnittet, er det vigtigt at revisor, afdækker risikoen for

besvigelser i forbindelse med revisionen af omsætning. Herunder består vigtigheden i at der ikke

bliver foretaget ulovlige handlinger i forbindelse med registreringen af den fuldstændige og

periodiserede omsætning. Dette foretages eksempelvis, ved at gennemgå omsætningen for

periodiseringsbeløb foretaget i tæt tilknytning til regnskabsafslutningen. Der skal tages højde for

større posteringer omkring statusdagen, som typisk er vurderet i forbindelse med skøn fra den

samlede ledelse. Posteringer foretaget på denne måde, skal gennemgås i dybden og det er vigtigt

at revisor ikke fraviger sit krav på dokumentation og samtidig ikke er tilfreds med et eventuelt

svar fra den samlede ledelse før dokumentation mv. er tilstrækkeligt.

Det er ligeledes muligt på større virksomheder, hvor der foretages revision løbende gennem året,

at der foretages revision af omsætningen på andre tidspunkter, for på den måde at kontrollere

eventuelle periodiseringsfejl mv. som ligeledes kan skjules i løbet af regnskabsåret. På denne

måde afdækkes mulighederne for at der udføres besvigelser samtidig med at risikoen bliver

afdækket, hvilket reducerer risikoen for fejl i årsrapporten som følge af besvigelser.

For at afdække fuldstændighed og periodisering er det vigtigt at dokumentationen er god.

Kontrol af kontrakter med kunder og andre samarbejdspartnere, kan anvendes i denne

forbindelse. Ved afstemning til kontrakter er det vigtigt, at der bliver stillet spørgsmål til

gyldigheden af disse kontrakter samt at indholdet er korrekt. For at sikre dette, kan revisor

eksempelvis anvende saldomeddelelser, som ligeledes anvendes på debitorer. I forbindelse med
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revisionen af omsætningen, skal der dog lægges et andet fokus i forhold til det som ligger på

debitorerne. Ved kontakt til kunder og andre samarbejdspartnere, skal der lægges vægt på at der

er tale om de eller den rigtige kontrakt, at der ikke er tilføjelser eller allonger til hovedkontrakten

og at indholdet er korrekt. På denne måde er der fokus på gyldigheden af kontrakten, hvilket er

med til at fuldstændigheden jf. kontrakten kan bekræftes.

Metoden for bekræftelse af kontrakter med videre er ikke en typisk handling, der anvendes i de

danske virksomheder, hvilket blandt andet bekræftes af gruppens respondenter i forbindelse med

de foretagne interviews i afsnit 8. Her bekræfter både revisorerne og bestyrelsesmedlemmerne at

de ikke har erfaringer med denne fremgangsmåde i forhold til de virksomheder de er involveret i.

Det er gruppens holdning, at man i virksomheder der udfører opgaver via kontrakter med kunder

og andre samarbejdspartnere, vil revisor med fordel kunne anvende denne fremgangsmåde, til at

opnå en god dokumentation for omsætningen. Denne fremgangsmåde er beskrevet i RS 240

ajourført, bilag 2.

Ad. 2)

Det er vigtigt at revisor har fokus på rabatter i forbindelse med revisionen, således at der

medtages alle indtægter og omkostninger i årsrapporten. Det er vigtigt at revisor har fokus på, at

medarbejdere eller den daglige ledelse ikke har mulighed for at foretage besvigelser i denne

sammenhæng. I forbindelse med interviewet med bestyrelsesmedlemmet Steen, beskriver han

hvordan bestyrelsen i den ene af de virksomheder han er involveret i, foretager forbyggende

handlinger mod besvigelser med rabatter. I virksomhedens salgsenhed, er der løbende

udskiftning af sælgerne på de enkelte klienter. Derved mindskes risikoen for eventuel

returkommission eller andre rabatter udbetalt til medarbejderen. Ifølge Steen, foretager

virksomheden udskiftning af medarbejderne i salgsenheden hver 8. måned. På trods af at der går

en mindre del af viden tabt i skiftet mellem medarbejderne, vurderer Steen at dette tab opvejes af

den reducerede risiko for returkommission, der opnås ved udførslen af kontrollen.

Ad. 3)

Det er vigtigt at revisor afdækker posteringer foretaget af den daglige ledelse, primært for at

foretage besvigelser. Dette kan revisor foretage, ved at anvende forskellige it-systemer til at

afdække posteringer der er udført af enkelte personer, samt med beløb der er store og runde rent
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beløbsmæssigt. I forbindelse med revisionen er det vigtigt at denne gennemgang for specifikke

poster ikke udelukkende bliver foretaget i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Revisor

bør ligeledes foretage gennemgang af posteringer i løbet af året, eksempelvis ved at forespørge

til afstemning og skønsdokumentation på omsætning i forbindelse med den løbende revision

eller på et andet tidspunkt i regnskabsåret. Som det er beskrevet i RS 240 ajourført bilag 2, er det

muligt for revisor at udarbejde en opsplitning af omsætningen på lokationer, måneder eller andre

segmenter og holde disse resultater op i mod forventninger opstillet af revsionsteamet. På denne

måde er det muligt at undersøge om der er udsving i enkelte segmenter og herefter kan

revisionsteamet, undersøge og kontrollere dokumentation for afvigelser til den forventede

udvikling.

I RS 240 ajourført bilag 2, beskrives ligeledes mulighed for anvendelse af it-systemer til brug for

identifikation af uregelmæssigheder i en population. Det er gruppens holdning, at man bør

anvende it-systemer oftere for at identificere eventuelle besvigelser foretaget løbende i

regnskabsåret, da det typiske fokus fra revisor ligger på perioden omkring statusdagen for at

opdage manglende periodisering af omsætning. Det er dog gruppens erfaring, at besvigelser,

herunder regnskabsmanipulation, i flere og flere tilfælde udføres i løbet af regnskabsåret, idet de

personer der foretager besvigelser, er blevet klar over hvilke metoder revisor typisk anvender.

Debitorer

Ved revisionen af debitorerne er det relevante revisionsmål for posten tilstedeværelsen. Det er

revisors opgave at sørge for at de debitorer og tilgodehavender, der medtages i årsrapporten

eksisterer i virkeligheden. Det er vigtigt at der ikke foretages besvigelser med eventuelle fiktive

debitorer der kan medføre at omsætningen ”pustes” op og derved opskrives omsætningen på

baggrund af besvigelser.

Revisor kan revidere posten ved blandt andet at forespørge de registrerede debitorer omkring

deres mellemværende med revisors kunde. Ligeledes kan revisor udfordre grundlaget for salget

og det forløb der ligger til grund for selve omsætningen og den efterfølgende debitorregistrering.

I forbindelse med revisionen af debitorerne, bør revisor gennemgå følgende handlinger for at

afdække risikoen for besvigelser på posten:



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

108

1. Aldersfordeling skal kontrolleres, samt debitorernes størrelse
2. Efterfølgende betalinger på tilgodehavender, herunder saldomeddelelser
3. Debitorer i kredit skal vurderes
4. Kontrol af stamdata på debitorer
5. Debitornedskrivninger

Ad. 1)

I forbindelse med revisionen af debitorer, er det vigtigt at revisor ikke udelukkende foretager

revision af større debitorer i forhold til udestående. Det er gruppens vurdering, at der skal

foretages kontrol af små og store tilgodehavender, for på den måde at sikre at der ikke bliver

foretaget besvigelser med mindre tilgodehavender, der akkumuleret er et væsentligt beløb, som

kan være med til at årsrapporten er behæftet med fejlinformation. Det er ligeledes vigtigt at

revisor tager stilling til antallet af debitorer i forhold til virksomhedens drift og udvikling. Der

kan eksempelvis være besvigelsesrisiko i det tilfælde hvor der er mange overforfaldne debitorer

med små beløb. Dette kan indikere at der er foretaget indbetaling fra debitor til en anden konto

som ikke tilhører virksomheden.

Det er gruppens erfaring at klienterne der udarbejder regnskabsmateriale til brug for revisionen,

typisk har fokus på de største debitorer og ikke tager stilling til de mindre debitorer der enkeltvis

ikke er væsentlige for aflæggelsen af årsrapporten. Det er derfor vigtigt at revisor fordeler sin

stikprøve på alle saldi på debitorerne således at revisionen afdækker besvigelser på alle niveauer

på regnskabsposten. I det tilfælde hvor der er et stort antal af overforfaldne debitorer, bør revisor

ligeledes sørge for at lave en gennemgående revision af disse poster i forhold til dokumentation

samt forklaring til de udestående beløb.

Ad. 2)

Det er revisors pligt at kontrollere for korrekt behandling af efterfølgende betalinger på

debitorer. Det er gruppens erfaringer, at lige dette punkt kan være en god mulighed for at

foretage besvigelser. Dette foretages typisk ved at betalinger på debitorerne bliver ført ud af

virksomheden, for derved ikke at nulstille det tilgodehavende som burde være udlignet. Når der

foretages betalinger på de tilgodehavender der efterfølger de stjålne debitorsummer, anvendes

disse betalinger til at udligne de ældste tilgodehavender. På denne måde foretages der en løbende

betalings periodisering af debitorerne af en eventuel ledende medarbejder. I et sådan tilfælde, vil
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det være nødvendigt for den der foretager besvigelserne, at der er styr på tingene i forhold til sit

svig. Det er ikke muligt for personen der foretager besvigelsen, at holde ”fri”, da der konstant

skal være fokus på betalingsstrømme, samtidig kan det være nødvendigt for den der udfører

besvigelserne at føre et sideløbende bogholderi for ikke at blive afsløret. Det er typisk i

forbindelse med fravær fra virksomheden at besvigelser som denne bliver identificeret.

For at identificere besvigelser som ovenstående eksempel, er saldomeddelelser til virksomhedens

debitorer et godt værktøj. Saldomeddelelser er med til at identificere eventuelle

uoverensstemmelser mellem virksomheden og dens debitorer. I forbindelse med udsendelsen af

disse bekræftelser er det vigtigt at revisor sørger for at det ikke udelukkende er de største

debitorer, der bliver fokuseret på. Der skal ligeledes modtages bekræftelser fra de mindre

kunder, idet besvigelser typisk bliver foretaget på de beløb og posteringer som besvigeren ved

ikke har fokus fra revisors side. Som udgangspunkt er det god skik at forespørge den daglige

ledelse omkring eventuel fravælgelse af debitorer, som revisor ikke må sende saldomeddelelser

til. Hvis den daglige ledelse vælger at fravælge enkelte af deres kunder som modtager af en

bekræftelse, skal revisor udfordre begrundelsen for fravælgelsen. Det er gruppens holdning at

der i tilfælde hvor den daglige ledelse fravælger kunder som mulige modtagere af

saldomeddelelser, bør forholdet noteres i protokollen således at den øverste ledelse er orienteret

omkring fravalget.

Hvis der er foretaget fravalg af saldomeddelelser, skal der foretages en grundig revision af de

saldi der fravælges. Dette foretages ved at gennemgå faktureringsgrundlaget, samt at kontrollere

debitorsaldi til efterfølgende betaling, for på den måde at få overbevisning om postens

fuldstændighed og værdiansættelse. I de tilfælde hvor der foretages kontrol af debitorer med

hjælp af saldomeddelelser, skal der ligeledes fortages handlinger indtil revisionsbeviset er

tilstrækkelig egnet og brugbart. Det kan medføre at revisor er nødsaget til at sende rykker for

svar til kundens debitor samt eventuelt foretage opringning til de samme debitorer.

Ad. 3)

Debitorkonti der er i kredit, kan være en afledt funktion af besvigelsen i ovenstående eksempel.

Manglende overblik fra den der besviger, kan medføre at der bliver foretaget reguleringer der

ikke medtages korrekt i det korrekte bogholderi.
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I forbindelse med revisors arbejde på debitorer med kreditsaldo, er det vigtigt at der bliver sat

fokus på grundlaget og dokumentationen for kreditsaldoen. Det er gruppens holdning at der skal

foreligge gyldig dokumentation der underbygger saldoen. Endvidere bør der ligge

dokumentation for efterfølgende udligning af kreditsaldoen, hvilket typisk vil være en udbetaling

til samme debitor. Denne udbetaling bør kontrolleres af revisor, og ved mangel heraf skal revisor

fortsætte med at udfordre den daglige ledelse indtil revisor vurderer at svaret er godt nok og kan

anvendes som grundlag for kreditsaldoen.

Ad. 4)

I virksomheder, hvor revisor vurderer at der er forhøjet risiko for besvigelser og der ikke er et

velfungerende kontrolmiljø, kan det være nødvendigt at foretage kontrol af stamdata på

virksomhedens debitorer.

I tilfælde hvor der er usikkerhed om eksistensen af kundens debitorer, kan det være fornuftigt for

revisor stikprøvevis at kontrollere om de debitorer, der er registreret reelt eksisterer. Denne

kontrol kan foretages til CVR registret, eller via kundens hjemmeside. Udformningen af kundens

faktura kan ligeledes ligge til grund for vurderingen af eksistensen af kunden.

I tilfælde hvor der kan være tvivl omkring eksistensen af kundens debitor, er det gruppens

holdning at man kan gøre brug af interview med virksomhedens personale omkring kendskab til

kunder. Salgspersonalet kan eksempelvis udspørges omkring kendskab til kunderne og deres

erfaringer med dem.

Ad. 5)

Det er vigtigt at revisor vurderer og udfordrer de nedskrivninger og hensættelser til tab på

debitorer som den daglige ledelse og andre ledende medarbejdere foretager i løbet af året. Det er

muligt at foretage besvigelser i form af regnskabsmanipulation ved enten at udskyde

nedskrivninger og hensættelser, eller at aggressivt foretage det samme.

Der kan for den daglige ledelse være opstillet mål omkring tab og hensættelser, hvilket kan

medføre at den daglige ledelse er meget forsigtig i forhold til nedskrivninger og hensættelser.

Ligeledes er det vigtigt at revisor ikke er med til at foretage for mange nedskrivninger og
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hensættelser, der medfører at årsrapporten og anden rapportering er fejlbehæftet, idet resultat og

balance ikke udviser det korrekte.

Som det tidligere er omtalt i afsnit 8.1.3 omkring ledelsesaflønning, er det vigtigt at revisor

sørger for at den daglige ledelse ikke er med til at foretage periodisering af omsætning via

hensættelse til tab på debitorerne, for på den måde at skabe et bedre resultat i virksomheden, via

tilbageførsel af hensættelser.

Dette kan eksempelvis foretages ved at der foretages aggressive hensættelser og nedskrivninger

så resultatet bliver væsentligt forringet og den daglige ledelse derfor har mulighed for at skabe et

godt resultat i den efterfølgende periode. Dette væsentligt forbedrede resultat kan være med til at

skabe en større bonusudbetaling til den daglige ledelse, idet man har skabt et væsentligt forøget

resultat i virksomheden.

9.2.8 Personrevision

Vi har tidligere i afhandlingen i afsnit 6.4 skitseret, hvad der kendetegner den typiske svindler.

Det er gruppens holdning, at revisor med fordel kan undersøge udvalgte medarbejderes

baggrund, for bl.a. at undersøge om medarbejderen tidligere er dømt for økonomisk kriminalitet

eller der er andre forhold, der kan indikere retfærdiggørelse af at begå besvigelser.

Revisor kan desuden interviewe udvalgte medarbejdere for at få en fornemmelse af

medarbejderens personlighed og på baggrund heraf vurdere om der en eller flere

besvigelsesrisikofaktorer tilknyttet medarbejderen.

9.2.9 Virksomhedens ansvar for at identificere og forebygge risici – værktøjer

1. Revisionskomiteer
2. Effektive interne kontroller
3. En ledelsesstruktur, hvor der lægges vægt på høj moral
4. Corporate Governance
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Ad. 1)

For at sætte fokus på kvaliteten i arbejdet omkring indholdet i årsrapporten for virksomheder,

kan der indføres revisionskomiteer, der fungerer som sparringspartner til den øverste ledelse og

til dels den daglige ledelse.

Revisionskomiteen kan anvendes ved tvivl omkring regnskabsmæssige skøn samt vurdering af

posteringer og opgørelse af særlige risikofyldte posteringer. Revisionskomiteer er typisk indført i

større virksomheder, og det er gruppens erfaring at de kan anvendes med stor succes, hvis de

anvendes på en fornuftig måde.

Ad. 2)

Effektive og implementerede interne kontroller er vigtige i forhold til at reducere risikoen for fejl

i årsrapporten. Det er jf. RS 240 ajourført pkt. 15, den øverste ledelses ansvar at disse interne

kontroller bliver implementeret, dog kan de få den daglige ledelse til at udforme de relevante

kontroller.

I virksomhederne bør der implementeres både programmerede og manuelle kontroller samt

forebyggende og opdagende kontroller således at besvigelser kan identificeres løbende i den

daglige drift. Det bedste kontrolmiljø i virksomheder, er et kontrolmiljø hvor der er flest

programmerede og forebyggende kontroller.

Ad. 3)

Som det tidligere er omtalt ovenfor, er etikken i virksomheden vigtig for at reducere risikoen for

besvigelser. Hvis der fra den øverste ledelses side ikke tages stilling til etik og moral, kan der

avles en kultur i virksomheden hvor besvigelser accepteres.

Ad. 4)

I forlængelse af, at den samlede ledelse skal udvise god etik og moral, er det ligeledes efter

Nørby udvalgets udgivelse ”oversættelse af Corporate Governance”, lagt op til at der i

virksomhederne bliver udøvet god selskabsledelse, hvilket blandt andet indebærer at der ikke

udøves besvigelser mod virksomheden.
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9.3 Delkonklusion på praktiske revisionshandlinger

Vi har ovenfor gennemgået en række revisionshandlinger som revisor kan udføre for at

overholde RS 240 ajourført i praksis.

Det er gruppens holdning, at alle medlemmerne af revisionsteamet skal opretholde deres

professionelle skepsis under hele revisionen og dette kan gøres ved løbende at drøfte internt i

revisionsteamet, hvad en professionel skeptisk holdning indebærer. Den samlede ledelse i

virksomheden kan med fordel oplyses om, revisor vil efterprøve deres udsagn og at revisor kun

vil stille sig tilfreds med et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

I forbindelse med planlægning af revisionsopgaven, skal revisionsteamet drøfte risikoen for

væsentlig fejlinformation i virksomhedens regnskab, som følge af besvigelser jf. RS 240

ajourført pkt. 27. Alle medlemmer af revisionsteamet bør deltage i denne drøftelse, hvorved

særligt de yngste medlemmer på revisionsteamet bl.a. opnår kendskab til virksomheden, som de

kan anvende til at risikorette deres revision og dermed udføre en mere effektiv revision.

Jf. RS 240 ajourført pkt. 48 skal revisor vurdere design og implementering af de interne

kontroller i virksomheden og på baggrund heraf vurdere om der er en eller flere

besvigelsesrisikofaktorer tilstede. Dette kan med fordel gøres med udgangspunkt i et

arbejdsprogram36, for at sikre at, som minimum, alle nøglekontroller vurderes.

Besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse bør ske med velforberedte spørgsmål, for at

effektivisere interviewet og dermed reducere tidsforbruget. Den samlede ledelse kan med fordel

få fremsendt et checkskema37 med en række spørgsmål de skal forholde sig til inden interviewet,

så de kan være forberedte på besvigelsesdrøftelserne med revisor.

Jf. RS 240 ajourført pkt. 60 bør revisor antage, at der sædvanligvis er besvigelsesrisici forbundet

med indregning af omsætning. I forbindelse med revisionen af omsætningen, kan anvendelse af

analytiske handlinger effektivisere revisionen, da omsætningen typisk består af mange små

36 Bilag 3, Deloitte arbejdspapir AP 1560
37 Bilag 4, Deloitte arbejdspapir AP 1212
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transaktioner. Gennemgang af bogføringen for starten af det efterfølgende regnskabsår, kan give

revisor en overbevisning om omsætningen er periodiseret korrekt.

Ved revision af tilstedeværelsen af debitorerne, opnår revisor det mest egnede revisionsbevis ved

at udsende saldomeddelelser til debitorerne samt opfølgning på de modtagne eller manglende

svar. For at vurdere værdiansættelsen af debitorerne i forhold til hensættelse til tab på debitorer,

bør revisor kontrollere de største debitorsaldi til indbetaling i nyt år, for bl.a. at kunne udfordre

den daglige ledelses forslag til hensættelse til tab på debitorer. Dette udføres for at sikre at den

daglige ledelse ikke udfører regnskabsmanipulation ved enten at hensætte for lidt eller for meget

til tab på debitorer.

Det er vigtigt at revisor kender til definitionen på besvigelser og kender til de elementer der

indgår i besvigelsestrekanten for at kunne drøfte besvigelser med den samlede ledelse og internt i

revisionsteamet. Særligt bør revisor i forbindelse med planlægningen af revisionen, overveje

hvilke muligheder der er for at begå besvigelser i den pågældende virksomhed og på baggrund

heraf planlægge revisionshandlinger rettet mod de pågældende områder.
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10 Konklusion

Figur 9: Afhandlingens struktur

Kap. 1-5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10-11

Indledning Definition af Definition af Anvendelse af Praktiske Konklusion og

besvigelser interne kontroller RS 240 ajourført revisionshandlinger perspektivering

i praksis

→ → → → →

Kilde: Egen tilvirkning

Vi har i denne afhandling synliggjort hvilke konsekvenser og udfordringer der er ved omsætning

af RS 240 ajourført til praksis. Dette er sket på baggrund af nedenstående underspørgsmål:

 Hvad er definitionen på besvigelser?

 Hvad er definitionen på interne kontroller og hvilken funktion har de?

 Hvordan anvendes RS 240 ajourført i praksis?

 Hvilke praktiske revisionshandlinger kan revisor udføre for at reducere risikoen for fejl

som følge af besvigelser?

10.1 Hvad er definitionen på besvigelser?

I RS 240 ajourført pkt. 6, er det beskrevet at besvigelseshandlingen omfatter, ”en bevidst

handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse,

medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel

er involveret.”

Ifølge RS 240 ajourført pkt. 12 indebærer udførslen af besvigelser et incitament eller pres hertil,

en erkendt mulighed samt en eller anden form for retfærdiggørelse heraf.

Ifølge RS 240 ajourført pkt. 7 kan besvigelser opdeles i to typer; regnskabsmanipulation og

misbrug af aktiver. Regnskabsmanipulation udføres typisk på ledelsesniveau, mens misbrug af

aktiver kan ske på alle niveauer. Regnskabsmanipulation er kendetegnet ved, at virksomheden

bevidst udelader beløb eller oplysninger i årsregnskabet for at vildlede regnskabsbrugerne.

Misbrug af aktiver dækker over alt fra simpelt tyveri fra kassen eller varelageret til komplicerede
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falsknerier. Incitamentet til besvigelser opdeles i henholdsvis ønsket om personlig berigelse, som

kan føre til misbrug af aktiver, eller ønsket om en succesfuld virksomhed, hvor manipulation af

regnskabet kan finde sted.

10.2 Hvad er definitionen på interne kontroller og hvilken funktion har de?

Interne kontroller er defineret som: "Intern kontrol er den proces, der er udformet og påvirket af

den øverste ledelse, den daglige ledelse og andre, for at give høj sikkerhed for, at virksomhedens

mål med hensyn til pålideligheden af finansielle opgørelser, effektiviteten af driften og opfyldelse

af lovgivningen og regulering bliver opnået. Som følge heraf er intern kontrol udformet og

implementeret for at rette sig mod identificerede forretningsrisici, der truer opnåelse af disse

mål38.”

Interne kontroller er en proces, som er udformet og påvirket af den daglige ledelse i

virksomheden. Interne kontroller er en tilbagevendende daglig proces, hvor de forskellige

komponenter i processen vil påvirke hinanden. Interne kontroller kan opdeles i præventive,

opklarende og korrigerende kontroller.

De fem komponenter i begrebsrammen for interne kontroller er kontrolmiljø, virksomhedens

risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktivitet samt

overvågning af kontroller.

Kontrolmiljøet i virksomheden omhandler den daglige ledelses holdning og fokus på interne

kontroller, herunder den daglige ledelses udmelding til medarbejdere. Tilstedeværelsen af

kontrolmiljøet har væsentlig indflydelse på, hvordan revisor vurderer risici for væsentlige

fejlinformation. Virksomhedens risikovurderingsproces omhandler, hvordan virksomhedens

daglige ledelse agerer i relation til at identificere risici for, at der opstår væsentlig fejlinformation

i årsrapporten.

Informationssystemet er væsentligt i relation til regnskabsaflæggelsen, idet en del datamateriale,

der danner grundlag for årsrapporten, håndteres via it-baserede løsninger. Kontrolaktiviteter er

de procedurer, der skal sikre, at den samlede ledelses retningslinjer overholdes. Overvågning af

kontroller er den samlede ledelses ansvar. Den samlede ledelse skal i den forbindelse tage stilling

38 RS 315, pkt. 42
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til, om de interne kontroller er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og om de opfylder deres funktion i

relation til at forbygge og opdage fejlinformation.

Som det fremgår af undersøgelsen udarbejdet af PriceWaterhouseCoopers39, er etablering af en

intern revisionsafdeling den bedste sikkerhedsforanstaltning, en virksomhed kan etablere for at

sikre sig mod besvigelser.

10.3 Hvordan anvendes RS 240 ajourført i praksis?

I forbindelsen med de foretagne interviews med de to revisorer og de to bestyrelsesmedlemmer,

kan gruppen konstatere, at der er enighed om ansvarsfordelingen mellem revisor og den samlede

ledelse, da respondenterne alle udtaler, at det er den øverste og den daglige ledelses ansvar at

forebygge og identificere besvigelser, hvilket er i overensstemmelse med RS 240 ajourført pkt.

13. I forlængelse af dette, er det ligeledes blevet gjort klart, at der er væsentligt mere fokus på

besvigelser i klasse C og D virksomheder end der er i klasse B virksomheder. Den manglende

fokus på besvigelser i klasse B virksomheder, kompenseres ofte af ejerens deltagelse i driften af

virksomheden.

Bestyrelsesmedlemmet Steen mener, at en intern revisionsafdeling spiller en stor rolle i

forebyggelsen og opdagelsen af regnskabsmanipulation, hvilket underbygges af analysen

udarbejdet af PriceWaterhouseCoopers40, der viser at den interne revisionsafdeling har afdækket

flest besvigelser i de adspurgte virksomheder i Danmark i 2009.

De to adspurgte revisorer mener, at der ikke bør etableres kontroller for kontrollernes skyld. De

mener, at virksomhederne ud fra et driftsøkonomisk synspunkt, bør vælge at acceptere et vist

omfang af besvigelser, hvilket omfatter at en medarbejder f.eks. tager en kuglepen med hjem til

privat brug.

En hyppig årsag til besvigelser og i særdeleshed regnskabsmanipulation, skyldes anvendelsen af

incitamentsaflønninger til den daglige ledelse samt andre ledende medarbejdere. Der er

imidlertid sket et fald i brugen af incitamentsaflønning, hvilket til dels skyldes finanskrisen. På

39 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers - ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”
40 Revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers - ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009”
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trods af, at denne form for aflønning i praksis medfører et forøget risiko for

regnskabsmanipulation, vurderer gruppen ikke at aflønningsformen bør afskaffes, da de ud fra et

driftsøkonomisk synspunkt har en berettigelse, hvis de kan medvirke til en reel forbedring af

virksomhedens resultat. Tilstedeværelsen af incitamentsaftaler i en virksomhed kan få

medarbejderne til at indse, at det godt kan betale sig at yde en ekstra indsats.

For at komme besvigelser til livs i praksis, er der i RS 240 ajourført lagt op til at der kan

anvendes en whistleblower-funktion, til at modtage tip omkring besvigelser fra medarbejderne.

Det er gruppens vurdering, at denne funktion ikke kan medvirke til at reducere risikoen for

regnskabsmanipulation, men kun kan medvirke til at reducere risikoen for misbrug af aktiver.

Dette skyldes at en medarbejder ikke vil ”sladre” i forbindelse med ledelsens skøn af værdien af

f.eks. igangværende arbejder. Det er derimod lettere at give et tip om at en kollega i samme

arbejdsområde har fingrene lidt for langt fremme på lageret. Implementeringen af en

whistleblower-funktion i en virksomhed kan have sin berettigelse, hvis funktionen indgår som en

del af et allerede velfungerende kontrolmiljø.

Det er gruppens holdning, at der i forbindelse med revisionen skal opretholdes en professionel

skepsis til de oplysninger og dokumentation, der modtages fra den samlede ledelse. På baggrund

af udtalelserne fra revisorerne, er det gruppens vurdering, at revisor godt kan blive bedre til dette

i praksis. Det er imidlertid bestyrelsesmedlemmernes erfaring, at revisorerne generelt er

skeptiske i praksis.

I henhold til RS 240 ajourført, må der i praksis ikke foretages mindre kritiske revisioner på

baggrund af, at der er tale om en lille virksomhed, eller at det valgte revisionsselskab er et

mindre et af slagsen. Revisor har stadig pligt til at overholde standarden fuldt ud. Det er ikke

muligt at fravælge revisionshandlinger, som følge af et langt kundeforhold eller et rigtig godt

kendskab til kunden. Dette på trods af, at visse revisionshandlinger kan virke ligegyldige at

udføre på de helt små klasse B virksomheder eller kunder, som revisor har haft i mange år.

Det er gruppens vurdering at særligt de mindre revisionsvirksomheder får væsentlige

udfordringer ved anvendelse af RS 240 ajourført i praksis, da kunderne generelt forventer, at de
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mindre revisionsvirksomheder foretager en mindre kritisk revision end de store

revisionsselskaber.

Besvigelsesdrøftelserne med den samlede ledelse, bør foretages i planlægningsfasen, hvilket er i

overensstemmelse med RS 240 ajourført. Gruppen vurderer dog, at i de mindre ejerledede

virksomheder, kan denne drøftelse foretages i forbindelse med revisionen. Dette begrundes med

at det typisk er ejeren, der udgør den største risiko for besvigelser i de små ejerledede

virksomheder. Det fremgår ikke af RS 240 ajourført pkt. 33-56 om nogle af

risikovurderingshandlinger kan udelades, hvis der er tale om en lille ejerledet virksomhed. Hvis

revisor bør foretage samtlige revisionshandlinger jf. RS 240 ajourført pkt. 33-56 for en lille

ejerledet virksomhed, må dette anses for at være en konsekvens ved omsætning af RS 240

ajourført til praksis.

Det er gruppens vurdering, at revisor ikke kan nøjes med at tilføje et afsnit omhandlende

besvigelsesdrøftelser i protokollen, men skal foretage besvigelsesdrøftelser direkte med den

daglige og den øverste ledelse. Dette forhold vurderes at være en udfordring for revisorer med

berøringsangst over for besvigelsesdrøftelser med den daglige og den øverste ledelse, når RS 240

ajourført skal følges i praksis.

Gruppen er enig i, at det ikke giver mening at have længere besvigelsesdrøftelser med ledelsen i

de helt små virksomheder og at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt at foretage

besvigelsesdrøftelserne ganske kort med ejeren af virksomheden, da denne ofte udgør både den

daglige og den øverste ledelse. Det er dog gruppens vurdering, at revisor jf. RS 240 ajourført

pkt.33-56 ikke kan nøjes med at få den daglige ledelse til at underskrive en besvigelseserklæring

i stedet for at foretage besvigelsesdrøftelser med den samlede ledelse, selvom der er tale om en

lille ejerledet virksomhed. Dette forhold må anses at være en af konsekvenserne ved omsætning

af RS 240 ajourført til praksis.

Det er bestyrelsesmedlemmet Ole’s erfaring, at ikke alle revisorer følger RS 240 ajourført pkt.

33-56, da han kun sjældent har oplevet, at revisor har drøftet besvigelser med ham samt at

besvigelsesdrøftelserne kun har handlet om, hvorvidt der er konstateret besvigelser i løbet af året.



Kandidatafhandling 2010
En analyse af konsekvenser og udfordringer ved omsætningen af RS 240 ajourført til praksis

120

Det er gruppens holdning, at revisor skal udføre væsentligt mere revisionsarbejde end det

beskrevne, hvilket fremgår klart af RS 240 ajourført pkt. 43.

Det er gruppens vurdering, at der bør foretages en indledende og afsluttende regnskabsanalyse

for at identificere usædvanlige beløb eller sammenhænge i regnskabstallene eller udeblivelse af

forventede ændringer. Selvom der identificeres uregelmæssigheder, der ikke umiddelbart kan

årsagsforklares, er det gruppens erfaring, at der ikke altid planlægges særlige revisionshandlinger

rettet mod de identificerede risici.

10.4 Hvilke praktiske revisionshandlinger kan revisor udføre for at reducere
risikoen for fejl som følge af besvigelser?

De praktiske revisionshandlinger for at reducere risikoen for besvigelser udspringer typisk i

drøftelserne omkring risiko for fejlinformation i årsrapporten. Der er tale om drøftelser og

vurderinger som det samlede opgaveteam bør være en del af.

Under revisionen skal der vurderes design og implementering af de interne kontroller for at

identificere eventuelle svagheder i kontrollerne og på baggrund heraf vurdere om der er

risikofaktorer, der kan medføre besvigelser. Dette kan med fordel gøres med udgangspunkt i et

arbejdsprogram41, for at sikre at, som minimum, alle nøglekontrollerne vurderes.

I forbindelse med drøftelserne af besvigelser med den samlede ledelse, bør der fokuseres på at

drøftelsen skal foretages i god stemning, så den samlede ledelse ikke vurderer, at de bliver

beskyldt for besvigelser inden drøftelserne påbegyndes. Man kan med fordel forberede den

samlede ledelse på omfanget af drøftelserne via en orientering om agenda samt eventuelt et

checkskema42, omkring de områder, der skal behandles.

Der er som udgangspunkt tilknyttet besvigelsesrisici til regnskabsposten omsætning jf. RS 240

ajourført pkt. 60. For effektiv revision af regnskabsposten omsætning, kan der anvendes

analytiske metoder, herunder it-værktøjer, til stratificering af populationen. Gennemgang af

41 Bilag 3, Deloitte arbejdspapir AP 1560
42 Bilag 4, Deloitte arbejdspapir AP 1212
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bogføringen for det nye regnskabsår kan desuden give revisor en overbevisning om, hvorvidt

omsætningen er periodiseret korrekt.

I forbindelse med revisionen af debitorer, anvendes der typisk saldomeddelelser for at bekræfte

mellemværendet med virksomhedens debitorer. Denne revisionshandling giver revisor mulighed

for bl.a. at udfordre den daglige ledelses forslag til hensættelse til tab på debitorer, da dette er en

regnskabspost, der ofte er genstand for regnskabsmanipulation.

11 Perspektivering

Traditionelt set har revisors rolle definitorisk bestået i at agere som et uafhængigt kontrolorgan.

Der har imidlertid i praksis også vist sig en stadig mere udbredt tendens til, at revisor også kan

optræde som rådgiver i forskellige situationer. Revisor kan i mange tilfælde bidrage med sin

faglige viden, der sammen med sit kendskab til kundens virksomhed kan være værdifuld for den

samlede ledelse. Eksempelvis ved at hjælpe med, hvordan forretningsgange og processer

tilrettelægges hensigtsmæssigt.

Det er gruppens holdning, at revisionen af besvigelser kan forbedres, hvilket underbygges af

vores undersøgelse af hvordan RS 240 ajourført anvendes i praksis.

Nedenstående punkter skal ses som forslag til forbedringsmuligheder.

1. Støre fokus på den daglige ledelses handlinger fra den øverste ledelses side.

2. Fokus på besvigelser ud fra væsentlighed.

3. Ændringen i tilgangen til udvælgelse af poster mv., herunder flere uforudsete

handlinger.

Ad 1)

Det er typisk i danske virksomheder at der er tillid til medarbejderne fra en daglige og øverste

ledelse. Det kan være en af hovedgrundende til at der foretages besvigelser. Hvis der ikke

løbende bliver foretaget kontrol af medarbejderne på gulvet fra den daglige ledelse, vil der være

større lejlighed til at foretage besvigelser, typisk misbrug af aktiver. Det samme gælder hvis den

øverste ledelse ikke sørger for at foretage kontrol af den daglige ledelse, vil det være muligt at
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foretage misbrug af aktiver i samme omfang som øvrige medarbejder, men i langt højere grad,

har de ligeledes muligheden for at foretage regnskabsmanipulation.

Ad 2)

Der bliver ofte vurderet risiko for besvigelser på poster hvor væsentligheden er meget minimal.

Det er dog vigtigt at hvis der foretages en vurdering af væsentlighed, og der fravælges poster

med denne begrundelse, skal det bemærkes i revisionsprotokollen således at den øverste ledelse

er orienteret omkring revisors vurdering.

Ad 3)

Uforudsete handlinger i forbindelse med revision, består typisk i det årlige beholdningseftersyn,

som foretages for at følge god revisionsskik. Denne handling foretages som regel i de perioder,

hvor der er mindst at lave i revisionsbranchen, hvorfor handlingen primært bliver udført i

efteråret. I de tilfælde, hvor man ønsker at foretage besvigelser mod en virksomhed, kan

kendskab til den omtrentlige tidsmæssige placering af det årlige beholdningseftersyn, øge

muligheden herfor.

Det er gruppens vurdering at revisor godt kan anvende flere uforudsete revisionshandlinger.

Disse handlinger må ikke kunne forudses fra virksomhedens side, hvilket kan gøres ved at ændre

den tidsmæssige placering af handlingen hvert år.
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13 Bilag

Bilag 1

Den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar (RS 240 ajourført pkt.13-16)

 Hvem mener du er ansvarlig for at identificere og forebygge besvigelser?

 Hvad er din holdning til incitamentsaftaler og hvilke revisionshandlinger skal der foretages?

 Hvad er din vurdering af den øverste og daglige ledelses holdning til besvigelser samt

forebyggelsen heraf?

 Hvad er din erfaring og kendskab til anvendelse af whistleblower-funktionen og er det en funktion,

der med fordel kan implementeres i de danske virksomheder?

Professionel skepsis (RS 240 ajourført pkt. 23-26)

 Er det muligt i praksis at have en skeptisk holdning til alle modtagne dokumenter og informationer

under hele revisionen? (dvs. efterregne råbalancer og kontokort mv.)

 Vil en åbenlys undersøgelse eller kontrol af ledelsens udsagn kunne skade forholdet mellem

ledelsen og revisor? (ledelsen forventer vel at vi som udgangspunkt ikke stiller spørgsmålstegn

ved deres udsagn).

 Jf. RS 240 ajourført skal revisor opretholde en professionel skeptisk holdning gennem hele

revisionen, uanset revisors hidtidige erfaring med kunden. Er dette muligt i praksis?

Risikovurderingshandlinger (RS 240 ajourført pkt. 33-56)

 Hvornår foretages der besvigelsesdrøftelser med den øverste og daglige ledelse? (før revisionen

påbegyndes, under revisionen eller til regnskabsmødet?)

 Er besvigelsesdrøftelserne begrænset til en forespørgsel hvorvidt der er konstateret besvigelser i

regnskabsåret eller foretages der andre undersøgelser? Rettes der forespørgsler til andre end

ledelsen i virksomheden?

 Hvilke analytiske handlinger foretages der for at identificere evt. besvigelser? (f.eks. indledende

regnskabsanalyse).

 Hvor meget skal der til for at der vurderes at være en specifik risiko vedr. besvigelser? (er

”mavefornemmelse” nok eller skal der være klare tegn?)
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Bilag 2

Den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar (RS 240 ajourført pkt.13-16)

 Hvem mener du er ansvarlig for at identificere og forebygge besvigelser?

 Hvad er din vurdering af den daglige og den øverste ledelses holdning til besvigelser?

 Hvad er din holdning til incitamentsaftaler samt hvilke erfaringer du har med

incitamentsaftaler?

 Har du erfaringer og kendskab til anvendelse af whistleblower-funktionen fra dit

bestyrelsesarbejde og er det en funktion der med fordel kan implementeres i de danske

virksomheder?

Professionel skepsis (RS 240 ajourført pkt. 23-26)

 Opleves det ofte at revisorerne forholder sig kritisk til ledelsens forklaringer?

 Opleves det positivt eller negativt, når revisorerne forholder sig kritisk til ledelsens

forklaringer? (kan det skade kundeforholdet?)

 Er der en mærkbar forskel i revisorernes skepsis ved første revision i forhold til de

efterfølgende revisioner? (reduceres revisorernes skepsis efterhånden som revisoren får

positive erfaringer med kunden/ledelsen?)

Risikovurderingshandlinger (RS 240 ajourført pkt. 33-56)

 Hvornår foretager revisor besvigelsesdrøftelser med den øverste og daglige ledelse? (før revisionen

påbegyndes, under revisionen eller på regnskabsmødet?)

 Er besvigelsesdrøftelserne begrænset til en forespørgsel hvorvidt der er konstateret besvigelser i

regnskabsåret eller foretages der andre undersøgelser? Rettes der forespørgsler til andre end den

daglige ledelse i virksomheden?

 Har du oplevet at revisor spørger ind til hvordan den øverste ledelse fører tilsyn med den daglige

ledelse?
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Bilag 3
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Bilag 4

Risikofaktorer i relation til fejlinformation som følge af besvigelser

Ifølge danske revisionsstandarder skal vi som revisorer forespørge ledelsen om dens opfattelse af risikoen
for besvigelser i virksomheden og fastslå, om ledelsen har kendskab til besvigelser begået mod
virksomheden. På de følgende sider er vist eksempler på faktorer, som kan indikere, at der er risiko for
besvigelser. Disse eksempler er baseret på faktiske sager om besvigelser.

Herudover er der krav om, at vi ved drøftelser med ledelsen i virksomheden får en forståelse for dennes
vurdering af risikoen for besvigelser i virksomheden, og om der har været tilfælde af besvigelser.

Mange af risikofaktorerne er beskrevet ud fra en revisors synsvinkel, men vi mener, at ledelsens
opmærksomhed på mulige risikofaktorer kan være til hjælp ved ledelsens vurdering af risikoen for
besvigelser i virksomheden. Vi vil som revisorer foretage en professionel vurdering af risikofaktorerne
enkeltvis eller samlet, herunder om der er konkrete kontroller, der formindsker risikoen.

Risikofaktorerne er inddelt i to hovedgrupper:

1. Risikofaktorer i relation til fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation
2. Risikofaktorer vedrørende fejlinformation som følge af misbrug af aktiver.

Regnskabsmanipulation indebærer bevidst fejlinformation eller udeladelse af beløb eller oplysninger i
regnskabet for at vildlede regnskabsbrugerne. Misbrug af aktiver omfatter tyveri af virksomhedens
aktiver, hvor effekten af tyveriet ikke afspejles korrekt i regnskabet.

Risikofaktorer i de to hovedgrupper kan underopdeles i:

 Incitamenter og pres til besvigelser
 Muligheder for besvigelser
 Holdninger og begrundelser til risikoen for besvigelser.

Som forberedelse til drøftelsen af besvigelser, beder vi dig gennemgå risikofaktorerne på de næste sider
og sætte kryds ud for de risikofaktorer, der er eller kan være aktuelle i virksomheden uden at tage hensyn
til væsentlighed, eller om virksomheden har indført kontroller, der afdækker risikoen. Såfremt risikoen er
til stede, vil vi sammen drøfte, hvorledes denne faktor øger risikoen for besvigelser i virksomheden, og
hvorledes denne risiko er eller kan afdækkes.

De anførte risikofaktorer dækker over en række situationer, men der er kun tale om eksempler, hvorfor
andre risikofaktorer kan være aktuelle. Beskriv i givet fald sådanne yderligere risikofaktorer i hvert afsnit.

Det bør overvejes, om andre i virksomheden bør gennemgå risikofaktorerne for at få et fuldt overblik over
risikoen for besvigelser i virksomheden.
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1. Risikofaktorer i relation til fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation

1.1 Incitamenter og pres til besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

Den økonomiske stabilitet eller indtjening er truet af økonomiske, branchemæssige
forhold eller driftsmæssige forhold i virksomheden som fx indikeret ved følgende:

 En høj grad af konkurrence på eller mætning af markedet ledsaget af faldende
marginer/indtjening. (10.g + 10.h)

 Virksomhedens forretningsområder er sårbare over for hurtige ændringer i
teknologi, hurtig forældelse af produkter eller hurtige ændringer i rentesatser.
(11.i)

 Virksomheden agerer i forretningsområder, som er i tilbagegang som følge af
faldende kundeefterspørgsel og med et deraf følgende stigende antal
virksomhedslukninger inden for dette forretningsområde. (10.g)

 Virksomheden står overfor en trussel om konkurs, udnyttelse af pant stillet som
sikkerhed eller en fjendtlig overtagelse. (13.l)

 Virksomheden har vedvarende negative pengestrømme fra driftsaktiviteter eller
en manglende evne til at generere pengestrømme fra driftsaktiviteter, samtidig
med at der rapporteres positiv indtjening eller stigende indtjening. (13.k)

 Virksomheden har en usædvanlig hurtig vækst eller lønsomhed sammenlignet
med andre virksomheder inden for samme forretningsområde. (11.c + 11.n)

 Der er vedtaget ny lovgivning, der kan forringe virksomhedens økonomiske
stabilitet eller lønsomhed. (11.l + 11.m))

Den daglige ledelse er under betydeligt pres for at tilfredsstille krav eller
forventninger fra tredjemand som fx indikeret ved følgende:

 Høje forventninger til indtjening eller udvikling i indtjening fra analytikere,
investorer, væsentlige kreditorer eller andre eksterne parter (især forventninger,
der er uforholdsmæssigt ambitiøse eller urealistiske), herunder forventninger
skabt af ledelsen fx i form af optimistiske pressemeddelelser eller fondsbørs-
/regnskabsmeddelelser. (12.e)

 Betydeligt behov for at få tilført yderligere kapital for at sikre
konkurrencedygtighed under hensyntagen til virksomhedens finansielle stilling
(herunder et behov for midler til at finansiere væsentlig forskning og udvikling
eller anlægsinvesteringer). (13.j)

 Marginale muligheder for at opfylde eventuelle børskrav,
tilbagebetalingsbetingelserne på lån eller andre låne- eller
sikkerhedsbetingelser. (11.o)

 Forventning om negative konsekvenser af væsentlige igangværende
transaktioner (såsom en virksomhedssammenslutning eller tildeling af en
kontrakt), hvis der rapporteres dårlige økonomiske resultater. (12.j)

Den daglige ledelses og den øverste ledelses personlige økonomi er afhængig af
virksomhedens økonomiske udvikling som fx indikeret ved følgende:

 Betydelige økonomiske interesser i virksomheden. (12.i)

 En betydelig andel af ledelsens aflønning (fx bonus, aktieoptioner eller andre
former for incitamentsaflønning) er betinget af, at virksomheden opnår
uforholdsmæssigt høje mål for virksomhedens aktiekurs, driftsresultater,
finansielle stilling eller pengestrømme. (12.c)

 Personlig sikkerhedsstillelse/garanti for virksomhedens gæld. (12.i)

Den daglige ledelse og personalet er under betydeligt pres fra den øverste ledelse for
at opnå økonomiske mål, herunder salgs- og indtjeningsmål. (2.f + 12.b)

Opstiller den daglige ledelse uforholdsmæssigt høje finansielle mål og forventninger
til personalet. (22.j)
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1.2 Muligheder for besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

Branchens og virksomhedens forhold giver mulighed for regnskabsmanipulation som
følge af:

 Usædvanlige og væsentlige transaktioner med nærtstående parter uden for den
ordinære drift eller med nærtstående parter, hvor disse transaktioner ikke er
revideret eller er revideret af et andet firma. (2.e + 15.f + 16.c)

 Virksomheden har en stærk økonomi eller mulighed for at dominere branchen,
hvilket giver virksomheden mulighed for at diktere betalings- og
leveringsbetingelser for leverandører og kunder, der kan resultere i
transaktioner, som ikke er i overensstemmelse med normale forretningsvilkår
(arm’s length).

 Aktiver, forpligtelser, indtægter eller omkostninger, der er baseret på væsentlige
skøn, som indebærer subjektive vurderinger eller usikkerheder, der er
vanskelige at få bekræftet. (16.b)

 Væsentlige, usædvanlige eller meget komplekse transaktioner (især tæt på års-
afslutningen), der kan give anledning til vurderinger i relation til indhold frem
for formalia. (16.a)

 En væsentlig del af virksomhedens aktiviteter udføres uden for Danmark i
lande, der har et anderledes virksomhedsmiljø og -kultur. (5.d)

 Virksomheden har samhandelspartnere, med hvem der øjensynlig ikke er nogen
klar forretningsmæssig begrundelse.

 Virksomheden har væsentlige bankkonti eller dattervirksomheder/filialer i
skattelylande, for hvilke der øjensynligt ikke er nogen klar forretningsmæssig
begrundelse. (4.f)

Overvågningen af den daglige ledelse er svag og ineffektiv som følge af:

 Den daglige ledelse domineres af en enkelt person eller en lille gruppe af
personer (i en ikke-ejerdreven virksomhed) - uden kompenserende kontroller.
(1.g + 9.j)

 Den øverste ledelse har alene begrænset interesse for og overvåger ikke
effektivt de finansielle rapporteringer og interne kontrolsystemer. (3.a + 5.c +
5.d + 9.j + 22.a)

Organisationsstrukturen er kompleks eller ustabil, hvilket viser sig ved, at

 det er vanskeligt at afgøre, hvilken organisation eller person (eller personer), der
kontrollerer virksomheden. (5.a)

 organisationsstrukturen er meget kompleks eller indeholder et stort antal
usædvanlige juridiske enheder, ledelsesstrukturer eller kontraktlige
arrangementer, der øjensynligt ikke har forretningsmæssige formål. (4.a + 4.d)

 der er hyppig udskiftning i den daglige ledelse, rådgivere eller den øverste
ledelse. (1c + 3h)

De interne kontrolsystemer er utilstrækkelige som følge af:

 Utilstrækkelig overvågning af kontroller, herunder programmerede kontroller
og kontroller i forbindelse med løbende regnskabsrapportering. (3.d + 22.a)

 Hyppig udskiftning eller ansættelse af ukvalificeret personale i
regnskabsfunktionen, intern revision eller edb-funktionen.(3.e + 3.h + 3.o + 8.j
+ 8.m + 20.d)

 Ineffektive regnskabs- og edb-systemerne, herunder væsentlige svagheder i de
interne kontrolsystemer. (3.f + 6.a)
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1.3 Holdninger og begrundelser til risikoen for besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

 Den daglige ledelse har ikke eller ikke på tilstrækkelig vis kommunikeret,
implementeret, støttet eller håndhævet virksomhedens holdninger til værdier og
etik eller har kommunikeret upassende standarder for værdier og etik. (3.b)

 Den daglige ledelse udviser betydelig ligegyldighed over for myndigheder. (3.n)

 Ikke-regnskabskyndige medlemmer af ledelsen har væsentlig indflydelse på
valg af anvendt regnskabspraksis eller fastlæggelse af væsentlige
regnskabsmæssige skøn. (1.k)

 Der er en historik for overtrædelser af børsregler eller andre lovregler eller for
krav mod virksomheden, den daglige ledelse eller den øverste ledelse for
påståede besvigelser eller overtrædelse af børsregler eller andre lovregler. (1.a)

 Den daglige ledelse har en udtalt interesse i at fastholde eller forøge
virksomhedens aktiekurs eller indtjeningsudvikling. (12.c)

 Den daglige ledelse forpligter sig ofte over for analytikere, kreditorer og anden
tredjepart til at opnå uforholdsmæssigt ambitiøse eller klart urealistiske mål.
(12.e)

 Den daglige ledelse undlader at rette kendte væsentlige svagheder i de interne
kontroller rettidigt. (3.a + 22.i)

 Den daglige ledelse har af skattemæssige grunde en interesse i at anvende
upassende metoder til at minimere den rapporterede indtjening. (12.d + 16.d)

 Den daglige ledelse har en lav moral. (spørgsmål 1 + 20)

 Virksomhedsejeren skelner ikke mellem personlige og virksomhedsrelaterede
transaktioner. (2.e + 15.f + 16.c)

 Der er uoverensstemmelser i virksomhedens ejerkreds.

 Den daglige ledelse forsøger ofte at retfærdiggøre en særlig eller upassende
regnskabsaflæggelse ved at angive væsentlighed som begrundelse. (2.a + 2.b)

 Forholdet mellem den daglige ledelse og den nuværende eller tidligere revisor
er anspændt, hvilket kommer til udtryk på følgende måde:

 Regelmæssige uoverensstemmelser med den nuværende eller tidligere
revisor om regnskabs-, revisions- eller rapporteringsmæssige forhold.
(14.g)

 Urimelige krav til revisor, herunder urimelige begrænsninger i tidsfor-
bruget til at færdiggøre revisionen eller til at udfærdige
revisionspåtegningen. (14.b)

 Formelle eller uformelle restriktioner på revisor, som på upassende måde
begrænser revisors adgang til personer eller informationer eller
begrænser revisors mulighed for at kommunikere med den øverste
ledelse. (14.c)

 Dominerende adfærd fra den daglige ledelse over for revisor, herunder
særligt forsøg på at øve indflydelse på revisionens omfang eller revisors
valg af medarbejdere i revisionsteamet. (14.h)
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2. Risikofaktorer vedrørende fejlinformation som følge af misbrug af aktiver

Risikofaktorer i relation til fejlinformation, der er en følge af regnskabsmanipulation, kan også være

relevante, hvis det er fejlinformation som følge af misbrug af aktiver (fx må overvågningen af den daglige

ledelse anses for svag og ineffektiv, uanset om fejlinformationen opstår gennem regnskabsmanipulation

eller ved misbrug af aktiver).

2.1 Incitamenter og pres til besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

 Personlige økonomiske forpligtelser for den daglige ledelse eller medarbejdere,
der har adgang til kontanter eller andre let omsættelige aktiver, kan give
anledning til misbrug af aktiver. (21.g)

 Et dårligt forhold mellem virksomheden og medarbejdere, der har adgang til
kontanter eller andre let omsættelige aktiver, kan give anledning til misbrug af
aktiverne. Dårlige forhold kan fx skyldes:

 Kendte eller forventede afskedigelser af medarbejdere. (14.i)

 Udmeldte eller forventede ændringer i medarbejder- og
incitamentsaflønning.

 Forfremmelser, aflønning eller andre kompensationer modsvarer ikke
forventningerne.

2.2 Muligheder for besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

Visse karakteristika eller omstændigheder kan øge sårbarheden over for misbrug af
aktiver. Dette gælder fx i følgende situationer:

 Håndteres der eller er der store kontantbeløb i kassen? (21.a)

 Er lagerbeholdningen karakteriseret ved små størrelser, høj værdi pr. enhed
og/eller stor efterspørgsel/brugsværdi? (21.b)

 Er der blandt aktiverne let omsættelige aktiver, såsom
ihændehaverværdipapirer, diamanter eller computerchips, der let kan omsættes
til kontantbeløb? (21.c)

 Er anlægsaktiverne karakteriseret ved små størrelser kombineret med
salgbarhed samt vanskeligheder ved eller ingen mulighed for at identificere
ejerforholdet? (21.d)

Utilstrækkelig intern kontrol kan øge sårbarheden over for misbrug af aktiver. Dette
gælder fx i følgende situationer:

 Mangel på passende funktionsadskillelse eller uafhængige verifikationer. (22.d)

 Utilstrækkeligt tilsyn med overordnede lederes omkostninger, såsom
rejseomkostninger og andre udlæg.

 Mangel på passende tilsyn fra ledelsen (fx utilstrækkeligt tilsyn med eller
utilstrækkelig overvågning af afsides lokationer). (22.a)

 Mangel på procedurer ved vurdering af jobansøgere til stillinger, hvor
medarbejdere har adgang til aktiver, der er udsatte for uretmæssig tilegnelse.
(22.b)

 Registreringen af aktiver, der er sårbare over for uretmæssig tilegnelse, er
utilstrækkelig. (22.c)

 Mangel på et passende system til godkendelse af transaktioner (fx på
indkøbsområdet). (22.e)

 Dårlige fysiske sikkerhedsforanstaltninger vedrørende kontanter, værdipapirer,
varebeholdninger eller anlægsaktiver. (22.f)

 Ingen fuldstændige og rettidige afstemninger af aktiverne. (22.d)
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2.2 Muligheder for besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

 Mangel på rettidig og passende dokumentation for transaktioner (fx
krediteringer af returnerede varer). (22.g)

 Manglende afholdelse af obligatorisk ferie for medarbejdere, der udfører
nøglekontrolfunktioner. (22.h)

 Den daglige ledelse har ikke tilstrækkelig indsigt i edb-anvendelsen, hvilket
giver edb-personalet mulighed for at misbruge aktiver. (8.a)

 Utilstrækkelige adgangskontroller til data samt kontrol over og gennemgang af
logs i edb-systemer. (8.d + 8.i + 8.o)

2.3 Holdninger og begrundelser til risikoen for besvigelser Sæt kryds,
hvis aktuelt

 Ignorering af behovet for overvågning eller reduktion af risikoen for misbrug af
aktiver. (3.a)

 Ignorering af interne kontroller mod misbrug af aktiver ved at tilsidesætte
eksisterende interne kontroller eller ved at undlade at rette kendte svagheder i
de interne kontroller. (22.i)

 Adfærd, der indikerer ubehag eller utilfredshed med virksomheden eller dens
behandling af medarbejderne. (21.e)

 Ændringer i adfærd og livsstil, der kan indikere, at der er sket misbrug af
aktiver. (21.f)

 Tolerance over for småtyveri (rapseri).


