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2 EXECUTIVE SUMMARY 
During the last decade, there have been a number of highly profiled incidents of fraudulent 
financial reporting.  Following such incidents the question arises of whether the auditor should 
have discovered the fraud and consequently, the value of the audits is questioned. Fraud is 
seldom discovered during audits. Yet, audits are considered to play a vital role in the prevention 
of fraud, due to the understanding and testing of the company’s internal controls that the auditor 
is undertaking during the audit. Regulators apparently agree to this point of view and have 
responded with a higher focus and increased regulations on internal controls. 

If audits are not suited to discover fraud then a significant question is whether the 
communication of the auditor is adequate when informing those charged with governance (the 
Supervisory Board - hereafter the Board) about the findings and limitations in the auditors work, 
regarding internal controls. The purpose of this thesis is to examine if the auditors reporting to 
the Board, mainly through the audit minutes, is usable in regards to the Board’s risk assessment 
of internal controls relating to the accounting processes. 

The auditors have a high degree of freedom to choose which audit approach that will be the most 
efficient and are not required to review or test all the accounting processes. As the auditors can 
only comment on the processes and internal controls they actually have examined, the reporting 
to the Board is to a high degree dependent of the auditor’s decision of which processes to 
examine. There are no requirements to inform the board about, which processes are examined by 
the auditor. This expectation gap may affect the Board’s understanding and the Board may 
believe that the auditor has investigated more processes than it is actually the case and therefore 
ascribe more reliance to the internal controls than can actually be merited by the audit. 

The conducted survey in connection to this thesis indicates that this is the case. The board 
members consider the auditor’s communication in regards to weaknesses in the internal controls 
to be valuable. But the survey also shows that the board members tend to expect too much from 
the auditors work compared to the actual audit procedures which the auditor must undertake 
according to the generally accepted auditing standards.  

Furthermore, the board members find that they can understand the problems described in the 
minutes. However, the survey responses from auditors indicate that the auditors quite often 
receive follow-up questions regarding the audit minutes, including questions about the 
understanding of problems described in the minutes. This also suggests that the board member’s 
perception of the value and usability of the minutes is too high, compared to reality. 
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The Board needs to understand the auditor’s comments on weaknesses correctly. If the Board 
does not understand the weaknesses that are described in the minutes as intended, then the 
Board may misjudge the significance of the comment. As a consequence the Board will not be able 
to make a qualified decision based on the auditor’s comments.   

In order for the Board to understand the auditor’s comments, the minutes must be written in a 
way that ensures that the Board and the auditor have the same understanding of the words used 
and their implications. For example “internal controls” may have a very specific meaning to the 
auditor but might not be quite so specific to the board members. In this case, the board members 
understand the words, but may not understand the meaning in the exact same way as the auditor 
intended. The risk is that the board members misleadingly believe they have understood the 
auditor’s point, while this might not be the case.   

A linguistic and communicative examination of a number of audit minutes shows that the auditor 
takes on a very accurate but not very reader friendly writing style and that this is reflected by a 
high readability-index as well as use of many technical terms. In addition, many concepts are 
used that could have another meaning to the board members than to the auditors. As a result, the 
audit minutes are not very effective from a communicative point of view. 

Furthermore, the impact of the comments is subject to the way the auditor has chosen to present 
an issue, e.g. a weakness in internal controls. The emphasis of a comment is very dependent on 
the auditor’s judgment of the issue. Since there is no objective ‘truth’ the emphasis of a comment 
from the auditor may turn in to a negotiation with the management, since the management has 
an interest in minimizing any critical auditor comments.  

The survey shows that changing the presentation of a weakness have an impact on the reader’s 
assessment of the risk involved. The study also indicates that the main factor affecting the 
assessment of risk is how specific a weakness is described, including a presentation of the 
potential risk. 

The analysis of the study of the audit minutes indicates that the auditor may very well choose to 
minimize the impact of the comments in the audit minutes by applying a style that suggest a 
relative small impact.  

Based on the analysis and findings, the thesis concludes that the reporting of the auditors is not 
very usable for the Boards risk assessment of internal controls in regards of the accounting 
processes.  
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3 INDLEDNING 

3.1 FORORD 
Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med vores afslutning på kandidatuddannelsen 
cand.merc.aud. Afhandlingen er lavet med henblik på at belyse og afdække en række 
problemstillinger omkring revisors rapportering i forhold til eventuelt identificerede svagheder i 
et selskabs interne kontroller. Det er vores opfattelse, at dette område er utilstrækkeligt belyst 
og analyseret, og vi har derfor fundet det relevant og interessant at foretage en nærmere 
undersøgelse af de faktorer, der styrer revisors kommunikation af svagheder i virksomhedens 
interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse. 
 
Afhandlingen henvender sig derfor primært til revisorer samt medlemmer af den daglige og 
øverste ledelse af selskaber, som ønsker ovenstående problemstilling yderligere belyst og 
analyseret. Vejleder og censor er derfor sekundær målgruppe, hvilket i nogen grad har haft 
betydning for opgavens udformning, idet vi medtager en kort præsentation af grundlæggende 
forhold, som vi finder relevante for læsers forståelse af afhandlingens sigte.  

3.2 PROBLEMSØGNING 
Den øgede globalisering og den teknologiske udvikling har åbnet nye muligheder for økonomisk 
virksomhedskriminalitet. I revisionsfaget er denne type kriminalitet opdelt i forskellige typer, 
herunder blandt andet korruption og bestikkelse, krænkelse af immaterielle rettigheder, hvid- og 
sortvaskning af penge mfl. De mest fremtrædende former er ifølge PWC Crime Survey 2009 dog 
stadig regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver1. Den internationale samhandel og 
komplicerede it-systemer har i særdeleshed givet den daglige ledelse øgede muligheder samt 
netværk til at manipulere med de faktiske begivenheder, således at der kan rapporteres 
misvisende resultater og pengestrømme fra virksomhedens aktiviteter. Udover ledelsens øgede 
mulighed for at foretage regnskabsmanipulation har utilstrækkelig sikkerhed og manglende 
begrænsninger i virksomhedernes interne kontrolmiljø muliggjort sofistikerede og kreative 
former for misbrug af aktiver, hvilket optræder på alle medarbejderniveauer. Ifølge PWC er 
regnskabsmanipulation den mest udbredte form for besvigelse i danske virksomheder i 2009, 
hvilket ifølge undersøgelsen primært skyldes vanskeligheder ved opnåelse af tilfredsstillende 

                                                             
1 PriceWaterhouseCoopers (2009) 
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resultater. I en tilsvarende undersøgelse for 20072 var den primære besvigelse karakteriseret ved 
misbrug af aktiver, hvilket muligvis blandt andet kan skyldes mere gunstige forhold for 
virksomhederne og dermed nemmere indfrielse af forventninger til resultater.  

Der har inden for det sidste årti været adskillige højt profilerede sager vedrørende 
regnskabsmanipulation. Enron er nok den mest kendte, men også sagerne om World-com og 
Palmalet er eksempler på omfattende regnskabsmanipulation. Herhjemme er der på nuværende 
tidspunkt tre højt profilerede regnskabsskandaler under retslig behandling, herunder IT Factory 
samt de to banker Roskilde Bank og EBH Bank. 

Når regnskabsskandaler, som ovenstående, opstår og kommer til offentlighedens kendskab, 
stilles der naturligvis spørgsmålstegn ved værdien af revision. Eksperter3 bliver af medierne ofte 
spurgt til, om revisor burde have opdaget besvigelserne samt, hvori værdien af revision består. 
Retssager og offentlig diskussion omkring ansvarsplacering i forbindelse med større 
regnskabsskandaler i virksomheder er særligt medvirkende til at aktualisere debatten om 
forventningskløften4. Det er vores klare oplevelse, at denne tilbagevendende debat med al 
tydelighed fremhæver uoverensstemmelsen mellem revisors og bestyrelses opfattelse af revisors 
ansvar for eventuelle besvigelser i virksomheden.5  

Selv om revisorstanden igennem det seneste årti er blevet mere opmærksom på at revidere imod 
besvigelser, er området stadig problemfyldt, fordi revisors muligheder for at opdage besvigelser 
er relativt begrænsede i forhold til ledelsens mulighed for at skjule dette. I forbindelse med 
opdatering af RS 240 i 2005 er revisorstandens ansvar for opdagelse af besvigelser i 
virksomheder blevet øget, hvilket har medført, at revisor, som følge af de indbyggede 
begrænsninger i revisors arbejde. Revisor har derfor forsøgt at starte dialogen med både den 
daglige og den øverste ledelse omkring sammenhængen mellem virksomhedens eget 
kontrolmiljø og risikoen for besvigelser. Dialogen er blevet fremmet af, at ledelsens opgaver også 
er blevet præciseret i form af vejledninger til god selskabsledelse.  

Myndighederne er tilsyneladende enige i, at interne kontroller i højere grad bør være i fokus. En 
konsekvens af de store internationale regnskabsskandaler er indførslen af Sarbanes Oxley (SOX) i 

                                                             
2 PriceWaterhouseCoopers (2007) 
3 Professorer og lektorer ved universiteter.  

4 Forventningskløften opstår ved uoverensstemmelser mellem det, regnskabsbrugeren forventer, at  
revisor foretager i forbindelse med revisionen og det, revisor rent faktisk udfører ved revisionen. 
5 Berlingske Tidende (12. maj 2009) 
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USA og EURO SOX i EU med 4. og 7. direktiv.  Tilsvarende er kravene til revisors forståelse af 
virksomhedens forretningsgange øget med indførslen af revisionsstandard 315. 

I artikel "Revisor opdager aldrig fup" fra 23. november 2009 i Erhvervsbladet påpeger professor 
ved CBS, Morten Samuelsson, at revisors opgave i relation til besvigelser, er langt mere 
forebyggende end opdagende. Han argumenterer for, at forventningerne til revisors opdagelse af 
besvigelser bør reduceres. Lektor ved CBS, Kim Klarskov Jeppesen, er enig med Morten 
Samuelsson og tilføjer, at revisor bør sætte fokus på rapportering omkring interne 
kontrolsystemer og besvigelsesrisici. 

Vi er således af den opfattelse, at såfremt revisor kun har meget begrænset mulighed for at 
opdage besvigelser, står der kun tilbage, hvorvidt revisor er tilstrækkelig god til at kommunikere 
omkring muligheder og begrænsninger samt om eventuelle svagheder i de interne kontroller i 
forhold til eventuelle regnskabsmæssige besvigelsesrisici.  

Denne afhandlings fokus udspringer således fra et ønske om at belyse situationen, før der er 
konstateret problemer, og dermed før 'blame-game'et' går i gang, og der skal placeres et ansvar.  

Vi ønsker at belyse, hvilke faktorer der påvirker og er med til at styre revisors kommunikation 
med virksomhedens øverste ledelse samt at analysere, om revisors kommunikation omkring 
svagheder i de interne kontroller er tilstrækkelig, forståelig, relevant og rettidig til at understøtte 
bestyrelsens kontrol- og styreopgave.  

Afhandlingens sigte er primært at tilføre en ny vinkel på den valgte problemstilling og ikke at 
tilbyde et decideret løsningsforslag til revisionsvirksomhederne. 

3.3 PROBLEMFORMULERING 
I lyset af ovenstående problemsøgning finder vi det interessant at foretage en analyse af revisors 
kommunikation af svagheder i interne kontroller samt anvendeligheden af denne for bestyrelsen. 

Vi søger således at besvare nedenstående hovedspørgsmål: 

I hvilken grad kan bestyrelsen anvende revisors rapportering i revisionsprotokollen 

omkring identificerede svagheder i de interne kontroller som beslutningsgrundlag i 

forhold til styring af risici i virksomhedens regnskabsprocesser?  

Til brug for behandling af ovenstående problemstilling er følgende underspørgsmål opstillet: 

1. Hvordan er ansvarsfordelingen mellem revisor og bestyrelse i forbindelse med revision af et 

årsregnskab? 
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Vi ønsker kort at gennemgå grundlaget for revision samt arbejds- og ansvarsfordelingen 
mellem revisor og virksomhedens øverste ledelse. Formålet med dette er at belyse de 
overordnede og lovgivningsmæssig forhold, der påvirker interaktionen mellem revisor og 
bestyrelse. Vi finder det relevant at foretage en kort gennemgang af revisors arbejde i forhold 
til den regulering, som revisor er underlagt samt at kortlægge, om der er overensstemmelse 
mellem bestyrelsens opfattelse af revisors arbejde, og det revisor faktisk leverer. 

2. Hvad er revisors rolle i relation til virksomhedens interne kontroller og svagheder heri? 

Med henblik på at udarbejde en relevant og brugbar analyse af samspillet mellem revisor og 
bestyrelse i forhold til virksomhedens interne kontroller vurderer vi, at det er nødvendigt at 
foretage en kort gennemgang af revisors ansvar i relation til virksomhedens interne 
kontroller. 

3. Hvilke krav er der til revisors kommunikation med den øverste ledelse, særligt i forhold til 

kommunikation omkring interne kontroller og besvigelsesrisici? 

Formålet med at gennemgå kravene til revisors kommunikation, er at danne grundlaget for 
en senere diskussion af, i hvilken grad bestyrelsen kan basere sig på revisors rapportering 
omkring interne kontroller og besvigelsesrisici.   

4. I hvor høj grad påvirker sociale sammenhænge interaktionen og kommunikationen mellem 

revisor og bestyrelse? 

Formålet med dette afsnit er at belyse og diskutere, hvilke indtryk de involverede parter i en 
given relation ønsker at promovere og i lyset af vores problemstilling, hvordan disse ønsker 
kan påvirke revisors rapportering til virksomhedens øverste ledelse. 

5. I hvor høj grad er der overensstemmelse mellem den risiko revisor anfører, og den opfattelse 

bestyrelsen har af risikoen? 

Vi ønsker med dette afsnit at belyse og analysere, om bestyrelsen opnår den af revisor 
tilsigtede opfattelse og forståelse af revisors kommunikation og dermed alvorsgraden af 
revisors bemærkninger. Såfremt opfattelsen mellem revisor og bestyrelse er væsentlig 
forskellig, vil vi via spørgeskemaundersøgelse og interviews indkredse eventuelle årsager 
hertil. 

Ovenstående spørgsmål vil forsøges besvaret i problembehandlingen.  
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3.4 FORUDSÆTNINGER OG AFGRÆNSNINGER 
Afhandlingens fokus er revisors kommunikation af interne kontroller, primært set i forhold til 
revisionsprotokollen. Vi forholder os alene til de krav, der er til kommunikation efter RS’er samt 
lovgivningen, og afgrænser os fra øvrige rapporteringskrav, herunder eksempelvis krav til særlig 
rapporteringer til finansielle virksomheder og særlig rapporteringskrav ved revision af offentlige 
institutioner mv. 

Vi begrænser os til at se på revisionsopgaven og ikke revisors kommunikation i forbindelse med 
andre opgaver, revisor kan udføre for en kunde. 

Afhandlingen indeholder en diskussion af kravene til revisors opgave i forhold til besvigelser og 
forståelse af virksomheden, men berører ikke en nærmere gennemgang af effektiviteten af 
interne kontroller og de påkrævede revisionshandlinger samt den værdi, som gennemgang af 
interne kontroller kan give i forhold til den samlede revision.  

De internationale revisionsstandarder (ISA) er blevet ajourført og ensrettet i forbindelse med 
Clarity Project6. Disse standarder vil blive implementeret i Danmark. Vi vil i afhandlingen alene 
behandle de kommunikative konsekvenser af de ajourførte standarder. Det er ikke vores formål 
at foretage en analyse af erstatningsmæssige forhold, hverken i forhold til revisor eller bestyrelse. 
Vi foretager derfor ikke en analyse og vurdering af afsluttede og fremtidige erstatningssager.  

Den nye selskabslov indfører muligheden for at have et ”tilsynsråd” i stedet for en bestyrelse. I 
afhandlingen beskæftiger vi os udelukkende med bestyrelsen og gennemgår ikke de tilfælde, hvor 
der er forskel på tilsynsrådets og bestyrelsens opgaver.  

Vi belyser ikke problemstillinger i forhold til disciplinærafgørelser, eller hvilke konsekvenser 
afgørelserne måtte have for revisor, der ikke har overholdt krav og bestemmelser i henhold til 
gældende lovgivning.  

Vores besvarelse tager udelukkende sigte på danske bestyrelser og dansk lovregulering af 
revisors arbejde. Vi vil, hvor dette findes relevant for den valgte problemstilling, inddrage 
internationale forhold. 

Afhandlingen forudsætter ikke et indgående kendskab til revisors kommunikation, men da 
afhandlingen primært er henvendt til medlemmer af den daglige og øverste ledelse, må det 

                                                             
6 "Clarity Project" var et ajourføringsprojekt som IAASB under IFAC gennemført med henblik på at gøre vejledingen af 
revisorerne bedre.  
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antages, at der er et vist kendskab til rammerne for denne kommunikation. Vi forudsætter at 
læser har teoretisk viden på CMA-niveau indenfor revisions- og selskabsområdet. 

3.5 BEGREBSAFKLARING 
"VÆSENTLIGE SVAGHEDER" KONTRA "BETYDELIGE MANGLER"  
Vi har i afhandlingen valgt at anvende terminologien 'væsentlige svagheder'. Årsagen til dette er, 
at det nyligt gennemførte Clarity Project, som har ændret terminologi i forhold til begrebet 
svagheder i interne kontroller, ikke er trådt i kraft i danske revisionsstandarder. Dog vil vi ved 
vores gennemgang af de klarificerede standarder anvende den nye terminologi.  
 
DEN ØVERSTE LEDELSE  
Vi har valgt at tage udgangspunkt i bestyrelsen og vil anvende dette løbende som begreb. Der kan, 
i forhold til vores problemstilling, drages paralleller mellem bestyrelsen og tilsynsrådet. 
Eventuelle forskelle ønsker vi ikke at belyse, da vi ikke har fundet dette relevant for vores 
afhandlings problemfelt. 
 
REVISIONSPROTOKOL 
Revisionsprotokollen har flere betegnelser, herunder revisionsprotokollat og protokoltilførsel 
mv. Vi har valgt herfra, at benævne dette dokument som "protokol".  
 
INTERNE KONTROLLER 
Når vi anvender begrebet interne kontroller, omfatter dette kun de kontrolmæssige 
foranstaltninger ledelsen har etableret med henblik på at sikre regnskabsposternes rigtighed. 
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3.6 LÆSEVEJLEDNING 
Nedenstående figur har til formål at visualisere opgavens struktur: 
FIGUR 1– OPGAVESTRUKTUR 

KILDE: EGEN TILVIRKNING 

 

Indledning

Model og
metodevalg

Problembehandling

Konklusion 

Undersøgelsesdesign

Anvendt teori og modeller

Dataindsamling

Executive Summary

Problemformulering 

Læsevejledning

Forudsætninger og afgrænsninger

Begrebsafklaring

Problemsøgning

Litteratur- og kildekritik

Samlet konklusion

Kommunikationsteori

Interne kontroller og besvigelser

Krav til revisors kommunikation 

Interaktion mellem revisor og ledelse

Ansvarsfordeling mellem revisor og bestyrelse

Kommunikationsanalyse

Revisionsprotokollens anvendelighed



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 13 

4 METODEBESKRIVELSE 
I dette kapitel belyses afhandlingens undersøgelsesdesign, herunder de fremgangsmåder, som vi 
har valgt at benytte ved indsamling, analyse og vurdering af data og øvrig empiri.  

Vi har lagt afhandlingens kommunikative fokus på revisionsprotokollen. Det er gjort ud fra den 
betragtning, at revisionsprotokollen er den eneste krævede skriftlige rapportering, som revisor 
skal udarbejde til bestyrelsen. Protokollen er reguleret i revisionsstandarderne og dermed 
omfattet af god revisionsskik. Yderligere har bestyrelsen pligt til at læse revisionsprotokollen, 
hvilket skal bekræftes ved underskrift. Revisionsprotokollen giver dermed en god platform for 
afhandlingen, fordi protokollen er ’laveste fællesnævner’ for, hvad bestyrelsen får oplyst fra 
revisor. 

4.1 UNDERSØGELSESDESIGN 
Vi har valgt at anlægge en induktiv vinkel i forhold til besvarelse af afhandlingens problemstilling, 
idet vi vil belyse problemstillingen med udgangspunkt i den indsamlede empiri og derigennem 
generalisere over problemstillingen med udgangspunkt i nogle enkelte hændelser.  

Vi laver en diskursanalyse på nogle udvalgte protokoller. Diskursteori ligger indenfor den 
socialkonstruktionistiske teori som argumenterer, at alle menneskelige handlinger er påvirket af 
den specifikke kontekst, og at der derfor ikke kan generaliseres på baggrund af enkelte 
hændelser. Dette skyldes at de forhold som undersøges er foranderlig afhængig af situation og 
relation. I forhold til afhandlingens problemfelt er netop forskelle mellem revisor og bestyrelses 
kontekst (viden og erfaring) en meget væsentlig faktor, og det er efter vores opfattelse derfor 
nødvendigt at beskæftige sig med disse forskelle for at opnå en tilstrækkelig bredde i 
afhandlingen. Vi bruger diskursanalysen som baggrund for vores spørgeskemaundersøgelser og 
interviews og mener på den baggrund at vi kan generalisere over problemstillingen. 

4.2 ANVENDT TEORI OG MODELLER 
Teoridelen har til formål at indkredse analyserammen for casestudiet. Endvidere har teoridelen 
som selvstændigt formål at opnå en uddybende teoretisk forståelse for de relevante fagområder, 
herunder de brugte socialkonstruktionistiske modeller. På denne måde anvendes 
teoridiskussionen til, i samspil med den empiriske analyse, at besvare afhandlingens 
problemformulering. For at opnå et nuanceret indblik i og forståelse af de behandlede emner har 
vi lagt vægt på at belyse de forskellige teoretiske emner ud fra flere forskellige teoretiske 
tilgange. Vi tilstræber altså bredde i fremstillingen af afhandlingens emne. Med henblik på at 
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opnå en relevant bredde og underbygning vil vi således, undervejs i teoridiskussioner, også 
inddrage anden litteratur, som ikke kan kategoriseres som anerkendt forskningslitteratur, men i 
stedet bygger på erfaringer fra lignende projekter. På trods af at denne litteratur ikke kan 
tillægges den samme værdi, som teorier udviklet under kontrollerede studier af anerkendte 
forskere, har vi i nogle kapitler valgt at inddrage sådant materiale som supplement til vores teori, 
da det er vores opfattelse, at blandt andet rådgivere kan have relevante input til debatten, som 
kan bidrage til vores studie af revisors kommunikation.  

Vores valg af teorier er på ingen måde udtømmende, og problemstillingen vil derfor også kunne 
belyses fra andre teoretiske synsvinkler. Vores brug af teorierne er primært 
anvendelsesorienteret. 

4.2.1 REVISIONSLITTERATUR 
Revisionsteknisk tager vi udgangspunkt i gældende lovgivning og revisionsstandarder. Disse er 
praktiske arbejdsredskaber og ikke egentlig teori, men en forståelse af disse forhold er centralt 
for vores analyse og diskussion. 

4.2.2 RELATIONSTEORI 
Idet vi belyser sociale interaktioner, tager vi i vores analyse udgangspunkt i 
socialkonstruktionistiske modeller. Vi bruger Goffman’s Impression Management teori til at 
beskrive og analysere de interaktioner, der sker mellem revisor, direktion og bestyrelse. Goffman 
ser udelukkende på den sociale interaktion og ser bort fra de rammebetingelser, interaktionen 
foregår under. Dette er efter vores opfattelse en mangel set i lyset af afhandlingens 
problemstilling, idet interaktionen omkring revisionen er kraftigt påvirket af de rammer, der er 
givet udefra, og som den enkelte revisor og/eller bestyrelse ikke kan påvirke. Vi supplerer derfor 
Goffman med Callon’s Framing teori, hvor den sociale interaktion sættes i forhold til nogle 
rammer, som defineres ud fra den omtalte interaktion. 

4.2.3 KOMMUNIKATIONSTEORI 
Da afhandlingens problemstilling omhandler kommunikation vil vi inddrage 
kommunikationsteori med henblik på at identificere udslagsgivende faktorer i kommunikation. 
Vi har valgt at danne en platform for beskrivelse og analyse ved overordnet gennemgang og brug 
af en diskursteoretisk tilgang.  
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Jørgensen & Philips definerer en diskurs som ”(…) en bestemt måde at tale om og forstå verden 

(eller dele af verden) på.”7 En antagelse i flere tilgange til diskursanalyser er, at måden vi 
kommunikerer på, ikke neutralt afspejler vores omverden, identiteter og sociale relationer, men 
spiller en aktiv rolle i at skabe og forandre disse. På baggrund af vores interesse for afhandlingens 
problemstilling vil vi i det følgende kort skitsere rammerne for de filosofiske antagelser og tanker 
bag diskursteori.  

Diskursteori er en del af den socialkonstruktionistiske sociologiske og sprogvidenskabelige 
opfattelse. Socialkonstruktionisme er beslægtet med den samfundsvidenskabelige position 
socialkonstruktivisme, dog med den forskel, at hvor socialkonstruktivisme opfatter verden 
gennem individet, anser socialkonstruktionisme det meningsdannende som noget, der primært 
bliver skabt igennem sociale og kulturelle processer. Når viden er skabt via sociale og kulturelle 
processer, er effektiviteten af kommunikationen i relationen således af afgørende betydning for 
denne vidensskabelse.  

Vi finder særligt den psykologiske diskursanalyse relevant i forhold til vores undersøgelsesfelt, 
hvor vi ønsker at belyse problemstillingen omkring revisors kommunikation i protokollen. Den 
psykologiske diskursanalyse vil vi anvende til at afdække, hvordan sproget påvirker modtagers 
opfattelse af indholdet i protokollen. Endvidere vil vi inddrage elementer fra den kritiske 
diskursanalyse med henblik på at foretage en kritisk analyse af de diskurser, som efter vores 
opfattelse er interessante set i forhold til undersøgelsesfeltet. En variant af diskursanalysen 
omtaler muligheden for at benytte en bestemt diskurs til at fremme en bestemt opfattelse af 
budskabet. Denne tankegang ligger tæt op ad Goffman’s og giver strukturmæssigt den fordel, at 
overvejelser om brug af diskurs bliver en oplagt fortsættelse af analyser med udgangspunkt i 
Goffman’s teori. 

Vi har valgt at anvende de to tilgange, da vi via denne metodetriangulering får mulighed for at 
afdække to vigtige områder i forhold til opgavens problemformulering.  

Ovenstående teori vil blive suppleret af praktisk orienterede bøger samt undersøgelser foretaget 
af personer, der til daglig arbejder med sproglige problemstillinger. Dette er beskrevet i afsnittet 
om sekundær data. 

                                                             
7 Jørgensen og Phillip (1999), s. 9 
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4.3 DATAINDSAMLING 

4.3.1 UNDERSØGELSESPROCES  
Vores oprindelige design for afhandlingens empiri var baseret på en større 
spørgeskemaundersøgelse rettet mod bestyrelsesmedlemmer.  

Spørgeskemaundersøgelsen skulle suppleres med et spørgeskema til revisorer, og det var vores 
vurdering, at vi ved at sammenholde resultaterne af disse kunne opnå et tilstrækkeligt empirisk 
grundlag, til at kunne diskutere forskelle mellem forventninger til revisors arbejde, og de pligter 
revisor faktisk er pålagt, samt om bestyrelsen vurderer, at revisorer er god nok til at 
kommunikere via protokollen. 

Ovenstående design var baseret på, at vi havde fået adgang til at distribuere spørgeskemaet til et 
stort antal bestyrelsesmedlemmer via flere foreninger for professionelle bestyrelsesmedlemmer, 
men i processen trak foreningerne sig fra samarbejdet.  

I forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, valgte vi at kontakte FSR8 og 
FRR9 med henblik på at få kontakt til medlemmerne i disse foreninger. Vi forestillede os, at der 
ville være opbakning og interesse for problemstillingen. Udfaldet efter en del korrespondance 
blev, at dette ikke var en mulighed.  

Konsekvensen heraf blev, at spørgeskemaer udsendt til bestyrelsesmedlemmer og revisorer i 
vores private og professionelle netværk fylder meget i spørgeskemaundersøgelsen. Det lykkedes 
os dog efterfølgende at få kontakt til en anden bestyrelsesforening, 'Bestyrelsesforum', som 
udsendte vores spørgeskema til deres medlemskartotek, men desværre fik vi kun få besvarelser i 
den forbindelse.  

Ændringen af afhandlingens empiriske fokus betyder, at den kvantitative værdi af afhandlingen 
bliver mindre end oprindeligt tiltænkt, idet der er færre besvarelser end ønsket, og dermed 
mindre datagrundlag at analysere.  

  

                                                             
8 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
9 Foreningen for Registrerede Revisorer 
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4.3.2 DATAVALIDITET OG -RELIABILITET 
Datas validitet er udtryk for, hvorvidt den benyttede empiri er relevant i forhold til den 
problemstilling, der undersøges, og om den anvendte empiri er relevant i forhold til den teori, der 
tages udgangspunkt i. 

Datas reliabilitet er udtryk for, hvor nøjagtigt og sikkert, den indsamlede data er.10 

4.3.3 PRIMÆRE DATA 
For at besvare specialets problemformulering har vi integreret et surveystudie, som består af to 
spørgeskemaundersøgelser, og fem forskningsinterviews. Et surveystudie er et statisk studie og 
anvendes således: ”...når vi undersøger forhold, der er knyttet til et konkret tidspunkt.."11. 
´Surveystudiet er karakteriseret ved, at det undersøgte er et øjebliksbillede af et eller flere 
fænomener, samt at relativt få variabler bliver undersøgt for hver enhed.  

Vi har udarbejdet spørgeskema og interview-guide ud fra de problemstillinger, vi har 
identificeret ved gennemgang af teorier og sekundær data. Det er, på den baggrund, vores 
opfattelse, at den indhentede data er relevant i forhold til problemstillingen. 

SPØRGESKEMAER 
Der er udarbejdet to spørgeskemaer; et rettet mod bestyrelsesmedlemmer og et rettet mod 
revisorer. For at sikre reliabilitet har vi udarbejdet spørgeskemaerne med så neutralt 
formulerede spørgsmål som muligt. Dog med en bevidst undtagelse i forbindelse med de i 
spørgeskemaerne anvendte cases, hvor vi præsenterer den samme problemstilling to gange, men 
med forskelligt sprogligt indhold, for at undersøge om dette har betydning for respondenternes 
opfattelse af problemstillingen. 

Begge spørgeskemaer har været drøftet med vores vejleder og er udsendt til testpersoner for at 
sikre, at spørgsmålene var forståelige, og at det anslåede tidsforbrug til besvarelse var realistisk. 
Feedback fra vores testpersoner er vurderet og i stort omfang indarbejdet i spørgeskemaerne.  

Spørgeskemaundersøgelsen er praktisk udført som en online-spørgeskemaundersøgelse via 
hjemmesiden www.surveymonkey.com.  

Fordelen ved at bruge en standardiseret spørgeskemaundersøgelse er generelt, at der kan 
indhentes kvantitativ dokumentation, som er afgivet under ens forudsætninger, fordi 
                                                             
10 Andersen (2004) 
11 Andersen (2004), s. 109 

http://www.surveymonkey.com
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svarkategorierne er foruddefinerede. Ulempen er tilsvarende, at spørgsmål og svar i stort omfang 
er fastlåste, hvorfor det er vanskeligt at komme i dybden.  

Særskilt i forhold til online-spørgeskemaer er udsendelse, indsamling og analyse let tilgængelig, 
men der kan forekomme en lavere besvarelsesprocent end ved traditionelle 
spørgeskemaundersøgelser (telefoninterview eller spørgeskema som indsamles på gaden). 

Nedenstående er en opsummering af succesraten for de udsendte spørgeskemaer: 

Respondent Antal besvarelser Antal adspurgte Besvarelsesprocent 

Bestyrelsesmedlem 19 90*) 22 % 

Revisor 27 39 69 % 

*) Heraf ca. 70 udsendt til bestyrelsesforening og kandidatbank hos Bestyrelsesforum 

Af svarene modtaget fra bestyrelsesmedlemmer har vi vurderet en som ubrugelig, da der var 
klare indikationer på, at denne respondent ikke havde taget stilling til spørgsmålene.  

Vi har opdelt besvarelserne fra bestyrelsesmedlemmer i to grupperinger; professionelle og ikke-
professionelle bestyrelsesmedlemmer, baseret på det antal bestyrelsesposter som respondenten 
har, samt deres indgang til de bestyrelser, som vedkommende er medlem af. På den baggrund har 
vi vurderet, at ni af respondenterne er professionelle. 

Udover opdelingen i professionelle/ikke-professionelle bestyrelsesmedlemmer indeholder 
spørgeskemaet også afklaring af, hvilken erhvervsmæssig baggrund respondenterne har. Som 
følge af det begrænsede antal besvarelser, har vi valgt ikke at undersøge forskelle mellem de 
enkelte grupper, fordi undergrupperne vil blive for små til at lave en fornuftig sammenligning. 

Da spørgeskemaerne til revisorer er udsendt i vores eget arbejdsnetværk, er respondenterne, 
med én undtagelse, fra et Big Four-revisionsselskab12. Det betyder selvfølgelig, at bredden af 
undersøgelsen i forhold til revisorstanden, som branche, er begrænset. Spørgeskemaet er kun 
udsendt til revisorer, som selvstændigt håndterer revisionsopgaver, og derfor har direkte 
kundekontakt samt ansvar for udarbejdelse af protokoller. Dette er gjort for at sikre, at 
respondenterne er tilstrækkeligt erfarne til at give valide besvarelser. 

Revisorer er grupperet i ”statsautoriserede revisorer” og ”ikke-beskikkede revisorer”. Det var 
yderligere muligt at angive "registeret revisor", men ingen har brugt denne mulighed. 

                                                             
12 Big Four omfatter Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, KPMG og Ernst & Young 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 19 

Spørgeskemaerne er vedlagt som bilag 14.4.1 for bestyrelsesmedlemmer og 14.4.3 for revisorer 
og opsummering af besvarelserne (renset for fejl-besvarelser) er vedlagt som bilag 14.4.2 og 
14.4.4. 

INTERVIEWUNDERSØGELSER 
Der er udført to interviews med statsautoriserede revisorer og tre interviews med 
bestyrelsesmedlemmer. 

Fordelen ved forskningsinterviewet er, at det giver mulighed for at komme dybere end 
spørgeskemaundersøgelsen. Ulempen er omvendt, at udbyttet fra interviewet er afhængig af, 
hvad den interviewede kan udtales sig som (i forhold til viden, og hvad der kan huskes) samt, 
hvad interviewpersonen ønsker at fortælle. Særligt forholdet omkring, hvad interviewpersonen 
ved eller mener at vide, er relevant, fordi kommunikationens effekt afhænger af, om en besked 
bliver forstået på samme måde af både afsender og modtager.  

Interviewene er med én undtagelse udført efter gennemførslen af spørgeskemaundersøgelsen. 

Det første interview af en statsautoriseret revisor blev udført, inden spørgeskemaundersøgelsen 
blev igangsat. Interviewets formål var at sammenholde identificerede teoretiske 
problemstillinger med den interviewedes praktiske erfaring vedrørende revisors kommunikation 
med henblik på at identificere eventuelle forhold, vi ikke var blevet opmærksomme på under 
forberedelsesfasen. 

Interview med de tre bestyrelsesmedlemmer samt den anden revisor blev udført efter 
spøgeskemaundersøgelsen. Formålet var dels at følge op på de ting, spørgeskemaundersøgelsen 
viste, og dels at komme lidt dybere end en spørgeskemaundersøgelse tillader. 

Interviewet med bestyrelsesmedlemmerne blev udført først, så bemærkninger fra disse 
interview kunne medtages ved interview af revisorer. 

Vi er opmærksomme på, at der kun er udført et interview med revisor efter 
spørgeskemaundersøgelsen og bestyrelsesinterviewene. Det er vores opfattelse, at de to 
revisorinterview giver ret ens konklusioner, også selvom der ved det første interview ikke er 
spurgt specifikt ind til resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 

PROTOKOLLER 
I forbindelse med vores afhandling har vi foretaget en gennemgang af nyere offentligt 
tilgængelige protokoller med henblik på en sproglig analyse heraf. Eftersom protokoller som 
udgangspunkt er fortroligt materiale, har vores datamateriale været begrænset. 
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4.3.4 SEKUNDÆRE DATA 
Vi benytter i afhandlingen sekundær data i form af eksisterende undersøgelser, som vi finder 
relevante for afhandlingens undersøgelsesfelt. Yderligere giver brugen af sekundære data adgang 
til resultater fra undersøgelser af en størrelse, som det ikke ville være muligt at gennemføre i 
forbindelse med en afhandling.  

Sekundær litteratur omfatter primært forskellige udenlandske undersøgelser. Herudover vil vi, i 
mindre omfang, også inddrage anden litteratur, som ikke kan kategoriseres som anerkendt 
forskningslitteratur, men i stedet bygger på erfaringer fra lignende studier.  

Vi har tillagt nedenstående bøger og workpapers vægt: 

• Dr. Gene Smith, professor ved Eastern New Mexico University i USA, Literatur review 
"Communication skills are critical for internal auditors" fra 2005. Dette indlæg i Managerial 
Auditing Journal Vol. 20 No. 5, opsummerer og beskriver vigtigheden af intern revisors 
interpersonelle egenskaber og kommunikationsevner. Han baserer sit review på adskillige 
internationale studier og undersøgelser. I artiklen er der henvisninger til undersøgelser 
foretaget med henblik på at afdække eventuelle problemstillinger i forhold til interne 
revisorer, og det er vores vurdering, at problemstillingen for interne og eksterne revisorer i 
dette tilfælde er identiske. Vi mener derfor, at denne artikel kan bidrage til en øget dybde i 
analysen af kommunikative problemstillinger.  

• Ole Togebys "Sprogsociologi - samlesættet den lille sociolingvist"13 grundlæggende lingvistisk 
teori. Vi anvender denne for at redegøre for grundlæggende problemstillinger ved anvendelse 
af strategisk sprogbrug i kommunikation – hvad enten dette er bevidst eller ubevidst.  

• Teddy Pedersen, journalist og professor ved Århus Universitet, kommunikative iagttagelser 
og overvejelser, som er beskrevet i bogen "Skriv let - og ej med næsen i sky".  

4.4 LITTERATUR OG KILDEKRITIK 
Oplysningerne i afhandlingen er, som beskrevet oven for, hentet fra primære og sekundære 
kilder. 

For primære data kan især værdien af interviewene være påvirket af, om vi har stillet de rigtige 
spørgsmål, og hvad den interviewede kan og ønsker at svare på, som beskrevet ovenfor. Vi har 
udarbejdet en interviewguide til alle interviewene for at sikre, at de centrale spørgsmål blev 
                                                             
13 Togeby (1989) 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 21 

dækket. Da vi vurderer, at vores interviewrespondenter har konkluderet nogenlunde ens på de 
forskellige områder, giver dette en vis indikation af, at dette er en fælles holdning. 

I forhold til spørgeskemaerne har vi gennemgået alle besvarelser og sorteret besvarelser fra, som 
er vurderet som ikke-brugbare. 

Med hensyn til vores anvendelse af protokoller fra internettet, stiller vi os kritiske overfor, 
hvorvidt revisor har været opmærksom på offentliggørelse af disse, og om dette eventuelt kan 
påvirke revisors formuleringer. Vi mener dog, at vi gennem vores egen erfaring kan identificere 
eventuelle afvigelser i det anvendte sprog, i forhold til det vi ser i vores arbejde.  

I vores spørgeskemaundersøgelse, har vi medtaget fire cases, hvor både revisorer og 
bestyrelsesmedlemmer skulle angive deres vurdering af alvorsgraden og dermed 
risikovurdering. Vi har herunder medtaget to bemærkninger fra revisionsprotokoller udarbejdet 
af revisorer fra Big Four. De andre to cases er vores omformulering af disse bemærkninger. Vi er 
opmærksomme på risikoen for, at vi muligvis har overfortolket på revisors 
standardbemærkninger. Vi er dog af den opfattelse, at vi gennem vores praktiske arbejde, kender 
disse standardbemærkninger tilstrækkelig godt til, at vi i vist omfang kan foretage en fornuftig 
omformulering og stadig præsentere den samme risiko. 

Udvælgelsen af sekundære data er selvfølgelig sket kritisk, men vi anser generelt de brugte 
sekundære data for at være uafhængige kilder og har vurderet, at informationen herfra er valid. 

Afslutningsvist skal vi gøre opmærksomme på, at vi som forfattere arbejder som revisorer. Vi er 
derfor ikke helt uafhængige af de forhold som undersøges i afhandlingen. Vi er opmærksomme på 
ikke at være forudindtagede når problemområder undersøges. 
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5 ANSVARSFORDELING MELLEM REVISOR OG BESTYRELSE 
I dette kapitel gennemgås overordnet det teoretiske grundlag for revision (agent-principal-
teorien). Fordelingen af arbejdsopgaver mellem revisor og bestyrelse gennemgås også, og 
herunder foretages en overordnet gennemgang af erstatningsansvaret mellem revisor og 
bestyrelse. Formålet med at belyse fordelingen af arbejdsopgaver og erstatningsansvar er at 
identificere forhold inden for især erstatningsområdet, som kan påvirke kommunikationen 
mellem de to parter. 

Kapitlet afsluttes med at se på forventningskløften og, hvordan denne kan påvirke den gensidige 
forståelse mellem revisor og bestyrelse. 

5.1 GRUNDLAGET FOR REVISION 
Behovet for revision er teoretisk funderet i agent-principal-teorien. En principal ansætter en 
agent, som skal handle på principalens vegne, og hvor agenten får en vis autoritet og handlefrihed 
tildelt af principalen. I selskabsregi er ejerne principalen, og direktionen er agenten, som handler 
på ejernes vegne. 

Det forudsættes i teorien, at både principalen og agenten vil maksimere deres interesser. Ejerne 
vil være interesseret i, at virksomheden på lang sigt opnår et så godt resultat som muligt – og 
ledelsens fokus på resultatet på kort sigt kan medføre, at resultatet på længere sigt ikke bliver så 
godt. Ledelsen kan derfor, som udgangspunkt, have et incitament til at justere på resultaterne, 
hvis der ikke sker en form for kontrol.  

Et andet forhold, som skal fremhæves, er, at direktionen (agenten) ofte vil have større viden om 
virksomhedens forhold end ejerne (principalen). Der opstår dermed en informationsasymmetri 
mellem agent og principal, som principalen vi have en interesse i at mindske. 

Ifølge agent-principal-teorien vil ejerne være interesserede i, at ledelsen aflægger korrekte 
(års)regnskaber, så ejerne har mulighed for at følge virksomhedens udvikling. Dette giver ejerne 
mulighed for for eksempel at foretage ændringer i ledelsen, såfremt virksomhedens udvikling 
ikke er tilfredsstillende og at sikre, at ledelsen ikke har givet sig selv uretmæssige fordele. 

Revision er en måde, hvor principalen via en tredjepart kan kontrollere agenten og opnå en 
større sikkerhed for, at ledelsen ikke har justeret resultatet, og kan være med til at mindske 
informationsasymmetrien mellem agenten og principalen. 
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Ledelsen vil fra sin side have en interesse i, at revisor ikke har kritiske bemærkninger: Agenten 
demonstrerer dermed over for principalen, at agenten varetager principalens interesser på en 
hensigtsmæssig måde – og dermed, at principalen ikke behøver at kontrollere agenten. Agenten 
kan ad den vej opnå en større grad af frihed. 

I danske virksomheder er der i vid udstrækning sammenfald mellem ejer og ledelse.14. I disse 
tilfælde er ejerens kontrol af ledelsen, det samme som kontrol af ’sig selv’, hvilket selvsagt ikke 
har den store kontrolmæssige effekt. I de tilfælde vil der ikke være forskel på ledelsens og ejernes 
interesser, og forudsætningen for agent-principal-teorien er derfor ikke til stede. 

Det faktum, at der er sammenhæng mellem ejer og ledelse ændrer ikke på revisors opgaver, 
hverken i forhold til de krævede revisionshandlinger eller afrapporteringen. 

5.2 REVISORS OPGAVER OG ANSVAR 
Revisors lovgrundlag for revision af regnskaber er fastlagt i Lov om godkendte revisorer og 
revisionsvirksomheder (Revisorloven). Det fremgår her, at revisor fungerer som offentlighedens 
tillidsrepræsentant ved udførslen af erklæringsopgaver15: 

• Revision af regnskaber (herunder årsregnskaber) og supplerende beretninger. 

• Afgivelse af erklæringer og rapporter i henhold til lovgivningen. 

• Afgivelse af erklæringer og rapporter, som ikke udelukkende er bestemt for hvervgiverens 
eget brug. 

Ifølge FSR er en 'erklæring med sikkerhed' når ”(…) revisor udtrykker en konklusion, der er 

udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte brugere (…) kan have til vurderingen eller 

målingen af et erklæringsemne efter kriterier”.16 Revisionsstandarderne ligger således vægt på, at 
revisors konklusion skal øge tilliden til ’produktet’. 

Der fremgår ingen nærmere krav i lovgivningen om, hvad der konkret skal gøres i forbindelse 
med en revision. Revisorlovens § 16 henviser til ’god revisorskik’. 

                                                             
14 Kun i 23 % af klasse B-virksomheder deltager ejerkredsen ikke i ledelsen, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport 
om revisionspligt for B-virksomheder (små selskaber), side 60, tabel 9.2.  
15 Jf. "Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder” (Revisorloven) § 1 og ”Bekendtgørelse om godkendte 
revisorers erklæringer” (erklæringsbekendtgørelsen) § 1. 
16 "RS Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed" af FSRs revisionsteknisk udvalg, afsnit 7. 
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 Begrebet ’god skik’ henviser i almindelighed til en forventet god og generelt accepteret kvalitet 
inden for en branche. God skik kan dermed defineres som ”(… )de blandt revisorer almindeligt 

kendte og anerkendte fremgangsmåder(…)”17. Dermed bliver det i praksis de danske 
revisionsstandarder (herefter benævnt RS), som er udstedt af FSR, som bliver styrende for, hvad 
der kræves af revisor 

De danske revisionsstandarder er baseret på de internationale revisionsstandarder (ISA’er) som 
udstedes af International Federation of Accountants (herefter benævnt IFAC).  

Det er virksomhedens daglige og øverste ledelse, som aflægger årsrapporten og er ansvarlige for, 
at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, samt at årsrapporten giver et 
retvisende billede. Revisor har ansvar for at revidere årsregnskabet og påtegne årsregnskabet.  

Det overordnede mål med revision af et årsregnskab er jf. RS 200 "(… )at sætte revisor i stand til 

at afgive en konklusion om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse 

med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme".18 

5.2.1 VÆSENTLIGHED 
Revisionen skal udføres, så "(…) revisor opnår høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed 

er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl".19  

Revision udført i overensstemmelse med RS opnår dermed høj, men ikke fuldstændig grad af 
sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. For at opnå høj grad af 
sikkerhed skal revisor udføre revisionshandlinger, som reducerer risikoen for, at der er væsentlig 
fejlinformation i regnskabet, til et acceptabelt lavt niveau. 

Revisor kan ikke opnå fuld sikkerhed for en revision, som følge af de iboende begrænsninger, der 
er ved revision. 

Væsentlighed defineres i RS således: ”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller 

fejlinformation heri kan have indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på 

grundlag af regnskabet. Væsentlighed afhænger (…) [af] de konkrete omstændigheder(…) Derfor 

                                                             
17 Revisorloven med kommentarer, kommentar nr. 84 til § 16 
18 RS 200, pkt. 2. 
19 RS 200, pkt. 17 – vores understregning. 
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fungerer væsentlighed som et niveau eller en grænse, snarere end som en primær kvalitativ 

egenskab, som informationen skal opfylde for at kunne være nyttig.”20 

Vurderingen af, hvad der er væsentligt, foretages af revisor og er, som det fremgår af definitionen, 
afhængig af virksomhedens omstændigheder. Væsentlighedsniveauet er dermed ikke en fastlåst 
størrelse. Det betyder, at vurderingen af væsentlighed er baseret på revisors vurdering af, hvilke 
faktorer der er mest relevante i forhold til den enkelte revision.  Væsentligheden skal revurderes 
i løbet af revisionen, da revisor kan modtage information i løbet af revisionen, som påvirker 
væsentligheden. 

Det er relevant at bemærke, at revisor ikke er forpligtet til at informere ledelsen om hvilket 
væsentlighedsniveau, der benyttes på den enkelte revision, eller hvilke overvejelser revisor har 
foretaget i forbindelse hermed. 

5.2.2 LEDELSENS BEFØJELSER OVER REVISOR 
Revisor vælges på et selskabs generalforsamling, jf. selskabsloven (SL) § 144. Revisor ansættes 
dermed direkte af virksomhedens ejere og kan ikke afskediges af virksomhedens direktion. Det er 
fornuftigt, fordi revisor, som agent for ejerne, udfører en uvildig gennemgang af et selskab. I 
udgangspunktet er revisor derfor uafhængig af virksomhedens ledelse (og dermed af den agent, 
som principalen ønsker kontrolleret). 

Revisor skal efterkomme de krav, generalforsamlingen stiller til revisionen, men dog ikke hvis 
disse krav strider mod lov, virksomhedens vedtægter eller god revisionsskik, jf. SL § 147. 
Generalforsamlingen kan med andre ord udvide revisors opgave ved at bede revisor om at udføre 
yderligere revisionshandlinger eller undersøgelser, men kan omvendt ikke indskrænke eller 
instruere revisor i forhold omkring, hvordan revisionen skal tilrettelægges og udføres.  

5.2.3 ERSTATNINGSANSVAR FOR REVISOR 
Den grundlæggende ansvarsnorm for revisorer er culpa. Det betyder, at revisor skal have handlet 
culpøst (forsætligt eller uagtsomt) for, at revisor kan blive erstatningspligtig. Der skal yderligere 
være lidt et tab, og der skal være en sammenhæng mellem revisors handling (eller mangel på 
handling) og det lidte tab (kausalitets-kravet). Endelige skal tabet være en påregnelig følge af den 
foretagne handling (adækvans-kravet).  

                                                             
20 RS 320, afsnit 3 - definitionen fra IASB’s begrebsramme. 
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Da revisor er underlagt et professionsansvar (skærpet culpa), sker bedømmelsen af, om revisor 
har handlet retsstridigt efter ”(…) en normativ opfattelse af den omhu og faglige dygtighed, som 

man med rimelighed kan forlange af fagets udøvere.”21  

Højesteret har i den forbindelse udtalt, at overtrædelse af god revisionsskik må være en 
betingelse for at pålægge erstatningssvar.22  

I forbindelse med interne kontroller skal revisor se på ”(…) om den interne kontrol er på et 

rimeligt niveau…”23, og der henvises til UfR 2003.2505 H  - den såkaldte Poståbner-sag. 

I Poståbner-sagen havde en bogholder over en årrække besveget den virksomhed, hun arbejde 
for. Besvigelsen skete ved, at bogholderen udbetalte for meget løn til sig selv og tilsyneladende 
efterfølgende fjernede dokumentationen herfor. Besvigelsen var mulig, fordi bogholderen havde 
mulighed for at åbne post, og dermed fjerne lønsedler mv. Derfor så direktionen ikke de ekstra 
lønsedler. Revisor har tilsyneladende ikke foretaget gennemgang af de interne kontroller 
omkring lønudbetalingen og har i ikke nævnt manglen om poståbningen i protokollen. FSR’s 
Responsumudvalg har i forbindelse med sagen udtalt, at revisor i tilfældet burde have foretaget 
en gennemgang af den interne kontrol og beskrevet svaghederne i revisionsprotokollen. Det 
bemærkes, at sagsøger og revisor er uenige om, hvorvidt revisor har informeret ledelsen om 
problemerne med poståbningen mundtligt; revisor mener, at problemstillingen omkring 
håndteringen af posten er diskuteret, mens ledelsen ikke mener, at dette er tilfældet. 

Højesterets flertal referer responsumudvalgets udtalelse om, at der burde være sket gennemgang 
af de interne kontroller, og at dette burde have været meddelt til ledelsen. Flertallet finder, at den 
manglende gennemgang af kontroller og manglende orientering om dette er ansvarspådragende, 
idet dette var medvirkende til, at der ikke blev iværksat tiltag, som kunne have begrænset 
virksomhedens tab. Højesteret mener derfor, at revisor er ansvarlig for virksomhedens tab. 

Højesterets mindretal anfører, at udtalelsen fra Responsumudvalget ikke beskriver, hvad der vil 
være vanlig praksis ved gennemgang af interne kontroller, og at det ikke fremgår, hvad de 
kontrolmæssige svagheder omfattede og hvilke tiltag, der derfor kunne være iværksat. 
Mindretallet finder det heller ikke godtgjort, at eventuelle tiltag ville have medført, at 

                                                             
21 Langsted, Lars Bo mfl. (2005), s. 196-197 
22 UfR 1978.653, jf. Langsted, Lars Bo mfl. (2005), s. 202. Der henvises i dommen til ”god revisionsskik”, men der 
argumenteres for i ”Revisoransvar”, at ”god skik”-normen også antages at gælde for ikke-revisionsopgaver (den mere 
generelle ”god revisorskik”). 
23 Langsted, Lars Bo mfl. (2005), s. 206 
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besvigelserne var blevet forebygget eller opdaget hurtigere, hvorfor mindretallet ikke mener, at 
revisor er ansvarlig for tabet. 

Hovedkonklusionen i dommen er, at revisors manglende arbejde og rapportering af svaghederne 
medførte, at virksomhedens ledelse ikke havde mulighed for at foretage tiltag for at mindske 
risikoen for besvigelser. Konsekvensen heraf var, at besvigelserne ikke blev forhindret eller 
opdaget, og dommen placerer ansvaret hos revisor. 

Sagen illustrerer, at revisor kan holdes erstatningsansvarlig i situationer, hvor et tab opstår, fordi 
revisor ikke har tydeliggjort en risiko over for ledelsen. 

5.3 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 
Ifølge den ’nye’ lov om Aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 111 kan et selskab have et 
ledelsessystem med bestyrelse og direktion eller en ledelse, som alene består af en direktion. 
Hvis der i aktieselskaber ikke er en bestyrelse, skal der i stedet indsættes et tilsynsråd, som 
ansætter og overvåger direktionen. Tilsynsrådet findes ikke i de tidligere aktie- og 
anpartsselskabslove. I modsætning til en bestyrelse er tilsynsrådet ikke en del af ledelsen, men 
har udelukkende tilsynsfunktion. Da vi har afgrænset os fra at beskæftige os med tilsynsrådet, vil 
vi fremadrettet alene fokusere på bestyrelsen, og forskellene mellem bestyrelse og tilsynsråd vil 
således ikke blive gennemgået nærmere. 

I forhold til beskrivelsen i den tidligere aktieselskabslov, medfører selskabsloven en videreførelse 
og præcisering af bestyrelsens opgaver jf. lovbemærkningerne. 

Ifølge SL § 115 omfatter bestyrelsens tilsynsopgaver blandt andet at ”(…) påse, at 

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er 

tilfredsstillende, 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle 

forhold.” 24 

Som følge af de nævnte tilsynsopgaver er ansvaret for bogføring og regnskabsaflæggelse, 
herunder at der er etableret interne kontroller og risikostyring, forankret på bestyrelsesniveau. 

                                                             
24 Selskabslovens § 115. 
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I forhold til bogføring og regnskabsaflæggelse skal bestyrelsen sikre, at dette sker 
”tilfredsstillende”, samt at der er de ”fornødne” interne kontroller og risikostyring.  

Det vil være direktionen, som praktisk har opgaven med at forestå bogføring. Bestyrelsen skal 
”påse”, at bogføringen varetages tilfredsstillende. Kontrollen sker i praksis ofte ved, at ekstern 
revisor gennemgår årsregnskabet og rapporterer til bestyrelsen.  

At revisor udfører kontrol på bestyrelsens vegne medfører ikke, at revisor overtager 
tilsynsopgaven, idet ”(...) revisor kan (…) forelægge bestyrelsen forslag til hvordan kontrollen kan 

tilrettelægges (…) men den [kontrollen] kan ikke delegeres til ham [revisor].”25.  

I forhold til erstatningsansvar argumenteres for, at der i bestemmelserne ikke er ”(...) nogen 

forudsætning om fuld kontrol. Hvis bestyrelsen og tilsynsrådet (…) har sikret en forsvarlig 

organisation (…) og den ikke ud fra de tilgængelige oplysninger, herunder selskabets årsrapporter 

og meddelelserne i revisionsprotokollen, har haft anledning til at gribe ind, vil der som regel ikke 

være grundlag for en bebrejdelse der kan medføre erstatningsansvar [overfor 

bestyrelsesmedlemmerne].”26. 

De to citater må samlet set betyde, at det overordnede ansvar for interne kontroller ligger på 
bestyrelsesniveau, samt at det vil være vanskeligt at køre en eventuel erstatningssag mod 
bestyrelsesmedlemmerne i tilfælde, hvor bestyrelsen ikke har grundlag for aktivt at gribe ind. 

Bestyrelsen har pligt til at underskrive revisionsprotokollen jf. SL § 129. Bestemmelsen kræver 
alene, at bestyrelsen underskriver protokollen. Det fremgår dog af litteraturen, at protokollen 
også skal læses, og at det i forbindelse med en ansvarssag kan ”(…) komme bestyrelsesmedlemmer 

til skade, hvis de ikke satte sig ind i de gode råd, revisor gav dem gennem revisionsprotokollen, f.eks. 

om særlige tabsrisici og kontrolmæssige svagheder…”27.  

5.3.1 ERSTATNINGSANSVAR FOR BESTYRELSE 
Ansvarsnormen for bestyrelsens erstatningsansvar er ifølge selskabsloven, culpa, hvilket er 
uændret fra de tidligere selskabslove. Culpaansvaret og de øvrige forhold for erstatningsansvar 
er beskrevet i afsnit 5.2.3 ovenfor. 

                                                             
25 Schaumburg-Müller mfl. (2010) s. 539 
26  Neville, Mette mfl. (2009), s. 120 – vores understregning 
27 Schaumburg-Müller mfl. (2010) s. 568 
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Selvom grundlaget for ansvar således er uændret, er der alligevel en generel forventning om, at 
der vil være en ”(…) vis (…) skærpelse af ansvarsstanden”28 på ledelsesniveau baseret på den nye 
selskabslov. 

Forventningen skyldes, at der fra lovgivers synspunkt i lovtekst eller lovmotiver understreger, 
hvad der specifikt er ledelsens ansvar – altså, hvad ledelsen forventes at være særligt 
opmærksom på. Yderligere er der en række forhold, som ifølge loven bør reguleres i bestyrelses 
forretningsorden i alle selskaber. Disse forhold var tidligere kun gældende for ret få selskaber.  

For at erstatningsansvaret kan blive aktualiseret, skal bestyrelsen således fejle i forhold til sin 
tilsynspligt. Da bestyrelsesansvaret er personligt, er det ikke bestyrelsen som organ, men 
derimod det enkelte bestyrelsesmedlem, der vil kunne ifalde et ansvar. Som følge af culpa-
ansvaret kan der ske frifindelse af bestyrelsesmedlemmer, hvor det vurderes, at 
bestyrelsesmedlemmet ikke kunne forventes at have kendskab til et givent forhold, og dermed 
var ’undskyldt’29. Det bemærkes særskilt, at passivitet ikke er grund til ansvarsfrihed. 
Størstedelen af de sager, som er anlagt over for bestyrelsesmedlemmer, omfatter passivitet og 
ikke forkerte beslutninger30.  

5.4 SPÆNDINGSFELTET OMKRING ANSVARSFORDELING 
Med den ansvarsskærpelse, som den nye selskabslov lægger op til, må bestyrelsen som 
udgangspunkt have en egeninteresse i at få så meget hjælp som muligt fra revisor i forhold til 
bestyrelsens tilsynsopgave. Bestyrelsens interesse består i at få revisor til at fungere som 
kontrollant af processer og interne kontroller. På den måde kan bestyrelsen få hjælp af revisor til 
at løfte tilsynspligten, som er en bestyrelsesopgave og ikke en revisoropgave.  

I det omfang bestyrelsen har fået hjælp af revisor til at løfte sin tilsynspligt, som beskrevet 
ovenfor, vil det være vanskeligt for bestyrelsesmedlemmerne at fremstå som uvidende omkring 
et forhold, som revisor har oplyst bestyrelsen via en revisionsprotokol. Det vil derfor også være 
vanskeligt for bestyrelsen at argumentere for, at den ikke havde anledning til at gribe ind, hvis 
der kommer en erstatningssag. 

Set fra revisors synspunkt er det en forudsætning for at ifalde erstatning, at god revisorskik ikke 
er opfyldt. Dermed vil responsumudvalgets vurdering af, om god skik er opfyldt, spille en 
                                                             
28 Schaumburg-Müller mfl. (2010) s. 1175 
29 Se eksempler i Schaumburg-Müller mfl. (2010) s. 1180-81 
30 Jf. Schaumburg-Müller mfl. (2010) s. 1179 
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væsentlig rolle i forhold til, om revisor er erstatningsansvarlig – hvilket skete i forbindelse med 
Poståbner-sagen. 

Disse to faktorer giver et erstatningsmæssigt spændingsfelt mellem revisor og bestyrelse. Der 
kan opstå sager (eksempelvis besvigelsessager), hvor revisionen er udført i overensstemmelse 
med god revisionsskik, og bestyrelsen samtidig ikke har fundet anledning til at reagere ud fra den 
information, der er modtaget fra revisor eller andre. 

I en sådan situation har hverken revisor eller bestyrelse handlet culpøst, og dermed vil der som 
udgangspunkt ikke kunne pålægges nogen af parterne et erstatningsansvar. 

Revisors kommunikation kan dermed have en betydning for, om bestyrelsen har haft grund til at 
reagere på et bestemt forhold, og dermed også potentielt om revisor har gjort sit arbejde godt 
nok, idet en utilstrækkelig ført revisionsprotokol kan være en tilsidesættelse af revisors pligter og 
medføre at god revisionsskik ikke er opfyldt.  

Revisor har derfor også en interesse i at kommunikere tydelig for at undgå situationer, hvor 
revisor kan anklages for ikke at have opfyldt god skik. 

Et eksempel er Roskilde Bank31, hvor bestyrelsen i en advokatundersøgelse bliver kritiseret for 
manglende opsyn med direktionen (direktionen godkendte egenhændigt lån, som skulle 
godkendes af bestyrelsen, og bestyrelsen tillod denne praksis at fortsætte) og manglende 
reaktion og stillingtagen til bankens risikoprofil, herunder nok især den store eksponering inden 
for ejendomsområdet. Bestyrelsen kritiseres altså for at være passiv. 

Ekstern revisor kritiseres for ikke at have iværksat ”fornødne reaktioner” på de mangler, der var 
konstateret vedrørende både intern revision og på kreditområdet. Revisor kritiseres også for, at 
revisor ”(…) i protokollen påpeger de manglende ressourcer i kreditafdelingen, men indskrænker sig 

til at konkludere, at der ikke som følge heraf er konstateret fejl i årsrapporten, hvilket overfor 

bestyrelsen afsvækker oplysningers alvorlige karakter.”32.  

Revisor kritiseres med andre ord for ikke at have kommunikeret risikoen for fejl tydeligt nok til 
bestyrelsen. Kommentaren om ikke have iværksat ”fornødne reaktioner” må også omfatte 
utilstrækkelig kommunikation, fordi revisor ikke kan tvinge et selskab til at rette på svagheder i 

                                                             
31 Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i Finansiel Stabilitet, ”Sammenfatning af advokatrundersøgelse af visse 
forhold i Roskilde bank”. Her er alene medtaget de forhold som er vurderet relevant for afhandlingen. 
32 ”Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde bank”, s. 10 
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den interne kontrol. Revisor vil kun kunne videregive sine observationer til bestyrelsen og 
dermed give bestyrelsen mulighed for at reagere på forholdet.  

Sagen om Roskilde bank har dermed en vis lighed med Poståbner-sagen, idet revisor kritiseres 
for ikke at have kommunikeret tilstrækkeligt, og at bestyrelsen derfor ikke havde anledning til at 
reagere. Problemstillingen er netop det beskrevne spændingsfelt mellem, om bestyrelsen burde 
have reageret og om revisor har kommunikeret tilstrækkelig tydeligt. 

I forhold til Roskilde bank er der den væsentlige detalje, at Finanstilsynet også har kommunikeret 
med banken og anført problemstillingerne med udlånsfordeling og manglende lånegodkendelser 
fra bestyrelsen33. 

5.5 FORVENTNINGSKLØFTEN 
Forventningskløften er behandlet intensivt i revisionslitteraturen.  

Forventningskløften og konsekvenserne heraf kan opsummeres således: ”(…) the difference 

between what the public expects from an audit and what the audit profession accepts the audit 

objective to be (…) the greater the unfulfilled expectations from the public, the lower is the 

credibility, earnings potential and prestige associated with the work of auditors.”34 

I forhold til problemstillingen omkring revisors kommunikation, finder vi det relevant at 
overveje, hvilke elementer fra forventningskløften, som kan påvirke revisors kommunikation 
eller forståelsen af revisors kommunikation. 

  

                                                             
33 Se ”Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed” 
34 Lee, Tech et al (2009)) s. 1 
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Porter opdeler forventningskløften i forskellige elementer, som vist nedenfor.  

 

FIGUR 2– FORVENTNINGSKLØFTEN 
 

 
KILDE: LEE, TECH ET AL (2009), FIGURE 1 

Reasonableness gap’et omfatter, hvad offentligheden forventer, at revisor opnår, og hvad 
offentligheden kan forvente ud fra, hvad der er rimeligt og fornuftigt (reasonable), og er dermed 
et udtryk for offentlighedens urealistiske forventninger til revision. Performance gap’et omfatter, 
hvad offentligheden med rimelighed kan forvente, at revisor leverer, og hvad revisor faktisk 
leverer.  

Performance gap’et underopdeles i ”Deficient standards”, som omfatter forskellen mellem, hvad 
revisor rimeligvis kan forventes at levere, og hvad der kræves af revisor ifølge lovgivning og 
revisionsstandarder. Yderligere er ”Deficient performance” udtryk for forskellen mellem revisors 
arbejde og krav til revisor – eksempelvis opfyldelse af revisionsstandarder.  Sagt med andre ord, 
er ”Deficient performance” udtryk for revisors under-performance (manglende levering) i 
forhold til gældende krav. 
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Der er flere forhold, som vurderes at være medvirkende til forventningskløften35.   

Kompleksiteten af revision 

Revision er et komplekst område, og der er således mange vurderinger i en revision, som ikke er 
normerede (eksempler omfatter ”væsentlighed”, ”tilstrækkeligt” mv.) – herunder er begrebet 
”retvisende billede” (true and fair view) ikke defineret i årsregnskabsloven (eller 
revisionsprotokollerne).  Meget revision er dermed baseret på revisors vurdering af forskellige 
forhold og deres indvirkning på revisionen. For ikke-revisorer kan det være vanskeligt at 
gennemskue disse forhold. 

Revisors dobbeltrolle 

Revisor kan, udover revision, levere andre ydelser til virksomhederne. Revisor kan her ende i en 
dobbeltrolle, hvor revisor dels skal fungere som uafhængigt kontrolorgan og dels som almindelig 
konsulent for ledelsen. Dette giver ledelsen en mulighed for at lægge pres på revisor for at 
undlade kritiske bemærkninger i årsregnskabet, mens virksomhedens øvrige interessenter 
forventer, at revisor fungerer som uafhængig kontrollant. For danske virksomheder vil 
tilsvarende argument gælde for bemærkninger i revisionsprotokollen.  

Efterfølgende vurdering af revision 

Det er vanskeligt at vurdere kvaliteten af en udført revision, og offentligheden kan ikke skelne 
mellem god og dårlig revision. Vurdering af revision sker derfor ofte med udgangspunkt i en 
efterfølgende begivenhed. 

Revisor udsættes ofte for offentlig kritik i forbindelse med konkurser, selvom dette ikke 
nødvendigvis er berettiget. Dermed kan offentligheden få et fejlagtigt negativt billede af revisors 
arbejde. 

Forsinkelse vedrørende implementering af nye krav 

Der går noget tid fra at der identificeres nye krav, til revisionsbranchen har implementeret og 
efterlever de nye krav. I denne periode kan offentligheden tro, at branchen lever op til de nye 
krav tidligere, end det er tilfældet. Denne tidsmæssige forskydning kan medføre, at 
offentligheden tror, at revisionen omfatter noget, som endnu ikke er implementeret, og dermed 
skaber det en forventningskløft. 

                                                             
35 Udgangspunktet for listen er de forhold som nævnes i Lee, Tech et al (2009), s. 10-18. Gennemgangen omfatter ikke 
alle de punkter der tages op i den nævnte artikel.  
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Urimelige forventninger fra omverdenen 

Offentlighedens manglende viden om revision kan medføre urealistiske og naive forventninger 
til, hvad revisor udfører. Samtidig er revisionen gratis for regnskabsbrugerne, idet omkostningen 
til revision oppebæres af de virksomheder, som revideres. 

Med udgangspunkt i tre studier (et fra New Zealand (1993), et fra New Zealand og UK (2004) og 
et fra Malaysia (2007)) er en række punkter, som ikke er omfattet af revisionen, nævnt som 
forhold, som offentligheden forventer, at revisor kontroller som led i den normale revision36: 

• Garanti for at årsregnskabet (financial statement) er korrekt (accurate), nævnes i tre ud af tre 
undersøgelser. 

• Rapportering af overtrædelse af skattelovgivning til myndighederne, nævnes i to 
undersøgelser. 

• Garanti for, at det reviderede selskab er solvent (eller financially sound), nævnes i to 
undersøgelser. 

• Rapportering af misbrug af aktiver (tyveri) udført af ikke-ledende medarbejdere i 
revisionspåtegningen, nævnes i to undersøgelser. 

• Opdagelse af ulovlige handlinger, udført af selskabets ledelse, som ikke direkte påvirker 
regnskabet, nævnes i to undersøgelser. 

• Verificering af alle transaktioner i selskabet, nævnes i to undersøgelser. 

For at mindske forventningskløften foreslås blandt andet øget uddannelse. FSR anfører, som en 
vigtig opgave, at ”(…) indgå i en dialog med væsentlige interessenter (…) for at skabe forståelse for, 

hvad revision står for og hvad revision ikke står for.”37, og er fokuseret på at mindske 
forventningskløften. 

5.5.1 FORSTÅELSESKLØFTEN 
Forventningskløften, defineret som forskellen mellem samfundets forventninger til revisors 
arbejde og revisors faktiske arbejde, har ikke nogen direkte påvirkning af forholdet mellem 
revisor og bestyrelse. Men i det omfang, at de enkelte bestyrelser har en fejlagtig opfattelse af, 

                                                             
36 Lee, Tech et al (2009), figur 3, s.17-18 – listen er ikke udtømmende. 
37 Bøg, Kjeld mfl. (2007), s. 15 
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hvad revisor faktisk leverer, vil bestyrelserne også opnå fejlagtig opfattelse af, hvad revisor kan 
og skal kommunikere.  

I forhold til afhandlingens undersøgelsesfelt er det måske mere relevant at tale om en 
”forståelseskløft” mellem revisor og bestyrelse. Det er nødvendigt med en fælles forståelse af, 
hvad revisors opgaver omfatter. Hvis der ikke er en forståelse hos bestyrelsen for, hvad revisors 
opgaver omfatter, har bestyrelsen ingen mulighed for at vurdere, hvilke forhold revisor omvendt 
ikke undersøger. Dermed har bestyrelsen ingen mulighed for at vurdere, hvilke yderligere 
undersøgelser, som er nødvendige for at bestyrelsen opnår den risikoprofil i forhold til interne 
funktioner, som ønskes. 

Det er selvfølgelig bestyrelsen, som vælger om der skal foretages undersøgelser og i givet fald 
hvilke. Men det er vigtigt, at bestyrelsens beslutning om at foretage yderligere undersøgelser, 
eller om ikke at foretage yderligere, kan træffes på det rigtige grundlag. Det er derfor nødvendigt, 
at bestyrelsen har et korrekt billede af en given risiko og ikke fejlagtigt støtter sig til noget, som 
revisor faktisk ikke har afdækket.  

Der er derfor relevant at undersøge, om bestyrelsen har urealistiske forventninger til, hvad 
revisor ser på under revisionen, og konsekvensmæssigt; urealistiske forventninger til, hvilke 
forhold i virksomheden, revisor kan udtale sig om. 

5.6 DELKONKLUSION 
Grundlaget for revision opstår teoretisk, fordi ejerne, som principaler, har et behov for at 
kontrollere, at deres agent (direktionen) varetager ejernes interesser, og dermed at direktionen 
ikke maksimerer egne interesser på bekostning af ejernes interesser.  

En revision giver høj, men ikke fuldstændig, sikkerhed for, at et regnskab ikke indeholder 
fejlinformation, og der er dermed risiko for, at der er væsentlige fejl i et regnskab, også selvom 
det er revideret i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisionen gennemføres med 
udgangspunkt i, hvad revisor vurderer, der er væsentligt for det enkelte selskab. Det er relevant 
at understrege, at det er revisor, der fastlægger væsentlighedsniveauet, og at revisor ikke skal 
rapportere det brugte væsentlighedsniveau til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at bogføring og regnskabsaflæggelse sker på en 
fornuftig måde og er også ansvarlig for, at der er etableret interne kontroller. Overordnet er 
ansvaret for regnskabet og de interne kontroller dermed placeret på bestyrelsesniveau. 
Ledelsens ansvar antages, med indførslen af den nye selskabslov, at blive skærpet i forhold til 
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tidligere, hvorfor bestyrelsen, som udgangspunkt, må forventes at ønske så meget hjælp og 
sparring fra revisor i forhold til interne kontroller, som muligt.  

En interessant problemstilling er, at der i forhold til erstatningssager kan opstå situationer, hvor 
både revisor og bestyrelse kan have handlet 'godt nok'.  Det bliver her relevant, om revisor har 
fået kommunikeret relevante forhold til bestyrelsen, og om bestyrelsen derfor burde have 
reageret på de forhold, som revisor anførte. I disse tilfælde har kommunikation en væsentlig 
indflydelse på, om de enkelte parter har handlet 'godt nok'.  

Forventningskløften påvirker, efter vores opfattelse, også kommunikationen mellem revisor og 
bestyrelse. Der er i højere grad tale om en ”forståelseskløft” end en forventningskløft i traditionel 
forstand. Hvis der ikke er en fælles forståelse for, hvad revisor udfører, har bestyrelsen ikke 
mulighed for at vurdere, hvad revisor ikke undersøger, og dermed hvad bestyrelsen selv skal 
afdække.  
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6 INTERNE KONTROLLER OG BESVIGELSER 

Da afhandlingens fokus er på revisors kommunikation til bestyrelsen om svagheder i interne 
kontroller, er det relevant at belyse, hvad interne kontroller er, og hvordan revisor kan bruge 
dem. Herunder ser vi på besvigelser, fordi besvigelser er interessante i sammenhæng med 
interne kontroller, idet interne kontroller vurderes som værende meget effektive for at forhindre 
besvigelser. Krav til rapportering til bestyrelsen om svagheder i interne kontroller og besvigelser 
behandles også. 

6.1 INTERNE KONTROLLER 
Interne kontroller defineres af Committee of Sponsoring Organizations (COSO) således: “Internal 

control is a process (…) designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objectives(…)”38. ‘Objectives’ omfatter operations, financial reporting og compliance with laws and 
regulations. Omfanget af interne kontroller i COSO-regi er dermed meget bredere end de 
kontroller, som vil være fokus i forbindelse med en revision. 

De interne kontroller er omfattet af ledelsens risikovurdering, og kontrollerne er politikker for, 
hvad der skal gøres, samt procedurer for, hvordan politikkerne effektueres. Interne kontroller 
adresserer de identificerede forretningsrisici, som kan true opnåelsen af virksomhedens 
målsætning. 

Udtrykket ”reasonable assurance” dækker over, at valget af hvilke kontroller, der skal 
implementeres, afhænger af en ledelsesbeslutning om, hvilket niveau af kontrolmiljø, der ønskes i 
en given sammenhæng og den iboende begrænsning, der er i kontroller: Menneskelige fejl, 
bevidst omgåelse af kontroller, herunder ledelsens overstyring af regnskaber, medfører, at 
kontroller ikke kan forhindre fejl fuldstændig. 

  

                                                             
38 ”Integrated Control – Integrated framework”, p. 13. 
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COSO opdeler interne kontroller i elementerne kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, 
information og kommunikation og overvågning, hvilket fremgår af nedenstående figur. 

 

FIGUR 3– DEN ORIGINALE COSO-TERNING 

 

KILDE: COSO (1994) 

Det er efterfølgende kommet en ny oversigt, som er en udbygning af den originale version. Vi har 
valgt at tage udgangspunkt i den originale terning, idet der er sammenfald mellem de 
kontrolelementer, som fremgår fra COSO, og de kontrolelementer, som revisor tager 
udgangspunkt i ifølge RS 315. 

Kontrolmiljøet omfatter ’tonen’ i organisationen, som sættes fra ledelsesniveauet og påvirker hele 
kontrolbevidstheden ned gennem organisationen. Dette omfatter blandt andet ledelsens 
værdigrundlag og integritet, ledelsesstil og fordeling af ansvar mv.   

Risikovurdering omfatter organisationens identifikation, vurdering og styring af risici. 
Risikovurdering skal forstås bredt og omfatter, i princippet, alt fra overordnede 
forretningsbeslutninger til praktiske forhold.  

Kontrolaktiviteterne omfatter procedurer og politikker, som er indført i organisationen for at 
afdække de risici, der er identificeret, og som ønskes afdækket via en kontrol. Kontrolaktiviteten 
har forskellige mål og udføres på forskellige niveauer og funktioner i organisationen.  

Information og kommunikation omfatter, hvordan data opfanges og kommunikeres. I forhold til 
regnskabsprocessen sker datafangsten i bogholderiet, og kommunikationen via forskellige 
interne rapporteringer og ultimativt eksternt via årsregnskabet.  
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Overvågning omfatter overvågning af de interne kontrolsystemer. Dette omfatter primært, at 
ledelsen skal tage stilling til, om de interne kontroller er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og om de 
opfylder deres funktion. 

De forskellige kontrolelementer er indbyrdes afhængige. Det er eksempelvis ikke muligt at udføre 
en fornuftig kontrolaktivitet uden at have identificeret en risiko som kontrollen skal afdække. 

6.2 REVISORS ROLLE I RELATION TIL INTERNE KONTROLLER 
Revisor skal opnå en forståelse af virksomhedens og virksomhedens omgivelser, herunder 
interne kontroller, jf. RS 315. 

Revisor skal opnå forståelse af virksomheden for at identificere, hvor der er risiko for væsentlig 
fejlinformation i regnskabet, uanset om dette skyldes besvigelser eller utilsigtede fejl. Den viden, 
som opnås, skal bruges til at udforme revisionshandlinger, som afdækker de risici, som er 
identificeret. Revisors forståelse af virksomheden bliver derfor relevant for hvilke 
revisionshandlinger, som skal foretages. 

Et af elementerne i at forstå virksomheden er at opnå forståelse for virksomhedens 
forretningsrisici. Forretningsrisici er et bredere perspektiv end risikoen for fejlinformation i 
regnskabet. Forretningsrisici kan påvirke risikoen for fejlinformation.  

Revisor kan bruge de identificerede forretningsmæssige risici til at identificere, hvor der er risiko 
for væsentlig fejlinformation. Revisor fokuserer kun på de risici, som kan påvirke regnskabet39 og 
har dermed ikke til opgave at vurdere eller finde alle forretningsrisici40. 

Revisor tager udgangspunkt i de samme kontrolelementer, som bestyrelsen benytter. 

Revisors gennemgang af Kontrolmiljøet fokuserer primært på de værdier, der er hos ledelsen, og 
hvordan disse kommunikeres. Dette omfatter også arbejdsfordelingen mellem direktion og 
bestyrelse. 

Revisor skal opnå forståelse af virksomhedens risikovurderingsproces med henblik på at vurdere, 
om virksomhedens ledelse har en fornuftig tilgang til at identificere forretningsrisici og adressere 
disse.  

                                                             
39 RS 200, afsnit 22 
40 RS 315, afsnit 31 
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Revisors fokus på informationssystemet omfatter primært de processer, der er relevante for 
aflæggelse af regnskabet.  

Kontrolaktiviteterne omfatter politikker og procedurer, som skal sikre, at risici afdækkes. 
Revisors opgaver er at overveje de kontroller, som forhindrer væsentlig fejlinformation i 
regnskabet.  

Endelig omfatter revisors gennemgang af overvågning af kontroller en forståelse af, hvordan 
virksomheden selv overvåger dets kontrolaktiviteter, og hvordan disse korrigeres, hvis 
nødvendigt. 

Revisor skal særskilt overveje særlige revisionsrisici, såkaldte ”betydelige risici”. Dette omfatter 
de risici, som efter revisors vurdering kræver særlig overvejelse. I forbindelse med overvejelsen 
af hvorvidt en risiko er betydelig, skal revisor se bort fra de etablerede kontroller. 

Betydelige risici omfatter ofte ikke-rutine-transaktioner og skøn. Risikoen for besvigelser er altid 
en betydelig risiko.  

Ved risici, som revisor vurderer som ”betydelige risici”, skal revisor vurdere, om virksomheden 
har kontroller, som er passende.  Såfremt virksomheden ikke har etableret egentlige kontroller, 
er dette ikke nødvendigvis en fejl. Det er tilstrækkeligt, hvis direktionen har taget aktivt stilling til 
risikoen. 

Hvis revisor ikke mener, at direktion har udført tilstrækkelige handlinger for at afdække de 
betydelige risici, anses dette for en betydelig mangel i virksomhedens interne kontroller, og det 
skal rapporteres til den øverste ledelse. 

For at kunne basere revisionen på interne kontroller er det nødvendigt, at revisor kan teste 
kontrollerne. Hvis en kontrol ikke kan dokumenteres over for revisor, kan revisor ikke basere sin 
revision herpå. 

6.2.1 MINIMUMSKRAV OG MULIGHEDER VED REVISION AF INTERNE KONTROLLER 

Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at indhente tilstrækkelig revisionsbevis via 
substanshandlinger. I de situationer skal revisorer teste relevante kontroller i virksomheden for 
at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis.  

Revisor kan også vælge at basere revisionen på de interne kontroller. Fordelen for revisor, ved at 
basere sin revision på et selskabs interne kontroller, er at revisor kan udføre revisionen mere 
effektivt. 
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Hvis revisor ikke vil basere sin revision på interne kontroller, er der ikke krav om, at revisor skal 
gennemgå kontrollerne.  

Der er således to forudsætninger for, at revisor vil basere revisionen på interne kontroller: 
Virksomheden, som revideres, skal have implementeret kontroller, som revisor faktisk kan teste. 
Det er uden for revisors kontrol, om denne forudsætning er opfyldt. Den anden forudsætning er, 
at revisor skal vurdere, at det er mere effektivt at basere revisionen på interne kontroller end på 
ren detail-revision. 

Revisor kan altså i stort omfang selv vælge, om revisionen skal baseres på virksomhedens egne 
interne kontroller. De eneste egentlige krav, der stilles, er, at revisor skal basere revisionen på 
interne kontroller, hvis det ikke er muligt at fremskaffe det nødvendige bevis alene via 
substanshandlinger. Herudover skal revisor overveje kontroller for betydelige risici, men der er 
ikke krav om, at revisionen skal baseres på kontroller, revisor skal blot sikre, at der er foretaget 
fornuftige overvejelser om risikoen. 

Revisor kan ikke kræve, at et selskab indfører kontroller. Revisor vil kunne påpege svagheder og 
anbefale ændringer i kontrolmiljøet til direktionen og i protokollen til bestyrelsen. 

Som nævnt ovenfor skal revisor også særskilt vurdere kontroller i forbindelse med de betydelige 
risici. 

6.3 REVISORS ANSVAR FOR OVERVEJELSE AF BESVIGELSER  
Besvigelser defineres i RS 240 som bevidste handlinger med det formål at opnå en eller anden 
uberettiget fordel. Besvigelser adskiller sig fra almindelige fejl ved at være bevidste, hvor fejl er 
utilsigtede.  

Besvigelser kan overordnet opdeles i to typer; regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

Regnskabsmanipulation omfatter bevidst fejlinformation for at vildlede regnskabsbruger.  

Regnskabsmanipulation sker på ledelsesniveau for at resultatstyre eller give regnskabslæserne et 
bestemt, men forkert, indtryk af virksomheden. Incitamenter kan eksempelvis være at optimere 
ledelsens bonus eller at vise et godt regnskab for at sikre bankfinansiering. 

Misbrug af aktiver omfatter tyveri af aktiver og vil ofte vedrøre beløb, som er uvæsentlige for 
regnskabet. Virksomhedens daglige ledelse kan også være involveret i misbrug af aktiver. 
Eksempler på misbrug af aktiver omfatter blandt andet underslæb og simpelt tyveri. 
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Direktionen og bestyrelsen har ansvaret for at forbygge og opdage besvigelser. Direktionen skal 
etablere et kontrolmiljø, som understøtter dette. Bestyrelsen har ansvaret for at sikre, at den 
daglige ledelse etablerer et sådant kontrolmiljø og skal også overveje direktionens mulighed for 
at tilsidesætte kontrolmiljøet for uretmæssigt at justere virksomhedens regnskab. 

Risikoen for, at revisor ikke opdager væsentlig fejlinformation, er større ved besvigelser end ved 
almindelige fejl, da besvigelserne kan søges skjult. Risikoen er endnu større, når virksomhedens 
ledelse er indblandet i besvigelserne, da ledelsen direkte eller indirekte kan ændre 
regnskabsmaterialet og har gode muligheder for at tilsidesætte virksomhedens kontrolmiljø.  

Omkring revisors ansvar for at opdage besvigelser, fremgår det, at hvis revisor ”En revisor, der 

udfører revision i overensstemmelse med RS, opnår høj grad af sikkerhed som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisor kan ikke opnå 

absolut sikkerhed for, at væsentlige fejlinformationer i regnskabet opdages (…)”41. 

Revisor kan således udføre en revision i overensstemmelse med god revisionsskik og på trods af 
dette ikke opdage en væsentlig fejl eller besvigelse. 

Revisor skal dog under hele revisionen opretholde en professionel skepsis i forhold til at overveje 
risikoen for besvigelser, og RS 240 indeholder en række overvejelser, revisor bør gøre sig i den 
forbindelse. 

En særlig problemstilling i forbindelse med besvigelser er ledelsens mulighed for at tilsidesætte 
interne kontroller, som i øvrigt fungerer effektivt.  

Risikoen er også relevant, hvis revisor har baseret sin revision på interne kontroller, fordi 
ledelsen også her vil kunne omgås de procedurer, som virksomheden normalt følger. Revisor skal 
derfor være opmærksom på risikoen herfor og foretage handlinger for at nedbringe risikoen for 
fejlinformation som følge af ledelsens tilsidesættelse af kontroller. 

6.4 KOMMUNIKATION AF SVAGHEDER I INTERNE KONTROLLER 
Revisor skal rapportere til daglig eller øverste ledelse om de væsentlige svagheder i de interne 
kontroller, som revisor har konstateret. Væsentlige svagheder er defineret som ”… svagheder, der 

kan have en væsentlig effekt på regnskabet”42. Den øverste ledelse skal også informeres, hvis 

                                                             
41 RS 240, afsnit 21 
42 RS 315, note til afsnit 54 
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revisor identificerer risici for væsentlig fejlinformation, som virksomheden enten ikke selv har 
kontrolleret eller, hvis revisor finder kontrollen utilstrækkeligt. 

Som tidligere nævnt, kan revisor kun kommentere på interne kontroller, som revisor har 
gennemgået eller, hvis revisor konstaterer, at der ikke er kontroller på et område, som revisor 
vurderer som væsentligt. 

Det er derfor en forudsætning, at revisor har taget stilling til de kontroller (eller mangel på 
kontroller), der er i et selskab. Revisor har meget frie rammer til at fastlægge sin revision, og kan 
dermed i stort omfang fravælge at basere revisionen på kontroller. Revisor vil 
konsekvensmæssigt ikke kunne udtale sig om de interne kontroller, i det omfang revisor vælger 
ikke at basere revisionen på interne kontroller. 

Revisors gennemgang og efterfølgende rapportering af interne kontroller bliver derfor meget 
afhængig af, hvordan revisor vurderer, at revisionen gennemføres mest effektivt.  

Revisor skal meddele alle mistanker om besvigelser samt konstaterede besvigelser til den 
relevante personkreds i virksomheden, uanset af forholdet er ubetydeligt. Større eller mere 
komplekse besvigelser skal rapporteres højere oppe i virksomheden.  

Besvigelser, som involverer den daglige ledelse eller medarbejdere, som har væsentlige roller i de 
interne kontroller, samt besvigelser, som resultater i væsentlig fejlinformation, skal hurtigst 
muligt rapporteres til den øverste ledelse.  

Efter vores opfattelse, er de eneste områder, hvor revisor er nødt til gennemgå – og dermed kan 
udtale sig om – interne kontroller, i forhold til væsentlige besvigelsesrisici, som beskrevet oven 
for samt i de situationer, hvor det ikke er muligt at indhente det nødvendige revisionsbevis via 
substanshandlinger alene, og hvor revisor derfor er nødt til at basere revisionen på interne 
kontroller. 

Der er ikke krav om, at revisor oplyser, i hvilket omfang revisionen er baseret på interne 
kontroller og dermed, hvilke forretningsgange revisor har gennemgået og testet.  Bestyrelsen kan 
derfor kun se i protokollen, hvilke forretningsgange og kontroller, som efter revisors vurdering 
svagheder, eller ikke fungerer tilfredsstillende, men ikke hvilke forretningsgange revisor ikke har 
gennemgået. 

Dette er helt centralt i forhold til bestyrelsens mulighed for at anvende protokollen aktivt i sin 
risikostyring. Hvis bestyrelsen ikke ved, hvilke forhold revisor har set på, kan bestyrelsen heller 
ikke vurdere, hvor bestyrelsen muligvis selv skal foretage undersøgelser for at opnå den ønskede 
risikoprofil. 
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6.5 DELKONKLUSION 
Revisor skal opnå en forståelse af virksomheden, herunder virksomhedens kontrolmiljø. Som led 
heri skal revisor forstå virksomhedens forretningsrisici. Revisor bruger sin forståelse af 
virksomheden til at vurdere, hvor der er risiko for væsentlig fejlinformation og planlægger sine 
revisionshandlinger herefter.  

Revisor skal basere sin revision på interne kontroller i det omfang, det ikke er muligt at indhente 
revisionsbevis alene ved brug af substanshandlinger, men har herudover stor valgfrihed i forhold 
til, om revisionen skal baseres på interne kontroller eller ej.  

Revisor skal særskilt overveje betydelige risici. Revisor skal herunder overveje, om direktionen 
har udført passende handlinger for at afdække disse risici, hvilket også omfatter at overveje brug 
af kontroller. I det omfang revisor vurderer, at der ikke er udført handlinger. som afdækker de 
betydelige risici, er dette en betydelig mangel, og forholdet skal rapporteres til bestyrelsen.  

Revisor skal overveje risikoen for væsentlige besvigelser. Risikoen for, at revisor ikke opdager 
besvigelser, er større end risikoen for, at revisor ikke opdager almindelige fejl, fordi besvigelser 
vil forsøges skjult. Besvigelser eller mistanke herom, som involverer den øverste ledelse eller 
medarbejdere, som har en væsentlig rolle i forhold til interne kontroller, skal meddeles hurtigst 
muligt til den øverste ledelse.  

Risikoen for besvigelser er altid en betydelig risiko, hvorfor revisor skal forholde sig til, om 
direktionen har adresseret risikoen for besvigelser og herunder overvejet, om der er 
implementeret kontroller. 

Revisor skal rapportere i protokollen, om væsentlige svagheder der er identificeret i de interne 
kontroller. Da revisor i stort omfang selv kan vælge, i hvilket omfang revisionen skal baseres på 
interne kontroller, vil der kun være to områder, hvor revisor er tvunget til at forholde sig til de 
interne kontroller: Hvis revisionsbevis ikke kan indhentes alene med substanshandlinger og i 
forbindelse med væsentlige besvigelsesrisici. 

Bestyrelsen kan ikke ud fra protokollen se, hvilke forretningsgange revisor har gennemgået, og 
hvilke forretningsgange, som ikke er gennemgået, da der kun er krav om, at revisor kommenterer 
de steder, hvor revisor ikke har vurderet de interne kontroller tilfredsstillende.  Dette forhold er 
centralt fordi bestyrelsen ikke har et fuldstændigt billede af, hvilke forhold revisor har 
gennemgået og kan dermed heller ikke vurdere, hvilke yderligere undersøgelser som kan være 
nødvendige. 
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7 KRAV TIL REVISORS KOMMUNIKATION 

I dette kapitel behandles de gældende standarder for revisors kommunikation med bestyrelsen, 
primært i forhold til revisionsprotokollen. Vi vurderer, at det er relevant at inddrage ændringer 
fra international side i forhold til revisors kommunikation, da en implementering i danske 
standarder er undervejs. Inddragelsen af disse forhold sker ud fra et ønske om at analysere, 
hvilken effekt de kommende ændringer vil få på danske revisorers kommunikation. 

7.1 REVISIONSPROTOKOLLEN 
Kravene til revisors kommunikation til virksomhedens øverste ledelse fremgår af RS 260 
”Kommunikation af revisionsmæssige forhold til virksomhedens øverste ledelse” og RS 265 
”Revisionsprotokollen”. Udover RS 260 og RS 265 indgår kommunikation som selvstændigt afsnit 
i flere andre standarder, hvor særlige krav til kommunikation for de enkelte revisionsområder er 
specificeret. 

Kravet om føring af revisionsprotokol er lovfæstet i RL § 20, hvor mindstekrav til revisors 
oplysninger i protokollen er ”Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig 

usikkerhed, fejl eller mangler vedrørendes bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol" og 

"forhold som normalt må forventes at have betydning  for modtagerens eller hvervgiverens  

stillingtagen til årsregnskabet m.v.”43.  

Revisors overordnede opgave omkring rapportering fremgår af RS 260 afsnit 2: ”Revisor skal til 

virksomhedens øverste ledelse kommunikere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse, 

der viser sig ved revisionen af regnskabet”. De forhold, der normalt vurderes at have 
’ledelsesmæssig interesse’, er oplistet i afsnit 11 i RS 260 og gennemgås mere detaljeret nedenfor, 
idet de enkelte forhold, som minimum, rapporteres via revisionsprotokollen. 

Revisor skal særskilt oplyse, at kommunikationen kun omfatter de revisionsmæssige forhold, 
som revisor har fået kendskab til i forbindelse med revisionen. Samtidig skal revisor oplyse, at 
revisionen ikke er tilrettelagt med det formål at identificere alle forhold, som kan være relevante 
for den øverste ledelse, og at revisor derfor normalt ikke identificerer sådanne forhold44. 

                                                             
43 RL § 20, stk. 3. 
44 RS 260, afsnit 12 
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Der er ikke formkrav til den løbende kommunikation mellem revisor og bestyrelse.  
Kommunikationen kan derfor ske mundtligt, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. Revisor 
skal så dokumentere i sine arbejdspapirer, at mundtlig kommunikation har fundet sted.  

Revisor har et ansvar for at rapportere ’rettidigt’, så bestyrelsen kan reagere på revisors 
oplysninger. 

Alle revisionsmæssige forhold af interesse for den øverste ledelse skal kommunikeres skriftligt i 
revisionsprotokollen. Revisor har dermed et ansvar for at sikre, at hele bestyrelsen kender til de 
væsentlige forhold, som er kommet til revisors kendskab under revisionen.  

Revisionsprotokollen skal minimum udarbejdes i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. 
Bestyrelsen vil dermed modtage en protokol mindst en gang årligt. 

Revisionsprotokollen er revisors mulighed for at rapportere sine observationer direkte til 
bestyrelsen. Efter revisionspåtegningen er revisionsprotokollen revisors vigtigste 
meddelelsesmiddel,45. Revisionsprotokollen anses i den forbindelse som ”(…) et led i bestyrelsens 

tilsynsopgave over for direktionen.”46. 

Protokollen skal være fortløbende nummeret og skal forelægges bestyrelsen, og 
bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive denne for at bekræfte, at de er gjort bekendt med 
indholdet. 

Detailreguleringen af revisionsprotokollen sker i RS 265, som ligger i forlængelse af den generelle 
kommunikationsstandard, RS 260. Der er et tydeligt overlap mellem de forhold, som skal fremgå 
af revisionsprotokollen og de generelle kommunikationskrav, som fremgår af RS 260 afsnit 11. 

Protokollen fokuserer på revisionsmæssige og regnskabsmæssige områder, som revisor vurderer 
som risikofyldte, og derfor er væsentlige at få gjort den øverste ledelse opmærksom på47. 

Det eneste krav, der er omkring formuleringen i protokollen, er, at den skal formuleres entydigt, 
klart og forståeligt48. Det anføres, at revisor skal være opmærksom på ”(…) at der ikke anvendes 

formuleringer, der kan give anledning til misforståelser omkring revisors budskab, specielt omkring 

                                                             
45 Revision & Regnskabsvæsen (2005), s.  
46 Revision & Regnskabsvæsen (2005), s. 3 
47 Füchsel mfl. (2007) s. 303 
48 RS 265, afsnit 9. 
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eventuelle kritiske bemærkninger.”49. Samtidig er protokollens fokus på væsentlige forhold. Der 
skal derfor ikke være beskrivelser mv., som ikke har et budskab, da ”(…) uvæsentlige forhold kan 

distrahere og sløre de eventuelle væsentlige budskaber…”50.  

Protokollen skal indeholde revisors ”(…) selvstændige og uafhængige opfattelse(…)”51 af de 
forhold, som revisor finder kritiske. En utilstrækkelig revisionsprotokol kan ses som en 
tilsidesættelse af revisors pligter og kan medføre, at god revisionsskik ikke er opfyldt52.  

Revisor udarbejder flere protokol-typer; ’tiltrædelsesprotokol’, ’protokol i årets løb’, ’protokol til 
årsrapporten’, ’fratrædelsesprotokol’ samt ’protokol om afgivne rapporter eller erklæringer i 
forbindelse med rådgivning og assistance’.  

De protokoller, der er interessante i forhold til afhandlingens problemstilling, er 
tiltrædelsesprotokollen, protokol i årets løb og protokol til årsrapporten. Det er her, revisor 
definerer ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen og kommenterer på de svagheder i 
kontroller, som revisor finder. 

7.1.1 TILTRÆDELSESPROTOKOLLEN 

Ifølge RS 265 skal tiltrædelsesprotokollen opfylde retningslinjerne i RS 210 ”Indhold af 
revisionsaftaler”.  

Af RS 210 afsnit 6 fremgår det, at der ved indgåelse af en revisionsaftale bør foreligge en omtale 
af en række forhold, herunder målet med revisionen, ledelsens ansvar og omfanget af revisionen 
og, at det er ledelsens ansvar at etablere og opretholde interne kontroller.  

Yderligere skal der oplyses om risikoen for, at selv væsentlig fejlinformation ikke opdages. 
Herudover skal det oplyses, at det er ledelsens ansvar at etablere interne kontroller. Kravene i RS 
210 opfyldes ved udarbejdelse af en tiltrædelsesprotokol til bestyrelsen. 

Idet tiltrædelsesprotokollen skal indgå i protokolrækkefølgen og underskrives af den øverste 
ledelse, bliver tiltrædelsesprotokollen revisors dokumentation for, at den øverste ledelse er gjort 
bekendt med ansvarsfordelingen mellem revisor og virksomhedens ledelse. 
                                                             
49 Füchsel mfl. (2007), s. 313 
50 Füchsel mfl. (2007), s. 333 
51 Langsted Langsted, Lars Bo mfl. (2005) s. 79 - uddrag af Revisornævnets afgørelse af kendelse af 22. januar 1987 (j. 
nr 2/86) 
52” Langsted, Lars Bo mfl. (2005), s. 73. 
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7.1.2 PROTOKOL I ÅRETS LØB OG PROTOKOL TIL ÅRSRAPPORTEN 

Protokoltyperne ’protokol i årets løb’ og ’protokol til årsrapporten’ er nævnt som to forskellige 
protokoller i RS 265. Da begge protokoller omhandler rapportering i forbindelse med selve 
revisionen, behandles de to protokoller her under ét.  

Protokol i årets løb skal udarbejdes, hvis revisor har udført en del af revisionen i løbet af det 
regnskabsår, som revideres, og hvis dette arbejde kan danne grundlag for revisionsmæssige 
konklusioner, og der er forhold, som kan være af interesse for den øverste ledelse.  

Protokollen i årets løb er derfor kun relevant, hvis revisor faktisk har udført løbende revision og 
har fundet forhold, som revisor ønsker at rapportere til bestyrelsen. Da det er op til revisor selv 
at tilrettelægge sin revision, kan revisor vælge ikke at udføre en del af revisionen i løbet af 
regnskabsåret og i stedet udføre hele revisionen efter regnskabsårets udløb.  

Kravene til protokol til årsrapporten fremgår af RS 265 afsnit 19-28. Protokollen skal foreligge 
inden den øverste ledelse godkender årsrapporten, således at bestyrelsen har mulighed for at 
tage stilling til revisors kommentarer, inden årsregnskabet bliver godkendt. Den øverste ledelse 
vil således modtage mindst én revisionsprotokol for hvert regnskabsår i form af protokollen til 
årsrapporten. 

Det fremgår direkte af RS 265, afsnit 20, hvad protokollen skal indeholde:  

I protokollen skal det fremgå hvilken påtegning, revisor forventer, og såfremt der er forbehold 
og/eller supplerende bemærkninger, skal hele påtegningen med modifikationer gengives. 
Modificerede påtegninger skal begrundes, så bestyrelsen bliver bekendt med baggrunden for 
modifikationen, hvis denne ikke fremgår direkte af revisors påtegning. Der skal redegøres for det 
udførte arbejde og opnåede konklusioner, dog bør redegørelsen begrænses til risikoområder og 
væsentlige regnskabsposter.  

Forhold af ledelsesmæssig interesse skal også oplyses i protokollen til årsrapporten, og der kan 
henvises til RS 260, hvor de forhold, som efter RS normalt vil være af ledelsesmæssig interesse, er 
oplistet. Dette medfører ifølge listen i RS 260 afsnit 11, skal andre forhold, som bør oplyses til 
øverste ledelse, herunder væsentlige svagheder i de interne kontroller, spørgsmål angående den 
daglige ledelses integritet samt besvigelser, som involverer daglig ledelse. 

Revisor skal særskilt redegøre for revisors kontrol af selskabsretlige formalia (kravene fremgår 
af SL § 147, stk. 2 og omfatter blandt andet kontrol af, at bestyrelsen har underskrevet sidste års 
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revisionsprotokol). Endelig skal revisor i protokollen angive de oplysninger og erklæringer, der 
fremgår af lovgivningen. 

Der er ikke krav om, i hvilken rækkefølge de enkelte forhold skal behandles i protokollen. Den 
rækkefølge, der fremgår af afsnit 20, medfører, at de væsentligste forhold behandles først i 
protokollen, og herefter kommer de mindre vigtige bemærkninger. Afslutningsvist oplyser 
revisor om formelle forhold, som er lovmæssigt påkrævet. 

7.2 INTERNATIONALE KRAV TIL REVISORS KOMMUNIKATION 
I forbindelse med IAASB’s53 Clarity Project er ISA ajourført. Herunder er ISA 260 om 
kommunikation med øverste ledelse blevet ajourført, og der er kommet en ny ISA 265. Såvel ISA 
260 som 265 er trådt i kraft internationalt pr. 15. december 2009 og gælder dermed for 
regnskaber for 2010. 

De danske RS’er er endnu ikke opdateret efter ISA 260/265, men da ISA’erne vil blive 
implementeret i Danmark, er det relevant at se på, hvilke konsekvenser dette vil få for kravene til 
en dansk revisors kommunikation. 

7.2.1 KOMMUNIKATION MED DEN ØVERSTE LEDELSE  

ISA 260 omhandler “communication with those charged with governance”. Den opdaterede ISA 
260 lægger i højere grad end tidligere op til, at revisor kommunikerer skriftligt i de forhold, hvor 
revisor vurderer, at mundtlig kommunikation ikke vil være tilfredsstillende54. Det øgede fokus på 
skriftlighed er ikke så relevant i en dansk kontekst, da alle væsentlige forhold i forvejen skal 
kommunikeres skriftligt i revisionsprotokollen. 
 
Den primære forskel mellem den nuværende danske RS og ISA’en er, at kommunikationen 
mellem revisor og øverste ledelse skal være tovejskommunikation.  
 
Hovedformålet, med i højere grad at benytte tovejskommunikation, er at forbedre 
arbejdsrelationen mellem revisor og øverste ledelse, hvilket omfatter, at der er afstemte 
forventninger i forhold til kommunikationen mellem revisor og den øverste ledelse (hvad 
kommunikeres, hvornår kommunikeres der, og med hvem kommunikeres der med). 

                                                             
53 International Auditing and Assurance Standards Board 
54 ISA 260, afsnit 19 
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Som et led i tovejskommunikationen har revisor en specifik opgave i forhold til at diskutere risiko 
og væsentlighed med den øverste ledelse for at hjælpe den øverste ledelse med at forstå revisors 
rolle. Diskussionen giver efter ISA’en yderligere den øverste ledelse mulighed for at anmode 
revisor om at udføre yderligere procedurer, end revisor finder nødvendigt i forhold til revisionen. 
Det er revisor, som har ansvaret for tovejskommunikation med den øverste ledelse. Da revisor 
ikke kan tvinge den øverste ledelse til at kommunikere med revisor, indeholder ISA’en også 
vejledning til de overvejelser, revisor skal gøre, hvis den øverste ledelse ikke indgår i de 
drøftelser, som ISA’en lægger op til. 
 
I revisionslitteraturen er vurderingen, at god revisionsskik i Danmark ikke ændres væsentligt 
som følge af den opdaterede ISA 26055. Efter vores opfattelse medfører ISA 260’s fokus på 
tovejskommunikation en udvidet opgave for revisor, end der lægges op til i de nuværende danske 
RS.  Revisor får også en opgave med at involvere bestyrelsen mere direkte i forbindelse med 
diskussion af revisors rolle og drøftelse af risikoen af væsentlighed.   
Da virksomhedens øverste ledelse ikke kan tvinges til at kommunikere med revisor, er det 
vanskeligt at vurdere effekten af, at revisor aktivt skal promovere tovejskommunikation. Alt 
andet lige må involveringen af bestyrelsen i revisionen stige med implementeringen af ISA 260. 

7.2.2 KRAV TIL REVISORS KOMMUNIKATION AF MANGLER I INTERNE KONTROLLER 

Den nye revisionsstandard ISA 265 er benævnt "Communicating Deficiencies in Internal Control to 

Those Charged with Governance and Management". Baggrunden for ISA 265 er, at den tilsigtede 
vejledning i ISA 260 var for overordnet og generel56, hvilket efterlod for meget til revisors egen 
fortolkning og professionelle dømmekraft.  

Fokus i den nye standard er ’betydelige mangler’, hvilket er ny terminologi, der erstatter begrebet 
’væsentlige svagheder’. Den nye terminologi ændrer ikke på, hvornår der er en svaghed i de 
interne kontroller: Definitionen af en mangel er, når en kontrol enten mangler eller ikke 
forhindrer, opdager eller korrigerer fejl jf. ISA 265, afsnit 6. 

Ifølge IAASB skyldes begrebsafklaringen et ønske om at eliminere eventuel forvirring i forhold til 
eksempelvis PCAOB57 revisionsstandard 5 og SOX, hvor hensigten med begrebet ’material 
weakness’ skal ses i sammenhæng med offentliggørelse af rapportering om effektiviteten af 
                                                             
55 Kiertzner (2010), s. 185-186 
56 IFAC (2009)  
57 Public Certified Accountants Oversight Board 
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interne kontroller.58 IAASB overvejede at redefinere den europæiske betydning, af det allerede 
kendte begreb, men mente at forskellige definitioner af ’material weakness’ ville skabe øget 
forvirring.59 Argumentet for at foretage opdeling mellem offentliggørelse af rapportering og ikke-
offentliggørelse skyldes, at IAASB er af den opfattelse, at væsentlighedsniveauet og dermed 
tolerancegraden for svagheder er større ved ikke-offentliggørelse, og at formålet med 
rapporteringen kun er at gøre den øverste ledelse bekendt med disse forhold.60  

Sammenslutningen/foreningen af beskikkede revisorer i England (ACCA) har sin kommentering 
til IAASB skrevet "Mangler i intern kontrol af mindre og formålsløs betydning vil blive rapporteret 

til virksomhedens ledelse, hvilket sandsynligvis vil medføre øget tidsforbrug og omkostninger 

unødigt for både revisor og virksomhed." 61 [vores oversættelse] 

Det er vores opfattelse, at begrebet af ’betydelige mangler’ i forhold til det tidligere ’væsentlige 
svagheder’ har medført en større bredde i, hvad revisor skal rapportere. Betragtningen omkring 
interne kontroller i forhold til væsentlighed kan stadig gøres gældende for ’betydelige mangler’. 
Dog kan ’betydelige mangler’ også være betydelige alene ved at fortjene den øverste ledelses 
opmærksomhed. Dermed er det styrende parameter ikke længere kun væsentlighedsniveauet i 
forhold til årsregnskabet. Dette betyder, at revisor bør overveje vigtigheden af kontroller dels i 
forhold til regnskabet, men også i forhold til bestyrelsens tilsynsopgave. Et eksempel herpå, i 
forhold til årsregnskabet, kan være en eller flere mangler i intern kontrol i forhold til at afdække 
eventuelle uvæsentlige ledelsesbesvigelser. Selvom dette ikke er relevant for revisionen af 
regnskabet, kan det være relevant for bestyrelsen.62  

Vurderingen af, om mangler har den fornødne ledelsesmæssige interesse, er fortsat baseret på 
revisors professionelle og faglige vurdering. ISA Implementation Support Module anbefaler, at 
der tages særlig højde for følgende faktorer: 

• Sandsynligheden for, at fejlinformation vil opstå. 
• Den potentielle størrelse af en eventuel fejl, som følge af den eller de rapporterede mangler. 

                                                             
58 Kiertzner (2010), s. 185 
59 IFAC (2009), s. 2 
60 IFAC (2009), s. 2 
61 ACCA Global (2008), s. 2 
62 ISA 265, A7 – det bemærkes at det ikke er en ændring i forhold til gældende dansk skik. Revisor skal meddele øverste 
ledelse om besvigelser begået på ledelsesniveau jf. RS 240, afsnit 95 
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Afrapportering af betydelige mangler skal ske skriftligt til virksomhedens øverste ledelse. 
Rapporteringen skal indeholde dels en beskrivelse af manglen, samt den potentielle 
indvirkningen manglen kan have – altså en art risikovurdering. Revisor behøver dog ikke 
kvantificere risikoen63. I de nuværende danske standarder RS 260 og RS 265 er fokus på 
rapportering af forhold af ledelsesmæssig interesse til virksomhedens øverste ledelse. Hvornår, 
der er tale om forhold af ledelsesmæssig interesse, er reelt overladt til revisors egen vurdering. 
Dog er det præciseret i RS 260 afsnit 11, pkt. 8, at forhold af ledelsesmæssig interesse omfatter 
væsentlige svagheder i interne kontroller, men hvornår en svaghed er væsentlig, er ikke 
beskrevet. Med den nye ISA 265 bliver revisor mere detaljeret oplyst om hvilke forhold, der kan 
udgøre en betydelig mangel og således være af ledelsesmæssig interesse.  

ISA 265 præciserer at revisor skal inddrage den daglige ledelse i større omfang. Revisor bliver 
således afkrævet at indhente forklaringer samt foreløbig tilkendegivelse fra den ledelse, der 
sidder nærmest den eventuelle risiko og mangel i virksomhedens interne kontrol.64 

I øvrigt giver standarden revisor mulighed for at vurdere mangler i de interne kontroller i mindre 
virksomheder, hvor ejer selv er en del af den daglige ledelse, mildere end i øvrige virksomheder. 
Årsagen til, at enkeltkontroller på regnskabspostniveau ikke tilskrives samme vigtighed i denne 
type virksomheder, er, ifølge afsnit A4 i ISA 265, at ejer kan være i stand til at føre et mere 
effektivt tilsyn end i større virksomheder. Dette fungerer således som en kompenserende kontrol 
for eventuel mangel på enkeltkontroller.  

Vores overordnede opfattelse er, at ISA 265 vil forbedre revisors kommunikation af mangler i 
interne kontroller, da denne stiller krav til, at revisor skal beskrive og vurdere manglen i forhold 
til potentiel indvirkning og sandsynlighed. Dog er det samtidig vores opfattelse, at standarden 
udvider revisors arbejdsomfang, eftersom mangler kan være betydelige, udelukkende ud fra 
synspunktet om, at manglen kan have den øverste ledelses interesse. Dette skyldes primært, at 
såfremt revisor bliver bekendt med betydelige mangler i virksomheden, herunder også ikke-
finansielle forhold, som kan have den øverste ledelses interesse, så skal revisor undersøge disse 
forhold med henblik på at kunne overholde ovenstående krav. Rent praktisk vurderer vi dog ikke, 
at denne problemstilling vil give implikationer, da denne fortolkning således vil forskyde revisors 
overordnede ansvar og opgaver.   

                                                             
63 ISA 265, afsnit 28 
64 ISA 265, A2 
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Konsekvensen ved implementeringen af ISA 265 bliver, at den nuværende RS 265 om 
revisionsprotokollen forsvinder. Kravet om revisionsprotokollen fremgår af RL § 20, så kravet om 
revisionsprotokollen forsvinder ikke.  

7.3 MINDSKET FORSTÅELSESKLØFT 
ISA 265 medfører som nævnt, at revisor skal rapportere om alle betydelige mangler til 
bestyrelsen. ISA’en nævner særskilt, at rapportering om betydelige mangler vil hjælpe 
bestyrelsen med deres tilsynspligt, hvorfor bestyrelsen i højere grad end tidligere vil kunne bruge 
revisor i forbindelse med at løfte tilsynsopgaven. Da revisors opgaver, som udgangspunkt, i øvrigt 
ikke bliver udvidet, afhjælper den øgede rapportering ikke den problemstilling, som opstår, hvis 
bestyrelsen forventer at revisor har gennemgået flere processer, end revisor faktisk har. Den 
risiko, der er for at bestyrelsen har en fejlagtig opfattelse af den sikkerhed en revision giver for en 
virksomheds processer (og dermed i forhold til bestyrelsens tilsynsopgave), fjernes ikke med ISA 
265.  

Det er muligt, at ISA 260 lægger op til en drøftelse af, på hvilke forretningsgange revisor vil 
basere sin revision på virksomhedens interne kontroller. Dermed vil revisor og ledelse kunne 
opnå fælles forståelse af, hvilke forretningsgange, revisor ikke tester, og som revisor derfor ikke 
kan udtale sig om. På den baggrund kan bestyrelsen tage stilling til, om den vil iværksætte 
undersøgelser af de forretningsgange, som revisor ikke har undersøgt.  

Dette forudsætter en meget åben dialog mellem revisor og bestyrelse og yderligere, at 
regnskabskompetencerne i bestyrelsen er høje nok til at forstå, hvad revisor ikke har undersøgt 
samt konsekvenserne heraf. 

7.4 DELKONKLUSION 
Kravet om føring af en revisionsprotokol fremgår af revisorloven og er detaljeret reguleret i RS 
265. Revisionsprotokollen er stilet direkte til bestyrelsen, og anses som et led i bestyrelsens 
tilsynsopgave. 

Protokollen skal fokusere på væsentlige forhold, da uvæsentlige forhold kan fjerne fokus fra 
væsentlige budskaber i protokollen. Formuleringerne i protokollen må ikke give anledning til, at 
revisors budskab misforstås. En utilstrækkelig protokol kan medføre, at god revisionsskik ikke er 
opfyldt. 

Bestyrelsen vil få en protokol mindst en gang årligt i forbindelse med revisionen af årsrapporten, 
og denne skal foreligge, så bestyrelsen har mulighed for at gennemgå protokollen, inden 
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årsregnskabet godkendes. Protokollen skal indeholde forhold af ledelsesmæssig interesse, hvilket 
blandt omfatter væsentlige svagheder i de interne kontroller. Ud over forhold af ledelsesmæssig 
interesse skal revisor særskilt redegøre for sin kontrol af selskabsformalia samt afgive de 
oplysninger, som lovgivningen kræver. 

De nye ISA 260 og ISA 265-standarder er ikke implementeret i Danmark endnu. Konsekvensen 
ved implementeringen af de nye standarder bliver, at den nuværende RS 265 forsvinder. 
Revisionsprotokollen forsvinder ikke, da kravet om protokollen fremgår direkte af loven. 
Samtidig lægger de nye ISA’er op til mere detaljeret kommunikation, hvilket kan ske i 
protokollen. 

Det er vores vurdering, at det øgede fokus på tovejskommunikation i ISA 260, herunder drøftelse 
af revision samt væsentlighed, kan være medvirkende til, at bestyrelserne opnår større forståelse 
af revisors faktiske indsats. Det er vores vurdering, at forståelseskløften med dette vil mindskes, 
og implikationer af denne dermed reduceres betragteligt. Forudsætningerne for ovenstående er 
dog blandt andet, at der er tilstrækkelige regnskabskompetencer i de enkelte bestyrelser, samt at 
der er en åben dialog mellem bestyrelse og revisor. Revisor kan ikke kræve, at bestyrelsen vil 
indgå i en dialog. 

ISA 265 stiller krav om, at revisor skal rapportere betydelige mangler til bestyrelsen, hvilket 
vurderes til at være en udvidelse af rapporteringen, fordi denne tidligere i meget høj grad har 
været hæftet op på det reviderede regnskabs væsentlighedsniveau. I standarden indgår krav om 
at revisor i sin rapportering skal beskrive manglen og angive risikoen. Vi vurderer, at dette vil 
forbedre revisors kommunikation og dermed bestyrelsens beslutningsgrundlag. Det fremgår af 
ISA’en, at rapportering af betydelige mangler vil hjælpe bestyrelsen med at løfte deres 
tilsynspligt. Afrapporteringen af betydelige mangler skal ske skriftligt.  

Implementering af ISA 265 afhjælper ikke risikoen for, at bestyrelsen har en forventning om, at 
revisor har gennemgået flere processer, end denne faktisk har. Bestyrelsen risikerer derfor stadig 
at få en fejlagtig opfattelse af den sikkerhed, end revisionen giver for virksomhedens processer. 
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8 INTERAKTION MELLEM REVISOR OG LEDELSE 

Formålet med kapitlet er at behandle den sociale relation, der sker i forbindelse med en revision, 
samt de konsekvenser dette kan få på kommunikationen. Goffman’s Impresions Management 
teori og Callons Framing teori bruges som udgangspunkt for analysen og præsenteres først. 
Herefter behandles, hvordan de enkelte aktører ønsker at fremstå, samt hvilken effekt det kan 
have på kommunikationen. 

8.1 GOFFMAN’S IMPRESIONS MANAGEMENT TEORI 
Erving Goffman har analyseret hverdagslivet65. Goffman argumenterer for, at der hele tiden 
foregår skuespil i forbindelse med sociale interaktioner, hvor alle forsøger at give en bestemt 
opfattelse af virkeligheden: ”(…) when an individual appears before others he will have many 

motives for trying to control the situation.”66.  

Impression management teorien beskriver, hvordan aktørerne interagerer med hinanden og 
eksemplificerer de forskellige virkemidler, som performeren kan benytte over for publikum for at 
styre publikums opfattelse.  

Goffman tager udgangspunkt i seks dramaturgiske principper: 

1. Forestillingen 
2. Teamet 
3. Front- og back stage 
4. Modstridende roller 
5. Kommunikation af indtryk 
6. Styring af kommunikation 

 
FORESTILLINGEN 

Forestillingen omfatter den dramatisering (eller skuespil), som en person eller gruppe af 
personer opfører for andre. Goffman ser forestillingen som en facade, hvor performerne forsøger 
at videreformidle et bestemt indtryk til publikum. Forestillingens formål er et idealiseret billede 
for at beskytte performernes selvværd. 

                                                             
65 Goffman (1990) 
66 Goffman (1990), s. 26 
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Forestillingen vil være nøje tilrettelagt, for at performerne kan få de rigtige budskaber igennem. 
For at publikum skal tro på forestillingen, skal performerne fungere så overbevisende, at 
tilskuerne accepterer de budskaber, som ønskes formidlet. 

TEAMET 

Goffman definerer et team som ”(…) any group of individuals who cooperate in a staging a single 

routine.”67. Teamet defineres dermed i forhold til den enkelte forestilling.  

I teamet er der en intern afhængighed, idet de enkelte teammedlemmer kan ødelægge 
forestillingen, hvis teammedlemmet ikke udfylder sin rolle godt nok. Dermed er 
teammedlemmerne nødt til at stole på, at de opgaver, det enkelte medlem skal udføre, bliver 
udført godt nok. 

Såfremt, der er uenighed internt i teamet om, hvordan teamet skal forholde sig i forhold til en 
problemstilling, vil dette sædvanligvis blive afklaret internt på teamet inden forestillingen. Når 
der er truffet en beslutning, forventes det, at hele teamet bakker op om beslutningen under 
forestillingen, for på bedst muligt måde at få de ønskede budskaber ud til publikum. 

I forhold til en revisionssituation, er revisionsteamet nemt at identificere, fordi revisorerne er 
eksterne i forhold til virksomhedens personale. 

FRONT OG BACK-STAGE 

Goffman arbejder med to regioner, front- og back-stage. 

Front-stage omfatter ’scenen’. Det er her, forestillingen opføres, og der kan være rekvisitter på 
frontstage, som beskrevet oven for, som kan facilitere teamets budskab. Det er på frontstage, at 
publikum kan se og vurdere den forestilling, teamet opfører. Dermed er det også her, at teamet 
skal følge planen, og de enkelte teammedlemmer må ikke falde ud af den karakter (den maske), 
som bruges til forestillingen. 

Omvendt er back-stage der, hvor publikum ikke har adgang. Teamet har her mulighed for at 
’smide masken’ og slappe af. Det er back-stage, teamet arbejder med, hvilken strategi der skal 
benyttes for at opnå den ønskede effekt hos publikum. Der er mulighed for at diskutere 
teammedlemmerne imellem, hvilket ikke må ske under forestillingen, fordi dette kan ødelægge 
publikums opfattelse. Forestillingen indstuderes og øves back-stage, så den kan leveres så 
effektivt og overbevisende som muligt front-stage.  
                                                             
67 Goffman (1990), s. 85 
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Det bør nævnes i relation til regionerne, at Goffmans eksempler alle er eksempler, hvor 
performeren har kontrol over, hvad der sker på front-stage i forhold til rekvisitter, og teamet 
dermed kan arrangere de fysiske rammer på en måde, som understøtter det ønskede budskab. 
Sagt på en anden måde, går Goffman ud fra, at en forestilling foregår på teamets ’hjemmebane’, 
hvilket ikke nødvendigvis er gældende i en revisionssituation.  

I forbindelse med en revision vil revisors performance ofte ske hos kunden, og dermed i et front-
stage miljø for revisor, som er underlagt kundens præmisser.  

De handlinger, revisor foretager inden og efter et kundebesøg (planlægning og afslutning af 
revisionen) sker omvendt i et back-stage miljø på revisionskontoret. Revisor har dermed 
mulighed for at diskutere revisionsstrategien, uden at eventuelle uenigheder på revisionsteamet 
kommer kunden til kendskab. 

MODSTRIDENDE ROLLER 

Som følge af den klare adskillelse mellem front- og back-stage, er der en informationsasymmetri, 
hvor skuespillerne har en højere viden om forestillingen, end publikum har. 

Publikum kan have en interesse i, at denne asymmetri bliver mindre for bedre at kunne forstå, 
hvad teamet forsøger at opnå.  

Goffman anfører at ”One overall objective of any team is to sustain the definition of the situation 

that its performance fosters (…) Given the fragility and the required expressive coherence of the 

reality that is dramatized by a performance, there are usually facts which, if attention is drawn to 

them during the performance, would discredit, disrupt or make useless the impression that the 

performance fosters.”68.  

Goffman taler i den forbindelse om forskellige niveauer af hemmeligheder. Nogle af 
hemmelighederne vil ødelægge publikums opfattelse af forestillingen, hvis de bliver kendt, og 
dermed vil teamet ikke lykkes med forestillingen. Andre hemmeligheder er mindre følsomme, og 
kan afsløres uden at ødelægge forestillingen 

KOMMUNIKATION AF INDTRYK OG STYRING AF KOMMUNIKATION 

I de to sidste punkter diskuterer Goffman, hvordan teamet styrer den kommunikation, som 
formidles til publikum i forestillingen. 

                                                             
68 Goffman (1990), s. 140 
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For at forestillingen skal fungere, må teamet nødvendigvis kommunikere på en planlagt måde for 
at styrke det ønskede budskab. Heri ligger, at skuespilleren ikke må falde ud af karakter, da dette 
kan gøre publikum mere skeptisk og skade forestillingens troværdighed. Derfor benytter teamet 
teknikker for at styre og aflede publikum, så publikum fortolker budskabet på en måde, som 
passer til teamets ønske samtidig med, at der kan opbygges et kodesprog mellem teamets 
medlemmer, så teammedlemmerne kan sende beskeder indenfor teamet i et frontstage miljø, 
uden at bryde den virkelighed, som forestillingen formidler.  

Det er vigtigt for teamet, at der ikke afsløres hemmeligheder under forestillingen. Hvis 
hemmeligheder afsløres, vil teamets budskaber blive forstyrres. Kommunikationen skal med 
andre ord fastholde publikum i den virkelighed, som teamet forsøger at videregive.  

8.1.1 SVAGHEDER VED MODELLEN 

Impression management teorien tager udgangspunkt i fysiske sociale interaktioner mellem to 
parter; teamet (performeren) og publikum, og Goffman analyserer den sociale interaktion i 
forhold til den generelle sociale kontekst.  

Goffman fokuserer alene på den sociale interaktion og ikke ret meget på den virkelighed, som 
indkredser interaktionen. Eksempelvis vil en kontraktforhandling mellem to parter (den sociale 
interaktion) være afhængig af det retssystem (den virkelighed), som kontrakten ligger indenfor. 
Dermed er kontrakten afhængig af et retssystem, hvor den eventuelt kan blive prøvet, og 
kontrakten har dermed ingen selvstændig værdi uden de rammevilkår, den er underlagt69.  
Modellen tager med andre ord ikke hensyn til de forudsætninger, som en interaktion sker under. 

Da processen omkring revision er kraftigt reguleret i lovgivning og revisionsstandarder, vurderes 
det som en svaghed i forhold til afhandlingen, at teorien ikke tager hensyn til påvirkningen af 
disse eksterne rammer. Dette har vi forsøgt at imødegå ved at inddrage teori, der belyser netop 
dette. 

8.2 CALLONS FRAMING TEORI 
For at vi, i vores analyse, kan analysere de forudsætninger, interaktionen omkring revision 
foregår under, benytter vi teorien om Framing – eller rammer.  

Hvor Goffman alene ser på interaktionen mellem teamet og publikum, udbygger Callon billedet til 
eksplicit at omfatte den omkringliggende verden og dermed de forudsætninger, som 
                                                             
69 Eksemplet er taget fra Callon (1998).s 253-254 
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interaktionen foregår under. Rammerne angiver en afgrænsning til resten af verden, hvor 
performer og publikum interagerer mere eller mindre uafhængigt af omverdenen. Callon antager, 
at”(…) the significance and content of which [interaktionen og rammerne] are self-evident to the 

protagonists(…)”70. Både performer (teamet) og publikum antages dermed at være bekendt med 
1) at der foregår en interaktion, og 2) de rammer eller forudsætninger, som interaktionen sker 
indenfor. 

Rammerne behøver ikke være fysiske, men kan også være eksempelvis lovgivning, som skal 
følges og overholdes ved indgåelse af aftaler mellem to parter.  

8.3 INTERAKTION I FORBINDELSE MED EN REVISION 
Goffman argumenterer for, at performeren vil præsentere et idealbillede af sig selv over for 
omverdenen, og at forestillingens succes afhænger af, i hvor høj grad teamet gennemfører en 
sammenhængende og troværdig præsentation over for publikum.  

Med udgangspunkt i Impression Management teorien vil vi analysere den forestilling, der 
udspilles i forbindelse med en revision, samt hvilket indtryk de tre parter (daglig ledelse, 
bestyrelse og revisor) ønsker at give og dermed hvilken forestilling, de ønsker at 'sælge' til 
omverdenen. 

I nedenstående bruger vi udtrykket daglig ledelse i stedet for direktion. Vi gør dette, for at 
forhindre, at ordet direktion leder tankerne hen på den selskabsretlige definition, hvilket efter 
vores opfattelse vil være for begrænset i forhold til analysen. Chefen for en økonomifunktion 
(økonomidirektør, økonomichef eller regnskabschef) vil ikke nødvendigvis være medlem af 
direktionen i selskabsretlig forstand, men vil typisk være en del af det daglige lederteam. 
Samtidig vil økonomichefen have en åbenlys interesse i, hvad revisor anfører af kritiske 
bemærkninger.  

8.3.1 ØNSKET IDEAL-BILLEDE 

Den daglige ledelse vil overfor ejerkredsen (og dermed bestyrelsen) have en interesse i at fremstå 
som de rigtige mennesker til at lede virksomheden. Som drøftet i forbindelse med agent-
principal-teorien under afsnit 5.1 vil ledelsen forsøge at opnå så stor frihed, som muligt, fra 
ejerne.  

                                                             
70 Callon (1998), s. 249 
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I den forbindelse er bogføring og interne kontroller i regnskabssammenhæng kun en del af en 
større forestilling. For den daglige ledelse vil det være vigtigere, at virksomheden skaber 
overskud og vækst, samt at bestyrelsen har tillid til den daglige ledelses strategiske tiltag. 

I forhold til revisionen kan daglig ledelse have en interesse i, at revisor ikke har kritiske 
bemærkninger. Hvis bestyrelsen, via revisionsprotokollen, bliver informeret om, at det interne 
kontrolmiljø efter revisors opfattelse har nogle svagheder, kan dette være med til at ødelægge 
den daglige ledelses ’forestilling’. Konsekvensen kan være, at bestyrelsen involverer sig mere i 
virksomheden, og at den daglige ledelses handlefrihed dermed begrænses. 

Bestyrelsen har, som virksomhedens øverste ledelse, samme overordnede målsætning som den 
daglige ledelse; at fremstå som de rigtige til at lede virksomheden over for ejerkredsen. Der er 
altså sammenfald mellem det idealbillede, som den daglige ledelse og bestyrelsen vil vise over for 
ejerkredsen. 

Idet bestyrelsen ikke har sin daglige gang i virksomheden, er der asymmetri mellem bestyrelsens 
og den daglige ledelses viden. Da bestyrelsen sidder med det overordnede ansvar for, at 
bogføring og regnskabsaflæggelse sker tilfredsstillende, samt at der er etableret de fornødne 
interne kontroller, kan bestyrelsen have en interesse i, at ledelsens eventuelle manglende 
kompetencer eller dømmekraft kommer frem i lyset ved en revision. Det vil give bestyrelsen en 
mulighed for at iværksætte en reaktion over for den daglige ledelse. 

Her har bestyrelsen og den daglige ledelse modstridende interesser: Daglig ledelse vil helst 
præsentere en forestilling, hvor der ikke er problemer i virksomheden og har derfor en interesse 
i, at bestyrelsen ikke modtager kritiske bemærkninger fra revisor. Bestyrelsen vil omvendt have 
en interesse i at bruge revisors observationer så meget, som muligt, for at løfte bestyrelsens 
tilsynsopgave.  

Revisor vil gerne fremstå som ekspert inden for revision, regnskab og skatteforhold mv. Revisor 
har derfor behov for at få bestyrelsens (som repræsentant for ejerkredsen) tillid til, at revisor er 
kompetent til at revidere virksomheden. Er dette ikke tilfældet, risikerer revisor at blive 
udskiftet. Revisor har også behov for at blive opfattet som kompetent af den daglige ledelse, så 
ledelsen over for bestyrelsen kan bekræfte, at revisor er kompetent.  

Samtidig har revisor på et praktisk plan behov for at have et godt arbejdsforhold til den daglige 
ledelse, herunder særligt blandt andet økonomichef og bogholdere, da revisor i forbindelse med 
revisionen vil have en samarbejdsrelation med denne personkreds. Revisor har derfor et behov 
for at blive opfattet som en samarbejdspartner eller holdspiller, og ikke som en modstander. 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 61 

Yderligere kan den daglige ledelse ønske, at revisor assisterer med andre opgaver end revision og 
her bliver daglig ledelse revisors direkte arbejdsgiver.  

Revisor vælges, som nævnt, af generalforsamlingen, men den daglige ledelse har efter vores 
opfattelse i praksis en vis indflydelse på valget, eller i hvert fald på fravalget af revisor: Hvis den 
daglige ledelse ikke opfatter revisor som værende kompetent og samarbejdsvillig, kan ledelsen gå 
til bestyrelsen og bede om at revisor bliver skiftet ud. Det er vores vurdering, at bestyrelsen ofte 
vil lytte til den daglige ledelse, og konsekvensen heraf kan være, at revisor kan blive fravalgt, 
enten ved skifte til et andet revisionsselskab, eller ved udskiftning af underskrivende revisor 
og/eller revisionsteamet.  

Revisors forestilling skal derfor både demonstrere stærke kompetencer over for bestyrelse og 
daglig ledelse, men også fungere som samarbejdspartner i forhold til den daglige ledelse. Dette 
skal ske sideløbende med, at revisors rolle er at kontrollere virksomheden (og dermed daglig 
ledelse). 

Problemstillingen omkring revisors uafhængighed, som opridset oven for, er behandlet 
omfattede i revisionslitteraturen og er kort drøftet under afsnittet om forventningskløften. 

I forbindelse med de udførte interviews med bestyrelsesmedlemmer er der spurgt ind til, 
hvordan bestyrelsesmedlemmerne vil reagere, hvis et revisorskifte bliver foreslået af 
direktionen. Alle tre interviewede har været med i et revisorskifte, hvor skiftet har været 
begrundet med enten manglende service eller manglende tidsmæssig fleksibilitet fra revisor, at 
revisor har overset fejl i regnskab eller som følge af for højt honorar. 

De tre interviewpersoner anfører alle, at de – og bestyrelser generelt – vil være opmærksomme 
på, hvad direktionens begrundelse er for at skifte revisor, og dermed at det vil være vanskeligt for 
direktionen at få skiftet revisor på baggrund af uenighed mellem revisor og direktion, samt at de 
anser uafhængighedsproblematikken, som en teoretisk diskussion71. 

8.3.2 ARBEJDSGANG VED EN REVISION 

Revisor fungerer som styrende part i revisionsprocessen, idet revisor bestemmer, hvordan 
revisionen udføres og hvor meget dokumentation, revisor har behov for. Det er altså revisor, som 
er performer over for daglig ledelse og virksomhedens ansatte i forhold til, hvilke informationer 

                                                             
71 Interview med bestyrelsesmedlemmer  jf. bilag 14.2 
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virksomheden skal levere til revisor, og hvilke undersøgelser revisor finder det nødvendigt at 
udføre. 

Samtidig er det revisor, der bestemmer hvad bestyrelsen skal oplyses om, samt hvor stor vægt de 
identificerede forhold tillægges. Dette sker 
princippet for al kommunikation, formel som uformel.

Efter vores opfattelse kan de enkelte interaktioner og kommunikationsflowet skitseres således:

FIGUR 4 – KOMMUNIKATIONSFLOW O

KILDE: EGEN TILVIRKNING 

Figuren illustrerer kommunikationsflowet i en revisionsproces, da de oplysninger, revisor 
modtager fra direktionen, kan videreformidles til bestyrelsen, og
oplysninger (kommunikation) fra revisor for at kunne reagere over for direktionen.

Kommunikationsflowet er samtidig et afhængighedsflow, da revisor er delvist afhængig af 
oplysninger fra den daglige ledelse for at kunne lave en fornuftig rapportering til bestyrelsen. 
Den daglige ledelse er selvfølgelig opmærksom på denne sammenhæng, og det er her daglig 
ledelse kan have en interesse i at underspille eller undlade at oplyse visse forhold.
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I forbindelse med revisionen kan der opstå uenighed mellem revisor og daglig ledelse omkring en 
række forhold. Der vil her være en forhandling mellem revisor og daglig ledelse for at håndtere 
uenigheden. Der er en række studier af denne forhandlingsproces72, der dog primært er rettet 
mod behandlingen af regnskabsmæssige forhold. Det relative styrkeforhold mellem revisor og 
ledelse kan påvirke udfaldet af forhandlingen.  

Revisor bør selvfølgelig ikke gå på kompromis med sin professionelle faglighed, men det er vores 
opfattelse, at der meget ofte vil være et spillerum, hvor en objektiv rigtighed ikke findes. 
Eksempler omfatter alt fra hensættelse til debitorer, impairment-test af goodwill (hvilke 
tilbagediskonterings- budgetforudsætninger er rigtige) mv. 

Den samme forhandlingssituation må også antages at gælde i forbindelse med, hvad der skal 
fremgå i protokollen. Da det er revisor, som vurderer hvilke forhold, der har ledelsens interesse 
og dermed, hvad der skal rapporteres i protokollen, vil der være et væsentligt skønselement her. 
Der vil dermed også være en mulighed for, at ledelsen kan presse revisor til at nedtone kritiske 
bemærkninger. 

8.3.3 PÅVIRKNING AF KOMMUNIKATION 

I forhold til det idealbillede, som blev drøftet oven for, skal revisor altså både foretage en 
kompetent og kritisk revision af et selskab efter RS og samtidig forsøge at blive opfattet som 
samarbejdsparter af daglig ledelse, hvilket kan ses som to modsatrettede interesser. 

I en forhandlingssituation kan den daglige ledelse forsøge at presse revisor i forhold til 
protokollens indhold. Revisor kan, for at opretholde samarbejdsforholdet, have en interesse i 
ikke at udstille virksomhedens svagheder og dermed den daglige ledelse. 

Der er et væsentligt skønselement omkring de forhold, som skal med i protokollen, og ledelsen 
har en mulighed for at forhandle med revisor omkring formuleringer. 

Revisor har altså en mulighed for at blive opfattet som samarbejdspartner af daglig ledelse ved at 
nedtone alvorsgraden om svagheder i interne kontroller og andre problemstillinger eller 
fravælge at protokollere et forhold. 

 

                                                             
72 Awadallah (2008)  
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I forhold til Framing-teorien er det interessant, at det er bestyrelsen, som skal håndtere 
relationen til revisor. Callon forudsætter, at deltagerne i en interaktion er bekendt med de 
rammer, interaktionen sker under. 

I forhold til relationen mellem bestyrelse og revisor bliver forudsætningen, at bestyrelsen 
antages at have tilstrækkeligt kendskab til de rammer, revisionen foregår indenfor. Sagt på en 
anden måde bør bestyrelsesmedlemmerne have en vis forståelse for revisors arbejde og 
begrænsningerne heri. De undersøgelser, som er refereret under afsnit 5.5 omkring 
forventningskløften, viser adskillige eksempler på, at offentligheden forventer, at revisors 
arbejde er mere omfattende, end hvad revisor faktisk udfører. 

8.4 DELKONKLUSION 
Goffman’s Impresion Management giver et teoretisk udgangspunkt for at analysere den 
interaktion, der sker i forbindelse med en revision.  

Da Impresion Management-teorien alene ser på interaktionen, og ikke de rammer den foregår 
under, har vi suppleret med Callon’s Framing teori, som argumenterer for, at interaktioner er 
styret af de givne rammebetingelser, som interaktionerne foregår under. Callon antager, at begge 
parter i interaktionen er bekendt med de rammer, interaktionen forgår under. 

Et selskabs bestyrelse vil i dagligdagen være meget afhængig af de oplysninger, der forelægges af 
den daglige ledelse. Den daglige ledelse har derfor et godt udgangspunkt for at præsentere en god 
forestilling for bestyrelsen, fordi ledelsen kan planlægge forestillingen på forhånd. Forestillingen 
omfatter primært virksomhedens resultater og strategi mv., altså den forretningsmæssige side. 

Ved en revision kontrollerer en ekstern part den daglige ledelse. Bestyrelsen kan derigennem få 
bekræftet, at den historie, som ledelsen skaber i rapporteringer, er rigtig. Yderligere kan 
bestyrelsen få revisors input til virksomhedens kontrolmiljø og dermed få en fornemmelse af, om 
der er forhold, som er vurderet problematiske. Da den daglige ledelse må antages at være klar 
over dette, kan daglig ledelse have en interesse i at skjule eller underspille forhold over for 
revisor, da revisor er afhængig af oplysninger fra ledelsen. 

Bestyrelsen har også en egeninteresse i, så vidt muligt, at bruge revisor som værktøj i forhold til 
at hjælpe bestyrelsen med tilsynspligten. 

Revisor styrer revisionsprocessen og dermed forestillingen. Det er revisor, som igangsætter 
undersøgelser af virksomhedens bogføring mv. og styrer kommunikationen til bestyrelsen. 
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Revisor er i praksis afhængig af at have en god samarbejdsrelation med den daglige ledelse. I en 
forhandlingssituation kan ledelsen have interesse i at presse revisor til at nedtone visse forhold i 
protokollen. Da der er et væsentligt element af subjektivitet omkring, hvornår et forhold skal med 
i protokollen, er der et vist spillerum, hvor revisor kan nedtone forhold i protokollen. Revisor har 
derved muligheden for at fremstå som ledelsens samarbejdspartner. 

I forhold til Framing teorien antages det, at revisor og bestyrelse har samme opfattelse af de 
rammer interaktionen (revisionen) foregår under, altså at bestyrelsen forstår, hvad revisor 
undersøger og ikke undersøger.  
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9 KOMMUNIKATIONSTEORI 
RS 265 understreger, at "Revisionsprotokollater skal formuleres på en entydig, klar og forståelig 

måde(…)73. Med dette udgangspunk er det hensigten med det følgende afsnit at belyse en række 
teoretiske aspekter inden for kommunikation og sprog. Formålet er at identificere, hvilke 
faktorer, der er udslagsgivende for, at kommunikationen har den ønskede effekt, så modtager 
opnår den opfattelse af budskabet, som afsender har til hensigt. Afsnittet har således til hensigt at 
danne platform for vores analyse af revisors protokol samt de foretagne undersøgelser i form af 
spørgeskemaundersøgelse og interviews.  
Vores fokus på de kommunikative aspekter i revisors rapportering til bestyrelsen er ikke 
enestående. Dr. Gene Smith har i en artikel fra 200574 påpeget vigtigheden af revisors 
interpersonelle færdigheder og kommunikative kompetencer.  
"Auditors need excellent communication skills to succeed in their profession. Listening, 

interpersonal, written and oral communication skills are required by auditors to facilitate 

understanding of audit findings and the ability to accomplish their responsibilities effectively”75. 

Helt overordnet sættes der i artiklen lighedstegn mellem revisors kommunikationsevner og 
dennes mulighed for effektivt at overholde sit ansvar. Når Gene Smith henviser til at "overholde 

sit ansvar" er det i en bredere forstand, end begrebet er defineret i Revisorloven. Såfremt revisor 
ikke besidder evnen til at kommunikere effektivt, er det ikke muligt at opnå succes i revisionen 
og dermed i sin stilling som revisor.  

Når revisor i sit virke kommunikerer med eksterne parter, har disse behov for at forstå, hvad 
revisorer kommunikerer – både skriftligt og mundtligt. Det amerikanske Institut for 
Statsautoriserede revisorer angiver flere centrale elementer i de forhold, revisor skal være 
opmærksom på (AICPA; 2004): "Organizes and effectively displays information so that it is 

meaningful to the receiving party. Expresses information and concepts with conciseness and clarity 

when writing and speaking. Receives and originates direct and indirect messages as appropriate 

when listening, reading, writing and speaking. Uses interpersonal skills to facilitate effective 

                                                             
73 RS 265, afsnit 9 
74 Smith (2005) 
75 Smith (2005), s. 1 (fremhævet tekst er vores markering) 
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interaction. Places information in appropriate context when listening, reading, writing and 

speaking. Selects appropriate media for dissemination or accumulation of information."76  

At revisor skal være opmærksom på den modtagende part understreges af Sawyer et al. (2003), 
som angiver at "revisor har behov for at udvikle kommunikationsfærdigheder til at omgås 

mennesker samt kommunikere effektivt og opnå forståelse af menneskelige relationer." [vores 
oversættelse] Her bliver forståelsen for menneskelige relationer sat i fokus, da netop evnen til at 
forstå forskelligheden mellem sig selv og sin modtager og dermed udjævne denne forskel i sin 
kommunikation, er helt grundlæggende for, at kommunikationen bliver en succes.    

Ovenstående viser det tydelige behov for, at revisor retter sin opmærksomhed mod sine 
kommunikationsevner. Dette af hensyn til revisionens succes, men også af hensynet til 
bestyrelsens tilsynsopgave. Det er derfor vores hensigt med dette afsnit at opnå forståelse for og 
belyse, hvilke forhold revisor bør være særligt opmærksom på ved skriftlig kommunikation af 
budskaber i protokollen til bestyrelsen, således at disse opfattes og forstås efter hensigten, og det 
kommunikerede budskab dermed opnår den ønskede effekt. Såfremt bestyrelsen ikke opnår 
forståelse af revisors kommunikation, kan den ikke fungere som tilfredsstillende 
beslutningsgrundlag. 

9.1 SKRIFTLIG ENVEJSKOMMUNIKATION 
I dette afsnit vil vi kort præsentere de muligheder og begrænsninger, der er ved 
envejskommunikation, da dette er interessant set i forhold til revisionsprotokollen. Vi vil herefter 
gennemgå de egenskaber, som den skriftlige kommunikation besidder.  
  

                                                             
76 Smith (2005), s. 2 
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9.1.1 ENVEJSKOMMUNIKATION
Nedenstående model er en grundlæggende kommunikationsmodel for en
som angiver, hvorledes et budskab flyttes fra afsender til modtager uanset hvad, hvem, hvor og 
hvordan, dette sker.  
FIGUR 5 - GRUNDLÆGGENDE ENVEJSKOMMUNIKATIO

KILDE: JAKOB GUDMANSEN 200677 

Kommunikationen i denne version af modellen har tre faser, herunder indkodning, kanal og 
afkodning. 
Den første fase er afsenders formulering af budskab
opfattelse af det forhold, der skal kommunikeres samt, hvilken situation afsender befinder sig i. 
Afsenders opfattelse afhænger af dennes erfaringer, kulturelle baggrund mv. Disse faktorer 
betyder, at det, som fremstår som naturlige konklusioner i budskabet for afsender, i
nødvendigvis opfattes på samme vis af modtager, og således kan der opstå misforståelser af 
budskabet.78 Ifølge Bakka & Fivelsdal
sprog, som modtager har mulighed for at forstå
Den anden fase er afsenders valg af
Dette kan være ansigt til ansigt, hvor samtalesituationen er kanalen. Et alternativ til en samtale 
kan for eksempel være et brev, notat,
har igennem forskning vist at have stor indflydelse på effekten af meddelelsen for forskellige 
modtagergrupper, samt at billeder
virker stærkere end det trykte budskab.
                                                             
77 Gudmansen (2006), kilde kan findes under kategorien "Hjemmesider" i litteraturliste 
78 Bakka & Fivelsdal (2004) 
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Sidste fase er benævnt afkodning og omhandler modtagelsen af budskabet. Her er det naturligvis 
afgørende, at budskabet kommer frem til den rigtige modtager, hvilket må antages opfyldt i 
afhandlingens sammenhæng. Det vigtige i afkodningen er, hvordan meddelelsen bliver opfattet 
og fortolket. Ved succesfuld kommunikation er der symmetri mellem afsenders indkodning og 
modtagers afkodning. Denne succes er dog særligt påvirket af to forhold: støj samt kulturel og 
erfaringsmæssig baggrund. Når man i kommunikationsteori taler om støj, gælder dette både 
fysisk og psykisk støj. Et eksempel på fysisk støj kan være uhensigtsmæssig skrifttype eller 
struktur i skriftlige medier. Psykisk støj kan eksempelvis være illustrationer i dokumenter, der 
ikke understøtter teksten, herunder manglende sammenhæng mellem indhold i tekst og 
illustration. En eventuel støj vil påvirke modtagers afkodning og forståelse. I det kommende 
afsnit vil vi komme nærmere ind på, hvordan forskel i afsender og modtagers kulturelle og 
erfaringsmæssige baggrund kan påvirke det kommunikerede budskab. 
I forbindelse med envejskommunikation, som protokollen er, kan afsender ikke være sikker på, at 
budskabet er opfattet og fortolket efter hensigten, hvilket gør den skriftlige 
envejskommunikation særligt problemfyldt.79 Den helt store ulempe ved 
envejskommunikationen er den manglende mulighed for hurtig og direkte feedback 
(tilbagemelding) fra modtager til afsender. Feedback er af meget stor betydning i organisationer, 
hvor eventuelle misforståelser kan medføre skade på mennesker og materiel. Man skal dog være 
opmærksom på, at feedback ikke findes i ren form, og denne ligeledes gennemgår ovenstående 
tre faser, herunder indkodning, sending og afkodning. Ud over ovenstående fejlkilder tilkommer 
eventuelle bevidste fordrejninger og tilsløringer af feedback-budskabet. Måske sløres feedback, 
da modtager frygter at blive til grin ved at stille spørgsmål til budskabet. 

9.1.2 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 
Skriftlig kommunikation har udover juridiske egenskaber også kommunikative styrker og 
svagheder, som er vigtige at holde sig for øje, når budskaber skal opfattes og forstås efter 
hensigten. Ifølge Peter Heller Lützen er der følgende fordele ved skriftlige dokumenter:80 

• Teksten kan opbevare skriften og kan dermed modtages på et andet tidspunkt og sted end 
afsenderens. 

• Forløbet/kompositionen kan styres af afsender, og væsentlige pointer kan fremhæves og 
tydeliggøres. Svagheden er dog, at afsenders fokus måske ikke bliver udfordret af modtager.  
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• Ej begrænset af den menneskelige hukommelse og kan således bruges til folde sig ud i lange 
ræsonnementer mv. 

Dog er teksten også præget af svagheder, da modtagers kontekst ikke nødvendigvis er den 
samme for modtager som for afsender. Kontekst kan deles op i følgende tre varianter:81 

• Den verbale kontekst defineres ifølge Peter Heller Lützen som de rent sproglige omgivelser, 
en tekst optræder i. Et eksempel er artikler i en avis, der optræder sammen med alle de andre 
tekster, som tilsammen udgør den verbale kontekst. Et læserbrev optræder under 
debatsiderne og ikke under sektionen for indland. Det er mulighed for at placere læserbrevet 
her, men det kan ændre betydning for modtageren. 

• Situationskontekst er ifølge Peter Heller Lützen de sociale og fysiske omgivelser, som en tekst 
optræder i. Eksempelvis sætningen "jeg ligger lige nogle blade på bordet" har forskellig 
betydning i biologi-timen og hos frisøren. Situationen bestemmer således betydningen af de 
enkelte ord. 

• Kulturkontekst er mere generel og kunne eksempelvis være en virksomhedskultur, 
nationalkultur eller sportskultur.   

I praktisk sprogbrug sker der, ifølge Peter Heller Lützen, ikke så ofte misforståelser som følge af 
den verbale kontekst og situationskonteksten, hvilket skyldes samspillet mellem tekst og 
situationskontekst. Som beskrevet i afsnit 8.2 anfører Callon, at rammerne for en interaktion er 
kendte, og dermed at begge parter er 'enige' om situationen. Dog kan afsenders og modtagers 
kultur være meget forskellig, og her er i større grad grundlag for misforståelser.  
Eftersom der er denne forskel mellem afsender og modtagers kulturkontekst, er det vigtigt at 
huske, at den, der læser teksten, altid forstår den ud fra sine egne betingelser. Forståelsen bliver 
således en kombination af afsenders hensigt, teksten selv og læsers egne forudsætninger for at 
forstå den. 

9.2 SPROGLIGE OG KOMMUNIKATIVE PROBLEMFELTER 
Det er vores hensigt med dette afsnit at redegøre for grundlæggende aspekter inden for 
sprogbrug i al almindelighed. Vi mener, at dette er med til at danne en relevant ramme for vores 
videre undersøgelser. 
Sprogsociologi er ifølge nudansk ordbog kendetegnet ved at studere forholdet mellem sprog og 
samfund med udgangspunkt i samfundet 
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Ligesom der hersker regler for diverse brætspil, for eksempel skak, er der ligeledes regler for 
sprogets opbygning. Der skal være sammenhæng mellem udtryk og indhold, hvilket styres af 
ordbøger og grammatik, og disse regler skal overholdes, såfremt man ønsker at anvende 
sproget.82 Ligesom der i spillereglerne er bestemmelser for, hvornår man vinder et brætspil, er 
der helt grundlæggende regler for, hvad det vil sige at tale sandt, ærligt, relevant og retfærdigt.83 
Denne forståelse af regler for kombination af bogstaver til ord kan ligeledes overføres til 
sætningskonstruktion, hvor reglerne tilsiger, at der skal være et subjekt og et verbum, for at 
sætningen skal give mening.  
Ud over ovenstående grundlæggende regler for brug af sproget er der de mere subjektive forhold, 
også kendt som strategiske regler, hvor afsender vælger den variant af sproget, som vurderes 
mest hensigtsmæssigt i forhold til relationen til den pågældende modtager. Eksempelvis kan 
valgene signalere venlighed, formalitet eller dominans, afhængig af den ønskede effekt på den 
sociale og psykologiske relation mellem parterne.84 
Det interessante ved ovenstående regler er, at alle, der kan tale sproget, kan alle 
sprogbygningsreglerne, men ofte ikke kender dem. Reglerne fungerer, selv om de er ubevidste 
hos afsender. Reglerne handler om, hvordan sproglige udtryk fra afsender bliver til bevidsthed 
hos modtager. Dog er de strategiske valg, som oftest, mere bevidste og er således et variantvalg, 
hvor afsender forsøger at styre relationen og dermed sin egen status over for modtager. Såfremt 
afsender ønsker at fremstå professionel, kan afsender formulere sig med lange og indviklede 
sætninger med mange fremmedord og fagudtryk, hvor det samme budskab kunne have været 
udtrykt med få ord.85 
Således handler sprogbygningsreglerne om forholdet mellem udtryk og indhold, mens valget af 
variant drejer sig om forholdet mellem afsender og modtager i kommunikationssituationen. 

9.3 DISKURSANALYSE 
Som skrevet i metodeafsnittet er dette afsnit indarbejdet i afhandlingen med henblik på at 
anskueliggøre anerkendte problemstillinger i relation til kommunikation. Vi har valgt at danne en 
platform for vores analyse ved en overordnet gennemgang og brug af en diskursteoretisk tilgang. 
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Som nævnt i metodeafsnittet definerer Jørgensen & Philips en diskurs som ”(…) en bestemt måde 

at tale om og forstå verden (eller dele af verden) på.”86 En antagelse i flere tilgange til 
diskursanalyser er, at måden vi kommunikerer på, ikke neutralt afspejler vores omverden, 
identiteter og sociale relationer, men spiller en aktiv rolle i at skabe og forandre disse.87 I 
common-sense dækker ordet diskurs over ”(…) en idé om, at sproget er struktureret i forskellige 

mønstre, som vores udsagn følger, når vi agerer inden forskellige sociale domæner. Der kan for 

eksempel være tale om ’medicinsk diskurs’ eller ’politisk diskurs’. Diskursanalysen er så tilsvarende 

en analyse af disse mønstre.”.88 

I det følgende ønsker vi at afdække, hvordan kommunikationen mellem en revisor og en 
virksomheds bestyrelse påvirker relationen mellem revisor og bestyrelse – samt hvordan måden, 
revisor kommunikerer på, har indflydelse på bestyrelsens oplevelse af virkeligheden.  

Diskursteori er en del af den socialkonstruktionistiske sociologiske og sprogvidenskabelige 
opfattelse. I diskursanalyse bevæger vi os således inden for socialkonstruktionismen. Vi vil kort 
redegøre for antagelserne bag socialkonstruktionismen, da dette bidrager til at belyse og forklare 
eventuelle divergenser mellem revisors og bestyrelsesmedlemmers ’virkelighed’ og dermed 
opfattelse af revisors budskaber. Vivien Burrs karakteriserer i Jørgensen og Phillips (1999) 
socialkonstruktionismen og de generelle filosofiske antagelser, der ligger til grund for 
diskursanalytiske tilgange, som:89 

• En kritisk indstilling over for selvfølgelig viden 
Viden er et produkt af måden at se verden på, og andre kan derfor opleve en anden 
virkelighed.  

• Historisk og kulturelt specificeret 
Måden, man forstår og repræsenterer verden på, er konstrueret af faktorer som kultur, 
erfaringer, historie osv. Det betyder også, at verdensbilledet kunne havde været anderledes 
og kan ændres over tid.    

• Sammenhæng mellem viden og sociale processer  
Virkeligheden skabes i og opretholdes i sociale interaktioner, hvor man opbygger fælles 
sandheder og samtidig kæmper med andre sociale grupper om, hvad der er falsk og sandt.  
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• Sammenhæng mellem viden og social handling 
Det sociale verdensbillede bestemmer og dikterer hvilke sociale handlinger, der er naturlige 
og utænkelige. Forskellige verdensbilleder fører derfor til forskellige handlinger. Det betyder, 
at den sociale konstruktion af viden og sandhed får konkrete sociale konsekvenser. 

 
I denne afhandling har vi valgt at se diskurser som en størrelse, som vi lægger ned over 
virkeligheden – det vil sige revisionsprotokollen – for at skabe en ramme for vores undersøgelse. 
Diskursanalysen giver os således mulighed for at undersøge, om det er muligt at identificere et 
mønster i protokollen, og dermed vil vi kunne analysere, hvilke sociale konsekvenser de 
diskursive fremstillinger får. Jørgensen og Phillips (1999) skriver at: ”Der er forskel på, hvilke 

diskurser folk har adgang til at bruge”90, hvilket også gør sig gældende for vores problemfelt, hvor 
revisor har en faglig indsigt og dermed forståelsesramme, som bestyrelsesmedlemmet muligvis 
ikke har.  
Jørgensen og Philips (1999) beskriver tre diskursanalytiske tilgange:  

Diskursteori, hvor nøgleordet er diskursiv kamp. Diskursanalysen undersøger, hvordan 
forskellige diskurser kæmper for at fastlåse sprogets betydning. Denne tilgang ville have været 
relevant for os at anvende, såfremt vi ønskede at afdække, om revisor havde til hensigt at opnå 
indflydelse på den samfundsmæssige sprogform. Denne teori beskæftiger sig primært med en 
abstrakt og ’afpersonificeret’ analyse på samfundsniveau. 

Den kritiske diskursanalyse, hvor fokus særligt er rettet mod at undersøge forandring ved at se 
på, hvordan konkret sprogbrug viser tilbage til andre betydninger, som allerede er etablerede. 
Den kritiske diskursanalyse ser på intertekstualitet samt på, hvordan tekster trækker på 
diskurser fra andre tekster og antager, at dette kan forandre de enkelte diskurser og dermed 
omverdenen. Denne tilgang ville være særlig relevant, såfremt vi ønskede at afdække, om der er 
sket et skifte i revisors sprog over en given tidsmæssig periode. Eksempelvis før og efter de store 
regnskabsskandaler. Vi ville således kunne afdække, om revisors kommunikation er et produkt af 
diskurserne og revisor dermed ikke foretager aktive til- og fravalg i sin kommunikation. Dette er 
dog ikke vores hensigt, da vi ønsker at kortlægge, om revisor aktivt trækker på en særlig diskurs 
med henblik på at konstituere et, for revisor, fordelagtigt billede af situationen, samt hvordan 
dette påvirker modtagerens opfattelse af budskabet. Dog vil vi anvende elementer fra den 
kritiske diskursanalyse til at imødegå den subjektive bevisførelse ved den diskurspsykologiske 
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tilgang til at analysere interpretative repertoirer, herunder den retoriske analyse. Ifølge 
Jørgensen og Phillips s, kan et sådant belæg, styrkes ved anvendelsen af en lingvistisk analyse.91. 

Diskurspsykologien tager sit udgangspunkt i et empirisk fokus på specifikke tilfælde af 
sprogbrug i en konkret social interaktion. Diskurspsykologien kan anvendes til at ”(…)undersøge, 

hvordan folk strategisk bruger de forhenværende diskurser til at fremstille sig selv og verden på 

bestemte (fordelagtige) måder i social interaktion."92. Denne teori er således interessant at 
anvende, hvis man ønsker at analysere diskurser i hverdagspraksis samtidig med 
samfundsmæssige strukturer af diskurser. Det er denne tilgang, som vi anser for mest relevant 
for vores problemfelt, da det giver os mulighed for at undersøge, om revisor forsøger at anvende 
sit sprog til at fremstille sig strategisk, samt at kortlægge de afledte konsekvenser heraf.  
Diskurspsykologiens fokus på at fremstille sig selv på en fordelagtig måde er meget nært 
beslægtet med tankeren i Impression Management teorien som beskrevet i afsnit 8.1. 

De tre tilgange til diskursanalyse definerer diskurs lidt forskelligt. Men en fællesnævner er, at 
man kan betragte diskurs som: ”Sociale mønstre af betydningsfastlåsninger, der står i ustabil 

relation til hinanden. Èn diskurs er så en bestemt måde at udlægge verden (eller dele af verden) 

på.”93 
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Nedenstående figur illustrerer de tre tilganges syn på diskursen som konstitueret eller 
konstituerende. Omdrejningspunktet er, hvorvidt virkeligheden har skabt diskursen, og 
diskursen er dermed er konstitueret, eller om diskursen skaber virkeligheden og dermed er 
konstituerende. 

FIGUR 6 - TILGANGE TIL DISKURS 

 

 

Diskurs er konstituerende                   Dialektisk forhold                 Diskurs er konstitueret 

 

Diskursteori                   Diskurs-      Kritisk diskurs   (Historisk materialisme) 

                psykologi        -analyse             

 

KILDE: JØRGENSEN OG PHILLIPS (1999)94 

Det er vores opfattelse, at ovenstående punkter og bagvedliggende tankegang omkring 
vidensopbygning og sociale konsekvenser er relevante i forhold til vores afhandling, da vi ønsker 
at belyse de faktorer, der på den ene side påvirker revisors sprog og handlinger og på den anden 
side bestyrelsens opfattelse af det kommunikerede samt de deraf afledte konsekvenser. Dette 
dels i forbindelse til relationen mellem revisor og bestyrelse, men også i forhold til bestyrelsens 
reaktion på revisors kommunikerede budskab. 

9.3.1 TEORETISK GENNEMGANG AF KRITISK DISKURSANALYSE 
Den følgende analyse er udarbejdet med udgangspunkt i første niveau af Faircloughs model for 
kritisk diskursanalyse – nemlig tekstniveauet. Modellen opstiller tre niveauer, som gør sig 
gældende for enhver kommunikativ begivenhed. Vi har valgt alene at anvende tekstniveauet 
som supplement til den diskurspsykologiske analyse, da denne kritiseres for, ikke at 
beskæftige sig med tekstniveauet. Diskurspsykologien vil vi forklare nærmere i afsnit 9.3.2. Ved 
at inddrage tekstniveauet fra Faircloughs model, opnår vi mulighed for at analysere det anvendte 
sprog i relation til den diskursive praksis, herunder den måde revisor tilrettelægger og udfører 
sit sprog på. Herudover er det ligeledes muligt for os at analysere, hvordan revisors sprog er 
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påvirket af den sociale praksis i revisorbranchen, herunder af lovgivning, professionsetik mv. Vi 
har fravalgt at analysere brugen af metaforer, da vi ikke mener at dette er relevant i 
afhandlingens sammenhæng. Dette gør sig ligeledes gældende for den interaktionelle kontrol, 
herunder analyse af hvem der styrer 'samtaleforløbet', da dette er givet i denne sammenhæng, 
hvor revisor skriver protokollen. Vores fravalg ville være interessante at analysere, såfremt man 
ønskede at analysere hvem der er den styrende part i en samtale.   
TEKSTNIVEAU 

Nedenstående er Faircloughs forslag til analyseområder på tekstniveauet. Vi har valgt at 
præsentere de punkter, vi har fundet relevante i forhold til vores afhandling.  

• Ordvalg (værdiladning i ordene) 

• Grammatik (passivt kontra aktivt sprog)   

Vi finder det særligt interessant at uddybe, hvordan ordvalg og grammatik påvirker afsenders 
kommunikation, og da ovenstående metode ikke i sig selv kan anvendes som metode til, 
hvorledes denne analyse skal foretages, har vi valgt at inddrage sekundær litteratur, som vi 
belyse i det følgende. 

ORDVALG95 
Der er forskellige sprog i Danmark, herunder forskelle på hvordan man formulerer sig skriftligt 
og mundtligt samt anvender ord og vendinger. Forskellen mellem sprogbrug på arbejdet og i 
hjemmet er et godt eksempel på, at mennesker mere eller mindre bevidst vælger diskurs i 
forhold til situationen, og dermed forandrer sit ordvalg.  
De fleste vil nok erkende, at sproget er mere flydende og levende, når man er hjemme, end når 
ordene rettes mod kollegaer eller kunder. På arbejdet bliver sproget anderledes og ofte mere 
stift, tungt og upersonligt. Dette sprog har ofte evnen til at gennemsyre de fleste mennesker og 
opnår således effekt på al kommunikation i og fra virksomheden. Et eksempel herpå kan være 
standardiserede breve, hvor der bruges formuleringer og ord, personen ellers aldrig ville 
anvende. På afdelingsmødet kan medarbejderen sige: "Jeg mener, at klienten taler i strid med 

sandheden." 96, og når samme person kommer hjem og skal have luftet frustrationen, kommer 

                                                             
95 Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i Petersen, Teddy (1997)  
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følgende ord ud: "Kællingen er simpelthen fuld af løgn"97.  De to sætninger betyder fuldstændigt 
det samme, men den sproglige forskel er meget stor.  
Dette leder frem til fagsproget, som er vigtigt, da dette er en naturlig del af vores identitet, og 
således er med til at gøre os, til den vi er. Vi har tillært os en masse fagudtryk og vendinger, som 
angiver noget meget præcist, og når det faglige sprog beherskes, cementerer brugen af dette 
vores faglige dygtighed. Fagsprog er selvsagt meget præget af fagudtryk, som er ord, der hører 
hjemme i de enkelte fag. Sproget er præcist og nuanceret, hvilket er fagsprogets store styrke. På 
den anden side er svagheden, at det kan være svært for andre at vide, hvad det betyder. Vi er af 
den opfattelse, at denne problemstilling også kan gøre sig gældende for revisor og modtagere af 
revisors kommunikation. Dette skyldes primært, at revision er et traditionsrigt fag med lang 
historik, og dermed er revisor bærer af en kulturarv, der har rødder mange år tilbage. AIS98 har 
udarbejdet "Auditing Dictionary of Terms", hvoraf en lang række af revisors anvendte begreber 
defineres.  Dette viser omfanget af ydtryk som er fundet relevant at definere for kommende 
revisorer – og altså udtryk som er vurderet som værende ikke almindeligt tilgængelige. 
En anden udfordring ved fagudtryk er de blinde vinkler i sproget. Som fagperson er det 
vanskeligt selv at få øje på disse, da man konstant anvender sproget. Men så snart man møder 
andre fagsprog, kan man med det samme udpege fagudtryk, fordi ordene ofte er svære at forstå 
for udenforstående. Anbefalingen fra Teddy Petersen er således, at man gør brug af personer 
uden for ens fag til at læse tekster igennem og udpege forhindringerne for, at budskabet når frem. 
Vi vil i afsnittet om sprogets forståelighed komme yderligere ind på vigtigheden af, at teksten er 
skrevet i et letlæseligt sprog i forhold til at optimere kommunikationens effektivitet. 
Problemstillingen omkring sprogbrug understøttes ligeledes af artikel "Borgere misforstår den 
kommunale sprogbrug" fra Danske Kommuners Onlinenyheder af den 11. februar 2010, hvoraf 
resultatet af brugerundersøgelse af "Svære ord 2010" fremgår og med stor tydelighed viser, at 
der er stor risiko for, at der sker misforståelser mellem det offentlige og borgerne. Randi 
Skovbjerg Sørensen, som har lavet undersøgelsen, fremhæver følgende: 
"Det er vigtigt at have fokus på, om borgere og offentlige instanser forstår ordene ens. Ellers kan der 

opstå uhensigtsmæssige misforståelser."99 [vores understregning] 
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98 Accounting Institute Seminars (United States CPA Examination) - se kilde under "Hjemmesider" 
99 www.kl.dk 
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Et ord man ikke kender kan slås op i en ordbog, men misforståelse omkring ord, man tror man 
kender betydningen af, bliver muligvis først korrigeret, når det er for sent. Det er derfor af særlig 
stor betydning, at afsender altid har modtager for øje ved sit ordvalg. 100 
GRAMMATIK101 
Når vi ser på en række revisionsprotokoller, er det vores opfattelse, at sproget er meget 
upersonligt og formelt. Denne sprogform kan ifølge Teddy Petersen (1997) betegnes som 
’kancellisprog’. Denne sprogform er et embedsmandssprog, der er knyttet til juridiske og 
akademiske fag, og er af Statens Information blevet karakteriseret som "(…)præget af fortidig 

administrationspraksis og et antikveret skønhedsideal"102.  
Med rødder i latin og tysk har sproget sine helt egne ord, vendinger og måder at konstruere 
sætninger på. De helt særlige, omvendte sætningskonstruktioner gør sproget passivt, hvilket 
medfører, at det bliver meget tung læsning. Disse normer har måske på et tidspunkt gjort nytte, 
men sproget har, ifølge Teddy Petersen, en helt fundamental fejl: Det fungerer dårligt uden for 
kredsen af fagfolk og er således ikke en kommunikationsform, der fungerer tilfredsstillende. 
Dette er måske som udgangspunkt ikke et problem, men det bliver et paradoks, da 
kommunikationen fra den juridiske og akademiske verden i de fleste tilfælde er rettet mod en 
ekstern omverden i form af rapporter, breve, love, cirkulærer, mv.  
Kancellisproget stammer fra et helt andet samfund end det, vi lever i i dag, hvor vi ikke i samme 
grad som førhen accepterer myndigheder og embeder som naturgivne autoriteter. Det betyder, at 
det ikke er hensigtsmæssigt, at myndigheder adresserer os på en ophøjet facon, men i stedetbøde 
møde borgerne i øjenhøjde. 
SPROGETS FORSTÅELIGHED103 
Ligesom i så mange andre sammenhænge er der opstillet en matematisk metode til at måle 
sværhedsgraden af en tekst. Læsbarhedsindeks, også kaldet lix, ’tager temperaturen’ på teksten 
og ligesom hos mennesker, er det godt, hvis denne ligger omkring 37. Dog kan patienten godt 
have brækket benet, selv om kropstemperaturen er 37. Dette betyder dermed ikke, at patienten 
eller teksten er god, blot fordi temperaturen eller lix-tallet er 37. I sammenhæng med en tekst 
kan det dog være en god indikator for, om teksten er læsbar. Lix måler to egenskaber ved en 
tekst, herunder antallet af lange ord, samt om den er præget af lange sætninger.  
                                                             
100 Petersen (1997) 
101 Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i Petersen, Teddy (1997) 
102 Petersen (1997), s. 12 
103 Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i Petersen, Teddy (1997) 
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Vi præsenterer her kort listen for sværhedsgrad målt i forhold til lix, da vi vil anvende denne 
model til at analysere bemærkninger til svagheder i interne kontroller fra revisionsprotokol (se 
case 1 & 3 i spørgeskemaundersøgelse). 

• Lix op til 24 er meget let 

• Lix fra 25 - 34 er let 

• Lix fra 35 - 44 er middel 

• Lix fra 45 - 54 er svær 

• Lix fra 55 er meget svær 

9.3.2 TEORETISK GENNEMGANG AF DISKURSPSYKOLOGISK ANALYSE 
Vi vil i det følgende foretage en kort introduktion af diskurspsykologi, samt hvordan denne teori 
opfatter vidensdannelse, herunder tekster og talt sprog.  
Diskurspsykologien beskæftiger sig primært med den retoriske opbygning i teksten frem for 
lingvistik, hvilket vil sige, at teksten orienteres mod social handling. Dette betyder, at afsender 
eksempelvis aktivt og strategisk kan bruge teksten til at fremstille sig selv og verden på bestemte 
og fordelagtige måder. Analysen kan således bruges til at se, hvordan dette påvirker den sociale 
relation, samt hvilke konsekvenser det har. I diskurspsykologien antages, at tekstens aktive 
sprogbrug påvirker diskurserne. Ved læsning af tekster vil man ofte være interesseret i at 
identificere gennemgående tema(er), men det er afgørende hele tiden at være åben over for nye. 
Herudover bør man i analysen være opmærksom på eventuelle skift i pronomener104, da disse 
kan afsløre krisepunkter105 i kommunikationen. Såfremt afsender er opmærksom på en eventuel 
konflikt og ønsker at undgå eller nedtone en konflikt ved sit budskab, kan denne foretage et skifte 
eller helt udelade agenten.   
Ifølge Jørgensen og Phillips (1999) er en af manglerne ved diskurspsykologien dog, at der ikke 
foretages tekstnær lingvistisk analyse, da diskurspsykologien primært beskæftiger sig med 
"interpretative repertoirer"106. Dermed beskæftiger diskurspsykologien sig med, hvordan 
diskurser bliver konstrueret i forbindelse med en social handling, samt hvordan folk konstruerer 
verdensbilleder i social interaktion, og hvordan disse billeder er en del af den ideologiske praksis. 
Herudover kritiseres den diskurspsykologiske metode for manglende stringens og teknik, hvilket 
                                                             
104 Er defineret som agenten i budskabet, såsom "vi" og "jeg". (Jørgensen og Phillips (1999), s. 133) 
105 Er defineret som der hvor forskellige diskurser kolliderer. (Jørgensen og Phillips (1999), s. 132) 
106 Opfattelse af diskurser som fleksible ressourcer i social interaktion (Jørgensen og Phillips (1999), s. 124) 
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kan overlade resultatet af undersøgelsen til forskerens egne subjektive fortolkninger. Vi vil dog, 
som tidligere nævnt, forsøge at imødegå denne svaghed ved at inddrage tekstanalysen fra den 
kritiske diskursanalyse. 

9.4 DELKONKLUSION 
Med henblik på at undersøge hvilke forudsætninger, der gør sig gældende for, at revisor kan 
overholde RS 265, afsnit 9 om at formulere protokollen på en entydig, klar og forståelig måde, har 
vi gennemgået grundlæggende sprogsociologi samt kommunikative problemfelter. 

Vi kan konstatere, at den skriftlige envejskommunikation, som også gør sig gældende for 
protokollen, er omgivet af flere udfordringer. Det skyldes, at denne form for kommunikation 
gennemløber tre faser, herunder indkodning, kanal og afkodning, og at disse faser alle kan 
medvirke til at ændre modtagers opfattelse af afsenders budskab. Det er derfor særlig vigtigt, at 
afsender er opmærksom på, at afsenders indkodning og modtagers afkodning er afhængig af 
begge parters kulturelle kontekst og erfaringer. Det betyder, at det, som fremgår som naturlige 
konklusioner for afsender, ikke nødvendigvis opfattes sådan af modtager. Når dette 
sammenholdes med, at modtager i envejskommunikation ikke har mulighed for hurtig og direkte 
feedback, herunder stille spørgsmål og afklare eventuelle misforståelser, vil dette yderligere 
kunne hindre budskabet i at blive opfattet efter afsenders hensigt. Vi kan herudover konstatere, 
at det skriftlige medie er velegnet til fremhæve væsentlige pointer, da afsender har frie rammer i 
forhold til at strukturere teksten. Da teksten ikke er begrænset af den menneskelige hukommelse, 
kan afsender fremsætte fyldige redegørelser for sine observationer mv. Herudover kan det 
skriftlige medie opbevare skriften, og dermed kan denne anvendes på et senere tidspunkt.   

En vigtig pointe i forhold til ovenstående er, at revisor bør anvende et sprog, som bestyrelsen 
forstår, da en given modtager altid forstår informationen ud fra egne betingelser. Når revisor 
formulerer sin protokol, er det vigtigt at overholde de grundlæggende regler for brug af sproget 
og være særlig opmærksom på valg af strategi i kommunikationen. En strategi for afsender kan 
være at fremstå professionel, hvilket ofte udmønter sig i lange sætninger med mange svære ord 
og fagudtryk. Ved at anvende matematisk metode, kan man beregne lix-tal og dermed måle 
sværhedsgraden på teksten. Dette kan give en indikation af, hvor let eller svær læselig en tekst er.  

Ovenstående understøttes af den socialkonstruktionistiske teori omkring diskursers påvirkning 
af relationen mellem afsender og modtager. Første niveau i den kritiske diskursanalyse kan 
anvendes til at foretage en tekstnær analyse, hvor det undersøges, hvordan eksisterende 
diskurser er med til at styre afsenders formuleringer og kommunikation. Vi kan med 
udgangspunkt i Fairclough's forslag til en kritisk diskursanalyse konstatere, at undersøgelse på 
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tekstniveau blandt andet omhandler grammatik og ordvalg. Vi har i vores teoretiske gennemgang 
identificeret, at den sproglige forskel kan være stor, afhængig af om man er på arbejde eller i 
private omgivelser. Sproget kan især på arbejdet blive meget stift og upersonligt, som følge af at 
fagsproget gennemsyrer de fleste fagpersoner. Fagsproget indeholder, som udgangspunkt, store 
styrker, da fagudtryk er meget præcise og nuancerede, men den helt store ulempe er, at få uden 
for faget, forstår det. Dette, sammenholdt med, at den akademiske og offentlige verden er præget 
af kancellisproget med helt særlige sætningskonstruktioner og en høj grad af passivt sprog, gør, 
at afsenders sprog kan fungere utilfredsstillende uden for sin branche. Dette er naturligvis en stor 
ulempe, da meget af denne kommunikation henvender sig til den eksterne omverden. 

En mere abstrakt analyse af diskurser er den diskurspsykologiske analyse, hvormed man kan 
identificere, om afsender forsøger at skabe en bestemt diskurs og dermed at tegne et billede af 
virkeligheden, som er til revisors fordel. Metoden beskæftiger sig således mere med den retoriske 
opbygning af teksten, hvilket vil sige, at den orienteres mod social handling. I den 
diskurspsykologiske analyse bør man være opmærksom på eventuelle temaer samt krisepunkter, 
hvor afsender skifter agent med henblik på at undgå åbenlyse konflikter. 
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10 ANALYSE AF REVISORS KOMMUNIKATION I PROTOKOLLEN 
På baggrund af de gennemgåede teorier og sekundær litteratur i foregående afsnit, vil vi i dette 
afsnit foretage en analyse af revisors kommunikation i protokollen.  

10.1 SKRIFTLIG ENVEJSKOMMUNIKATION 
Eftersom protokollen er skriftlig envejskommunikation, kan forståelsen og opfattelsen af 
budskaberne i denne afhænge meget af, hvorvidt bestyrelsen har mulighed for feedback. Dette 
kræver, at revisor er til stede, når protokollen behandles på bestyrelsesmødet. En anden 
mulighed er naturligvis, at bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmøde tager kontakt til 
revisor med henblik på afklaring af eventuelle spørgsmål. Dog er en helt klar fordel ved at revisor 
anvender protokollen som kommunikationskanal, at revisor har mulighed for at være præcis, 
koncis og forklarende, og kan komme med en vurdering og anbefaling til bestyrelsen. Desuden 
kan teksten opbevares og tages frem, når dette er passende i forhold til bestyrelse og revisor.  

Som beskrevet i afsnit 9.1.2 omkring skriftlig kommunikation, har afsender og dermed revisor i 
høj grad mulighed for at styre fokus i kommunikationen, da kompositionen og struktur er 
fuldstændig op til revisor. Dette er et privilegium for revisor, som kan anvendes til at understøtte 
bestyrelsens kontrol- og styreopgave, eller til at fremstille sig selv på en given ønskværdig måde. 
Det er vores erfaring fra gennemgang af protokoller, at oplysninger fra revisor i protokoller 
kommer i prioriteret rækkefølge. Dog indgår der ofte mange lovpligtige oplysninger i protokollen, 
som kan være med til at nedtone vigtigheden af kritiske bemærkninger fra revisor. Som 
statsautoriseret revisor, Hans Jørn, malende beskriver det: "(…)det bedste sted at gemme guldstøv 

er i Sahara."107 . Med dette skal forstås, at væsentlige pointer i protokollen godt kan forsvinde i en 
masse mindre vigtige oplysninger, som reelt ikke har værdi for bestyrelsen.  

Efter vores gennemgang af generelle problemstillinger ved den skriftlige envejskommunikation i 
afsnit 9.1.1, mener vi, at den største kilde til misforståelser primært skal findes i den støj, der kan 
opstå på baggrund af den kulturelle og erfaringsmæssige kontekst. Vi vil derfor i nedenstående 
tage udgangspunkt i en kombination af Bakka & Fivelsdals (2004) definition samt eksempler på 
psykisk støj med udgangspunkt i Peter Heller Lützens (2005) teori om kontekstbegrebet, 
herunder svagheden ved forskelle i revisor og bestyrelsesmedlemmers kontekster. 

                                                             
107 Interview med Hans Jørn – referat vedlagt som bilag 14.3.4 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 83 

Som udgangspunkt er vores kulturelle kontekst i høj grad præget af det omgivne samfund samt af 
de relationer, de indgår i. Det betyder, at når man, som det er tilfældet i denne afhandling, 
analyserer på samme nationale niveau (indenfor et land), må det umiddelbart kunne antages, at 
revisors og bestyrelsesmedlemmers kulturelle baggrund er ens, og dermed må der være en vis 
konsistent forståelse af det kommunikerede. Dog bliver den kulturelle og erfaringsmæssige 
kontekst ligeledes præget af de to gruppers daglige virke og arbejde. Revisor har, udover den 
praktiske erfaring, en relativ lang og specialiseret uddannelse bag sig, hvor begreber og 
problemstillinger bliver defineret i forhold til faget, og dermed opnår revisor forståelse for 
regnskabs- og revisionsmæssige forhold, som kan synes meget præcise og specifikke. Revisors 
kultur og arbejds- og uddannelsesmæssige erfaring kan indsnævre definitionen af begreberne 
yderligere. Bestyrelsesmedlemmerne, derimod, kan være uddannet inden for mange andre 
retninger og har muligvis ikke samme forståelse af revisors anvendte begreber, og dermed heller 
ikke samme indblik i de risikoovervejelser, som revisor beskriver i protokollen. 
Bestyrelsesmedlemmets primære forståelse kan således være præget af strategi, salg, 
markedsføring, finansiering, investering eller andre fagområder, som denne har erfaring med. 
Dermed opstår der forskellige opfattelser af betydningen af ord, vendinger og 
sætningskonstruktioner. Når revisor eksempelvis nævner begreberne interne kontroller og 
besvigelser, har revisor formentlig et klart billede af indhold og betydning samt af eventuelle 
afledte risici. Vi har tidligere defineret begreberne i afsnit 6.2og 6.3. Bestyrelsen kan muligvis 
opfatte og forstå interne kontroller som lageroptælling, tyverialarm eller kontrol i form af ISO-
certificering. Nogle af disse parametre kan også, afhængigt af virksomhedens art, 
forsikringsbetingelser mv. medføre, at revisor opnår større sikkerhed for virksomhedens 
fortsatte drift samt mulige erstatningskrav fra kunder. Men parametre, som de nævnte, sikrer 
som udgangspunkt ikke regnskabsposternes rigtighed. Dette eksempel indikerer, som vi også 
berørte i afsnit 9.2 om sprogbygningsreglerne af Ole Togeby, at der måske ikke er enslydende 
sammenhæng mellem udtryk og forstået indhold, hvilket betyder, at der kan være forskellig 
opfattelse af betydningen af budskabet.   

10.2 PRAKTISK ANALYSE AF REVISORS KOMMUNIKATION 
På baggrund af vores gennemgang af teoretiske og generelle problemfelter inden for de 
grundlæggende forudsætninger for succesfuld og effektfuld kommunikation, kritisk 
diskursanalyse og diskurspsykologisk analyse vil vi foretage en kombineret analyse af udvalgte 
afsnit fra revisors protokoller. Vi har valgt at fokusere på tiltrædelsesprotokollen, protokol i årets 
løb og protokol til årsrapporten, da det er her, revisor definerer ansvarsfordelingen mellem 
revisor og ledelsen, og beskriver de svagheder i interne kontroller, som revisor finder. Vi ønsker 
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således at identificere tendenser, der kan indikere, hvorvidt revisor i protokollerne skaber en 
diskurs og dermed et billede af virkeligheden, som er til egen fordel, og/ eller om revisor i 
protokollen forsøger at understøtte bestyrelsens kontrol- og styreopgave. Herudover er det vores 
hensigt at belyse den retoriske opbygning af teksterne for at kunne identificere, hvorvidt disse 
orienteres mod en konkret handling fra bestyrelsen – og i så fald, hvilken handling. 

De bemærkninger, vi analyserer på, er uddrag fra protokollerne, og at disse således er taget ud af 
deres oprindelige kontekst. Vi har dog læst hele protokollen i alle tilfælde og vurderer ikke, at 
vores valg af afsnit fra protokollerne til analyseformål forstyrrer eller forrykker meningen af 
bemærkningerne, i forhold til vores formål med diskursanalysen.  

Vi har gennemgået offentligt tilgængelige protokoller for 17 forskellige virksomheder og 
foreninger og har valgt at præsentere en bemærkning fra seks af disse, da det er vores opfattelse, 
at disse er repræsentative for revisors kommunikation.108 Vores primære fokus i 
tiltrædelsesprotokollen har været afsnit, hvor revisor beskriver ansvarsfordeling, herunder 
hvordan revisors ansvar er formuleret. I protokoller fra løbende revision og protokol til 
årsrapporten har vi udelukkende foretaget analyse af afsnit omhandlende interne kontroller.  

Vi har i vores gennemgang identificeret relativt store forskelle mellem protokollerne afhængigt 
af, hvilke revisorer der har skrevet protokollen. Vi kan ikke udtale os om, hvorvidt forskellene 
skyldes, at det er forskellige revisorer eller forskellige revisionsvirksomheder. Overordnet set 
mener vi dog, at vi igennem vores analyse af protokollerne har opnået et tilstrækkeligt grundlag 
for at stille kvalificerede spørgsmål i vores spørgeskemaundersøgelse og til i et vist omfang at 
udtale os om tendenser i revisors skriftlige kommunikation i protokollen. 

GENNEMGANG AF UDVALGTE AFSNIT OG BEMÆRKNINGER 
Vi har valgt at præsentere forhold, som dækker det generelle sprogbrug i protokollerne. Herefter 
vil vi præsenterer fire cases, som er opbygget i 'temaer', herunder: 

• Case "tiltrædelsesprotokol". Vi analyserer to uddrag fra tiltrædelsesprotokoller, som er 
udarbejdet af forskellige revisionsvirksomheder. Vi lægger vægt på den diskurs, som revisor 
trækker på i sin forklaring af sit ansvar. Af pladshensyn har vi valgt at vedlægge begge uddrag 
som bilag, da revisors forklaring er omfangsrig. 

                                                             
108 De seks protokoller som vi har benyttet fremgår af litteraturliste med henvisning til hjemmeside. To af de brugte 
protokolbemærkninger er standardbemærkninger som vi ikke har henvisning til. 
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• Case "manglende funktionsadskillelse". Her inddrager vi én bemærkning fra tre protokoller, 
som vi mener, repræsenterer revisorernes forskelle og ligheder inden for sprogbruget for 
dette specifikke forhold. 

• Case "løbende revision af interne kontroller". Her har vi medtaget et eksempel fra en protokol 
fra løbende revision, hvor revisor udtaler sig om forretningsgange og interne kontroller.  

• Case "svagheder i intern procedure". Vi har inddraget dette eksempel fra 
Revisionsdirektoratet, da denne bemærkning er enestående i forhold til de øvrige protokoller, 
vi har gennemgået. 

Overordnet gælder for alle de gennemgåede protokoller:    
- at sproget i protokollerne er upersonligt og formelt. I flere tilfælde mangler der en ’agent’ i 
sætningerne, såsom "vi" eller "jeg", og revisor anvender ofte en passiv form, såsom "den udførte 
revision har ikke givet anledning". Vi har medtaget enkelte eksempler, hvor revisor indtager en 
mere aktiv rolle i deres bemærkninger, såsom "vi har konstateret". Det er vores vurdering, at 
revisors aktive kontra passive sprogform påvirker bestyrelsens tilslutning til budskabet og 
dermed bestyrelsens oplevelse af budskabets vigtighed og/eller risiko.  
- at protokollerne er meget præget af fagsprog og -udtryk. Dette kan, som tidligere beskrevet, 
være en forhindring for, at revisors bemærkninger forstås efter hensigten, og dermed kan 
anvendes som grundlag for bestyrelsens tilsynsopgave. 
- at der ofte anvendes begreber, hvor definitionen kan være påvirket af den kulturelle kontekst og 
virksomhedskulturen, og at bestyrelse og revisor således ikke har samme opfattelse af de 
anvendte ord i protokollen. Vi oplever, at dette har været svært at identificere i vores tekstnære 
analyse, og vi vil derfor primært adressere denne problemstilling i vores 
spørgeskemaundersøgelse samt interview.  
- at sproget, som udgangspunkt, er svært læsbart. Flertallet af de bemærkninger, vi har 
gennemgået, har et lix-tal på over 55, og teksterne er derfor svære at læse. Dette medfører, at 
teksten bliver kompliceret og tung, og dermed risikerer revisor at miste opmærksomhed hos 
bestyrelsesmedlemmerne, hvilket ligeledes er en ulempe for effektiviteten og dermed for 
bestyrelsens mulighed for at omsætte revisors kommunikation i protokollen til den nødvendige 
handling.  
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Case "tiltrædelsesprotokol"109 

Vi finder det meget tydeligt, at Ernst & Young110 har valgt at trække på en professionel og saglig 
diskurs, eftersom teksten er meget præget af fagudtryk og i en vis grad anvender kancellisprog. 
Ernst & Young anvender begreber som "undladelser" og "besvigelser", hvorimod BDO111 
fremhæver ordet "forbrydelser" i deres afsnit om ansvar. Både KPMG og BDO trækker altså på en 
mere dramatisk diskurs, som med større styrke opfordrer ledelsen til at være på vagt. Begge 
understreger dette ved at tilføje, at "forbrydelsen" kan vedrøre "betydelige beløb" eller forhold af 
"grov karakter". KPMG anvender dog samtidig samme diskurs som Ernst & Young, idet de også 
skriver "undladelser" og "besvigelser" i deres ansvarsafsnit.  
Ved at trække på en traditionel og professionel diskurs kan følgende tre forhold identificeres: 
1. Ønsket om at fremstå professionelt og som embedsmand. Dermed kan revisor opnå en 
grundlæggende respekt udelukkende i kraft af sit sprog. Det er således vores oplevelse, at revisor 
forsøger at fremstå som faglig kompetent over for omverdenen, måske med henblik på at øge 
troværdigheden af sit produkt.  
2. Påvirkning på interaktionen, hvor revisor muligvis ikke bliver afkrævet forklaringer, idet 
bestyrelsen måske undlader at stille spørgsmål. Enten af frygt for at blive til grin eller på 
baggrund af et ønske om at fremstå ligeværdig.  
3. Derimod mener vi, at revisor, ved at anvende den mere dramatiske diskurs (forbrydelser 
kontra besvigelser), fremhæver vigtigheden og alvorsgraden af sit budskab, hvilket formentlig vil 
opnå større opmærksomhed hos bestyrelsen. Så snart revisor trækker på en mere alment kendt 
diskurs, som den dramatiske, opstår der et diskursfællesskab112 mellem revisor og bestyrelse, da 
begge parter har adgang til nyheder i tv og aviser, hvor forbrydelser i højere grad diskursmæssigt 
er forankret. 
Revisor skriver meget om, hvad der ikke er omfattet af revisionen, og dette kan virke 
ansvarsfraskrivende. Denne diskurs gør dermed, via sproget, bestyrelsen til offeret i 
interaktionen. Dette kan bevirke, at bestyrelsen ikke oplever revisor som en medspiller, men 
nærmere som en modpart i forholdet. 

                                                             
109 Uddrag er vedlagt i bilag 14.1.1 og 14.1.2 
110 Se bilag 14.1.1 
111 Se bilag 14.1.2 
112 Et socialt eller fagligt fællesskab af mennesker, der identificerer og fortolker en bestemt diskurs i henhold til særlige 
konventioner i dette fællesskab, jf. Informationsordbogen. 
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Case "manglende funktionsadskillelse" 

1. ”Selskabets størrelse og organisation betyder at der ikke er mulighed for etablering af effektive 

interne kontroller og funktionsadskillelse. Vi anbefaler, at selskabets ledelse regelmæssigt 

gennemgår bogføringen og kontoudtog for banker mv. En gennemgang kan delvis kompensere 

for de manglende kontroller. Vi skal gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for 

besvigelser, og at denne risiko er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol.”113 [fremhævet skrift 
er vores markering] 

 

2. "Som en naturlig følge af institutionens størrelse og den valgte organisationsstruktur er der ikke 

den fornødne uafhængighed mellem medarbejdere, der er systemadministratorer eller i øvrigt 

varetager it-mæssige opgave, og medarbejdere, som foretager regnskabsmæssige registreringer. 

Dette forhold bliver sædvanligvis anset for en svaghed i den interne it-kontrol. Konklusionen på 

vores it-revision i øvrigt er, at dette ikke har givet anledning til bemærkninger."114 [fremhævet 
skrift er vores markering] 

 

3. "På grund af antallet af ansatte og foreningens størrelse i øvrigt, er der ikke mulighed for 

personel adskillelse mellem kasse og bogholderi med hensyn til kasseafstemninger o.l."115 

 [fremhævet skrift er vores markering] 

Denne case er en klassisk problemstilling i alle virksomheder, hvor der er manglende fokus på 
opdeling af arbejdsopgaver inden for varetagelse af likvide beholdninger og bogholderi. Den 
første bemærkning, er en bemærkning, der i høj grad anvendes hos Big Four-virksomhederne, og 
som er afledt af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring og dermed inkorporeret i 
standardiserede formuleringer. Denne anvendes således konsekvent, når forholdet gør sig 
gældende i den enkelte virksomhed. Dette betyder, at formuleringen er meget generisk og ikke 
forklarer det specifikke forhold i virksomheden, men bemærkningen har formentlig den juridiske 
tyngde til at forsvare revisor ved en eventuel retssag.  

                                                             
113 Uddrag fra protokol fra Big Four - ej vedlagt i bilag 
114 Uddrag fra protokol til årsrapport 2009 til den selvejende institution VUC Fyn (bemærkning omkring IT-kontrol) 
115 Uddrag fra protokol til årsrapport 2008 til Foreningen Fermaten 
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Den anden bemærkning er udarbejdet af BDO, som vi ligeledes formoder, i et vist omfang 
anvender tilsvarende kvalitetsstyring og dermed relativt generiske bemærkninger, der har 
juridisk tyngde.  

Den sidste bemærkning er skrevet af en mindre revisionsvirksomhed (Vistisen+Lunde), og vi 
formoder ikke, at de anvender kvalitetsstyringsværktøjer af samme standard, som øvrige 
ovenstående revisionsvirksomheder. Formuleringerne kan således, i højere grad, påvirkes af den 
enkelte revisor.  

I bemærkningerne har revisorerne valgt at anvende udtryk som "naturlig følge" og "er der ikke 

mulighed", hvilket er med til at skabe et billede af, at virksomhederne med deres specifikke 
organisationsstruktur aldrig vil kunne skabe grundlag for den fornødne uafhængighed mellem 
udførende og kontrollerende medarbejdere. Dette kan medvirke til, at bestyrelsen opfatter 
revisors bemærkning, og dermed vurdering, som en endegyldig sandhed, og derfor ikke 
iværksætter tiltag for at afdække virksomhedens risici. I det diskurspsykologiske perspektiv er 
revisor med til at konstituere virkeligheden, da han gør det klart, at "virksomhedens størrelse og 

organisation ikke muliggør etablering af effektive interne kontroller og funktionsadskillelse". Med 
en lidt kritisk indgangsvinkel kan man stille spørgsmålstegn ved sandheden i dette budskab. Hvis 
virksomheden har mere end én ansat, har virksomheden en reel mulighed for at etablere 
funktionsadskillelse, som kan minimere risikoen for, at bogholderen kan gennemføre et 
underslæb, uden at dette opdages eller forhindres. Sandheden er nærmere, at det er den daglige 
og/eller øverste ledelses valg af anvendelsen af ressourcerne i virksomheden, der medfører 
manglende funktionsadskillelse.  
Særligt af den første bemærkning fremgår, trods konstitueringen af virksomhedens størrelse og 
den deraf afledte manglende mulighed for funktionsadskillelse, en anbefaling om at indføre en 
kompenserende kontrol, som kan medvirke til delvist at afdække den nuværende risiko for 
besvigelser, som ikke er særlig specificeret for den enkelte virksomhed. Vi har i afsnit 6.3 
redegjort for definitionen af besvigelser, jf. RS 240. Da standarden er en del af revisors regulering 
og dermed arbejdsværktøj, må det formodes, at revisor har en enslydende forståelse af 
ovenstående bemærkning, men hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne er klar over betydningen 
heraf, og derfor vil vurdere den med samme alvorsgrad, som revisor gør, stiller vi os tvivlende 
overfor. Herudover henviser revisor til "bogføringen og kontoudtog for banker mv." . I den 
forbindelse vurderer vi, at revisor forsøger at afdække sig selv i forhold til en del kritiske forhold 
under "bogføringen" og "mv.". Det giver umiddelbart indtryk af at handle specifikt om bankkonti 
og de heraf afledte konti i bogføringen. Men det kan reelt omfatte en lang række risici for 
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besvigelser, herunder blandt andet misbrug af aktiver i forhold til lønninger, svind på lager og 
betaling af private fakturaer.    
I den anden bemærkning oplever vi, at revisor nedtoner vigtigheden af sit budskab ved at henvise 
til, at dette forhold bliver "sædvanligvis anset", men i næste sætning indsætter revisor "i øvrigt", 
som muligvis kan betyde, at forholdet alligevel har sin berettigelse og dermed en vis grad af 
vigtighed. Vores opfattelse af den samlede bemærkning er, at forholdet i andre virksomheder er 
vigtigt, og institutionens størrelse og struktur gør, at denne svaghed ikke kan udbedres hos 
institutionen. Men ikke desto mindre, er det en bemærkning af ledelsesmæssig interesse. I øvrigt 
mangler der en agent i afsnittet, og revisors egen vurdering og anbefaling fremgår ikke, idet det 
er op til bestyrelsen at fortolke, hvad der ligger i "sædvanligvis anset", Det er svært ikke at komme 
til at spekulere over, hvem der sædvanligvis anser. Er det revisor, der sædvanligvis anser 
forholdet som en svaghed, eller er det offentligheden generelt?  
Case "løbende revision af interne kontroller" 

"Den hidtil udførte del af revisionen har ikke givet anledning til at afkræfte, at de af ledelsen 

etablerede væsentlige forretningsgange og interne kontroller samt regnskabs- og 

informationssystemer som helhed giver et forsvarligt grundlag for udarbejdelsen af 

årsrapporten"116 [fremhævet skrift er vores markering] 

Ovenstående bemærkning er fra en protokol fra løbende revision. Dog virker det ikke, som om 
der er foretaget revision med henblik på at afgive erklæring med høj grad af sikkerhed, men 
nærmere med begrænset grad af sikkerhed, eftersom revisor vælger at foretage negativ slutning i 
form af "har ikke givet anledning til at afkræfte". I øvrigt undrer vi os over, at revisor har valgt at 
medtage bemærkningen, da ovenstående formentlig ikke har tyngden til at fortjene den øverste 
ledelses interesse. Nærmere tjener den måske revisors interesse, da ovenstående bemærkning 
giver plads til væsentlige svagheder i de interne kontroller. Herudover anvender revisor ord som 
"som helhed" og "forsvarligt", hvilket reelt giver meget lav grad af tilslutning til sikkerheden af 
virksomhedens interne kontroller. 
Det er vores vurdering, at ovenstående kommentar primært tjener revisor, da bestyrelsen ikke 
kan basere sine beslutninger i forhold til virksomhedens regnskabsmæssige risici, på denne. Når 
revisor kommunikerer med så lav grad af sikkerhed om de etablerede væsentlige 
forretningsgange og interne kontroller, kan bestyrelsen ikke opnå sikkerhed for, at der ikke er 
svagheder i de interne kontroller. 

                                                             
116 Uddrag fra løbende protokol 2009 til Danmark Tekniske Universitet  
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Case "svagheder i interne procedure" 

"Vi har konstateret, at der ikke er udarbejdet oversigter over de personer, der er bemyndiget til at 

anvise. På vores foranledning er der indhentet underskriftsblade for de anvisnings- og 

attestationsberettigede. 

Vi har udtaget 48 bilag til revision. Det er konstateret, at bilagene kun er påtegnet af en 

medarbejder, der både attesterer og anviser. Dette personsammenfald forudsætter, at der anvendes 

integreret anvisning. Dette ikke er tilfældet i Borgerservice. Bilagsbehandlingen er derfor sket ikke i 

overensstemmelse med kommunens regler. 

Vi har konstateret, at der ikke er forretningsgange eller lignende for køb af frokostanretninger til 

personalet, herunder om størrelsen af medarbejderes egenbetaling og kontrollen af, at 

egenbetalingen opkræves. 

Vi har konstateret, at der ikke er udarbejdet en forretningsgang for udstedelse af pas og kørekort. 

Center for Borgerservice har oplyst, at forretningsgangen er under udarbejdelse. 

Opsummeret revisionsbemærkning 

Revisionsdirektoratet finder, at flere forhold i den praktiske regnskabsforvaltning i 

Københavns Borgerservice er utilfredsstillende."117 

Revisionsdirektoratet har i ovenstående uddrag af protokol fra 2008 til Københavns Kommune 
valgt at indtage en aktiv position i sine bemærkninger i form af "vi har konstateret". Herudover 
kommer revisor med sin vurdering af forholdet. Her sker dog et skift, så det ikke længere er "vi" 
men ”Revisionsdirektoratet”, der udtaler sig. Dette kan, som beskrevet i vores teoriafsnit omkring 
diskurspsykologisk analyse, være tegn på et krisepunkt i kommunikationen, da revisor her 
ønsker at fremhæve, at det ikke er ham, men nærmere "revisionsvirksomheden", der finder dette 
utilfredsstillende. Revisors interesse i at skifte pronomen kan være, at han ønsker at undgå en 
personlig konflikt med ledelsen. Det kan også være et tilbagefald til kancellistilen, hvor revisor 
aktivt indtager et embede, og dermed forsøger at opnå større indflydelse med sit budskab. 
Uanfægtet revisors ønske, er krisepunktet, at det kan skabe forvirring i budskabet, da et sådan 
skift, påvirker læsers oplevelse af det kommunikerede.  

Samlet set, er det vores vurdering, at denne protokol er mere anvendelig for bestyrelsen end de 
øvrige gennemgåede cases, fordi revisor er meget specifik i de observationer, der rapporteres, og 

                                                             
117 Uddrag fra Revisionsdirektoratets protokol 2008 til Københavns Kommune  
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sproget er meget direkte. Man opnår således en meget specifik viden om, hvor den øverste 
ledelse bør iværksætte tiltag. 

Case "væsentlige svagheder i intern kontrol" 

"I forbindelse med vores revision af selskabets interne kontroller, har vi identificeret svagheder 

omkring håndtering af gager. 

Vi har ved vores revision konstateret, at der ikke er etableret funktionsadskillelse og rutinerne til 

sikring af, at der foretages løbende afstemning mellem lønbogholderiet og at lønindberetning 

til myndighederne ikke har fungeret fuldt ud i regnskabsåret.” 118 

Ovenstående problemstilling er relativ specificeret, da der udelukkende henvises til svagheder i 
intern kontrol og procedure for håndtering af lønområdet. Vores erfaring er, at ovenstående 
problemstilling kan forekomme i større virksomheder, og vi har derfor valgt at medtage denne i 
vores spørgeskemaundersøgelse. Dog mener vi, at bemærkningen, i lighed med andre 
bemærkninger, lider under manglende angivelse af den afledte risiko af de konstaterede 
svagheder i virksomhedens interne kontroller og rutiner.   

FORELØBIG OPSUMMERING 
 Vi har valgt at udarbejde foreløbig opsummering af de forhold, vi har identificeret i ovenstående 
analyse.  

Ud fra vores analyse af udvalgte protokoller kan vi konstatere, at revisor i sit ordvalg overholder 
sprogbygningsreglerne omkring sammenhæng mellem indhold og udtryk. Dette, sammenholdt 
med at vi ikke har konstateret stavefejl, gør, at de grundlæggende betingelser for at anvende 
sproget, er til stede hos revisor. Vi har ligeledes konstateret, at revisors sprog er meget sagligt, og 
at de anvendte begreber generelt er meget præcise og koncise. Dette er, som udgangspunkt, 
positivt, set fra et perspektiv for personer inden for faget, hvorimod det kan virke 
utilfredsstillende for eksterne parter, som ikke har indsigt i revisors kontekst.   

Vi har identificeret adskillige faremomenter for effektiviteten af revisors skriftlige 
kommunikation i protokollen. Vi har identificeret flere objektive forhold, som kan nedbringe 
effektiviteten af revisors kommunikation, herunder blandt andet revisors brug af kancellisprog, 
som er kendetegnet ved særlige sætningskonstruktioner og fagudtryk. Disse forhold, 
sammenholdt med et højt lix-tal, gør, at sproget bliver utilnærmeligt for personer uden for faget, 
og derfor fungerer utilfredsstillende. Herudover er det vores opfattelse, at revisors kulturelle 
                                                             
118 Uddrag fra protokol fra Big Four-selskab - ej vedlagt i bilag 
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kontekst og erfaringsmæssige baggrund formentlig medfører yderligere implikationer, da teksten 
er præget af indforståede begreber og udtryk, som indeholder en betydning, som kun revisor kan 
forventes at være bekendt med. 

De ovenstående forhold betyder, at der er en reel risiko for, at revisor i sin skriftlige 
kommunikation ikke opfattes som medspiller at bestyrelsen. Sammenholdt med 
uhensigtsmæssige ordvalg og diskurser samt tunge sætningskonstruktioner, betyder dette, at 
bestyrelsens anvendelighed af de gennemgåede protokoller er stærkt begrænset. 

10.3 BESTYRELSENS FORSTÅELSE AF FORMULERINGER I PROTOKOLLEN 
De konstaterede forhold i analysen af bemærkninger fra protokollerne ønsker vi at få af- eller 
bekræftet i spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil derfor i dette afsnit præsentere vores resultater fra 
vores spørgeskemaundersøgelse Som nævnt i afsnittet om dataindsamling har vi bevidst i 
spørgeskemaerne anvendt cases, hvor vi præsenterer den samme problemstilling to gange, men 
med forskelligt sprogligt indhold, for at undersøge, om dette har betydning for respondenternes 
opfattelse af problemstillingen. 
 
Vi har bedt respondenterne vurdere alvorsgraden af to standardbemærkninger, omhandlende 
svagheder i interne kontroller på en skala fra 1-7, hvor 1 er "ikke særlig alvorlig", og 7 er "meget 
alvorlig". Herudover har det været muligt at anføre ”ved ikke”. For alle cases har der været 
mulighed for at kommentere og begrunde svaret. 
 
Vi har omformuleret disse bemærkninger og primært lagt vægt på at synliggøre enkelte 
specifikke risici, som standardbemærkningerne blandt andet kan indbefatte. Casene fremgår i 
fuld tekst i bilag 14.4.1, case 1-4. Case 3-4 er vores omformulering af standardbemærkningerne. 
 
I vores formuleringer har vi reelt fjernet de skjulte risici som vi mener der er i 
standardbemærkningerne netop ved at specificere enkelte af de konkrete risici. De generiske 
bemærkninger, såsom "bogføringen og kontoudtog for banker mv." giver indtryk af, at forholdet 
primært vedrører de likvide beholdninger og kan således indeholde næsten alle tænkelige risici i 
forhold til misbrug af aktiver. I eventuelt søgsmål vil revisor muligvis have afdækket sit 
erstatningsansvar med ovenstående bemærkning, men det giver ikke bestyrelsen tilstrækkelig 
information til at iværksætte tiltag, der kan udbedre forholdet.  
 
Forventningen er, at vi som udgangspunkt vil se høje vurderinger i vores formuleringer, da 
risikoen er tydeliggjort og at vi vil opleve en lavere vurdering i standardbemærkningerne, da de 
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generiske formuleringer formentlig vil medvirke til, at bestyrelsen oplever lav grad af tilslutning 
til revisors budskab. Dette sammenholdt med, at vi har valgt at trække på en mere dramatisk 
diskurs i senere vores formuleringer, herunder eksempelvis erstattet ordet besvigelser med 
udtrykket underslæb, betyder, at vi forventer en kraftigere reaktion fra 
bestyrelsesmedlemmerne. Vi må forvente, at revisorerne kan gennemskue, at problemstillingen 
reelt er den samme, og dermed kommer med høj gennemsnitlig vurdering af alvorsgraden i de 
generiske bemærkninger og herefter nedsætter denne i de omformulerede cases, da vi bevidst 
fjerner risici. Vores forventning er, at der kan være lidt udsving, som følge af vores graduering af 
skalaen, fra 1 til 7. Det er vores vurdering, at der ikke bør forekomme væsentlige udsving i 
revisorernes vurdering af bemærkningernes.  
 
Vores primære fokus i denne test har således været at undersøge, hvorvidt den specifikke og den 
mere dramatiske fremstilling, ændrer på vurderingen af risikoen. Der er fire cases, men reelt kun 
to problemstillinger. Vi har for alle fire cases beskrevet forskellige fiktive virksomheder for at 
sløre, at det er de samme problemstillinger, der går igen. Vi vil præsentere case 1 og 3 i samme 
afsnit, hvor case 1 er standardbemærkningen fra protokol, vi har analyseret ovenfor, og case 3 er 
således den nye formulering, som vi har skabt til undersøgelsesformålet. Det samme gør sig 
gældende for vores præsentation af case 2 og 4. 

Casene er i fuldt omfang beskrevet i bilagene. 

CASE 1 OG 3 
Case 1 og 3 handler om en mindre virksomhed med et mindre bogholderi. Problemstillingen er et 
klassisk eksempel fra mindre virksomheder med kun én bogholder, som har eneprokura til 
banken og sidder med hele bogføringen. Fra en kontrolmæssig synsvinkel er dette ikke optimalt, 
da bogholderen ofte ikke er underlagt formaliseret, regnskabsmæssig kontrol og dermed sidder i 
en position med mulighed for at besvige virksomheden og samtidig dække sporerne. 
 
Vi har anvendt den tidligere analyserede standardbemærkning fra protokollen, hvor 
problemstillingen formuleres meget generisk. Vi anvender således gængse revisionsudtryk, 
såsom "manglende funktionsadskillelse" og "besvigelser". Case 3 er en mere specifik formulering 
af samme forhold, hvor det fremgår direkte, at bogholderen har "eneprokura" og sidder med hele 
bogholderiet, hvilket øger risikoen for "underslæb". Som beskrevet i vores 
kommunikationsafsnit, har vi en klar forventning om, at bestyrelsens oplevelse af forholdet vil 
ændre sig, når vi udspecificerer forholdet og risikoen samt bevidst foretager en ændring af 
diskursen. 
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Gennemsnittet af besvarelserne for cases: 

Case 
Bestyrelses-

gennemsnit 

Revisor-

gennemsnit 

Case 1 – "standardformulering" 3,3 2,7 

Case 3 – ny formulering 5,0 4,6 

 
Som det tydeligt fremgår af ovenstående figur, er der gennemsnitligt rimelig konsensus i 
opfattelsen mellem revisorer og bestyrelsesmedlemmer i forhold til den generiske 
standardbemærkning. Både bestyrelsesmedlemmer og revisorer vurderer, at forholdet omkring 
manglende funktionsadskillelse er væsentligt mere alvorlig i den nye formulering, end i 
standardbemærkningen. Vi er overraskede over, at også revisorerne vurderer, at risikoen i den 
omformulerede case 3 er højere, da problemstillingen og afledte risici i case 3 allerede er 
indeholdt i revisorernes standardbemærkning. Dog vurderer bestyrelsesmedlemmerne forholdet 
marginalt alvorligere, end revisorerne gør.   
 
Ved udtræk af fordelingen af besvarelserne for case 1 fremkommer følgende resultat: 
 

FIGUR 7 - CASE 1 (OVERSIGT) 

 

Case 1 

Bestyrelsesmedlemmer Revisorer 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Vi må konstatere, at der er stor spredning i feltet og dermed relativ stor uenighed internt i begge 
grupper.  
 
Vi kan forstå forskellene hos bestyrelsesmedlemmerne, da deres svar i vist omfang er præget af 
deres erfaringer, kontekst samt det enkelte bestyrelsesmedlems holdning til risici. Vi mener dog 
stadig, at spredningen i bestyrelsens vurderinger er problematisk, da forholdet rent 
regnskabsmæssigt er relativt objektivt.  
Af kommentarer anføres bestyrelsesmedlemmerne følgende – præsenteret i uredigeret form. Vi 
har i parentes indsat respondentens vurdering (1-7): 

• Størrelse og manglende funktionsadskillelse (1) 

• Vi har netop været ude for fusk af samme årsag (7) 

• Selskabets størrelse og relativ lille omsætning. En funktionsadskillelse vil sikkert koste mere end 

en mulig besvigelse vil. (3) 

• Virksomhedens størrelse sikre ikke intern kontrol via "4 øjne" princippet (6) 

• Ovennævnte er et eksempel på en intetsigende standardtekst som anvendes af revisor i små 

virksomheder. (3) 

• der bliver ikke oplyst, at der er et problem, men revisor tager et generelt forbehold (1) 

Det er vores opfattelse, at enkelte af kommentarerne indikerer, at bestyrelsesmedlemmerne 
oplever revisors bemærkning som intetsigende og ansvarsfraskrivende. Herudover er der en 
enkelt respondent, der nemt kan forholde sig til revisors generiske bemærkning, da dette 
bestyrelsesmedlem netop har oplevet "fusk" i sin virksomhed, som følge af manglende 
funktionsadskillelse.  
 
Når vi vender blikket mod revisorerne, stiller vi os undrende over for den relative store 
spredning i disse svar, da bemærkningen bør være velkendte for de adspurgte, som alle arbejder i 
de store revisionsvirksomheder ('Big Four’). Man kunne muligvis argumentere for, at de var 
påvirket af samme faktorer som bestyrelsesmedlemmerne. I så fald er det vores vurdering, at 
revisorerne har et problem, der rækker mere vidt end kommunikationen. Hvis en revisor fra en 
stor og anerkendt revisionsvirksomhed indtager én position i forhold til alvoren i fænomenet 
"manglende funktionsadskillelse", og en anden revisor fra samme revisionsvirksomhed indtager 
en anden position, vil dette i realiteten kunne medføre, at den ene revisor mundtligt gør 
bestyrelsen det klart, at dette er et alvorligt forhold, og at der bør iværksættes tiltag med henblik 
på at rette op på forholdet. Mens den anden revisor står hos en anden bestyrelse og forklarer, at 
forholdet er af ligegyldig betydning. Denne mangel på konsensus omkring alvorsgraden og 
dermed objektivitet i vurderinger, giver helt nye problemstillinger, som vi ikke ønsker at gå 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 96 

videre i detaljer med, da dette falder uden for vores afhandling. Dog vurderer vi, at der kan være 
en klar problemstilling i forhold til betydningen af dette fagudtryk, og at "manglende 
funktionsadskillelse" kan være et udtryk, som ikke giver en ens forståelse. Herudover kan det 
diskuteres, om de revisorer, der har svaret, at forholdet var mindre alvorligt, burde føre forholdet 
til protokol. Hvis revisor ikke vurderer forholdet alvorligt, fortjener det antageligt heller ikke den 
øverste ledelses interesse.  
 
I denne sammenhæng er det naturligvis vigtigt for os at understrege, at de adspurgte revisorer 
alle må forventes at kunne tage stilling til denne problemstilling, da de alle er vant til at læse og 
skrive protokoller. Såfremt vi frasorterer ikke-beskikkede revisorer, opnår vi fuldstændig 
identisk spredning – fra 1 til 5. Det er vores klare opfattelse, at udviklingen i vurderingen fra 
revisor i sig selv reelt underbygger vores problemstilling, da det med tydelighed viser, hvor 
vanskeligt det er at forstå og forholde sig til revisors skriftlige bemærkninger i protokollen.  
 
Ved udtræk af fordelingen af besvarelserne for case 3 fremkommer følgende resultat: 
 

FIGUR 8 - CASE 3 (OVERSIGT) 

 
For revisorerne har 33 % den samme risikovurdering, som i den foregående case, og der er i 
nogle besvarelser positivt anført, at case 3 er samme problemstilling. De øvrige revisorer har 
hævet risikovurderingen markant. Vi er overraskede over, at 77 % af revisorerne vurderer 

Case 3 

Bestyrelsesmedlemmer Revisorer 

Kilde: Egen tilvirkning 
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risikoen i case 3 højere, fordi vi forventede, at erfarne revisorer ville kunne gennemskue, at det  
er samme problemstilling. Vi har ikke kunne finde en forklaring på dette forhold. Vores bedste 
bud er, at formuleringen i case 1 er ”kendt” for revisorerne, og at denne anvendes så ofte, at 
betydning nærmest er udvandet og forfladiget. Formuleringen i case 3 er mere dramatisk, og 
nogle revisorer tolker muligvis, at når revisor er så hård i sin formulering, må der være et stort 
problem i dette tilfælde. Yderligere kan ændringen af virksomhedsbeskrivelsen, hvor case 1 
omhandler handelsvirksomhed og case 3 omhandler reklamebureau, også have medført, at 
risikoen er vurderet anderledes.  
Vi har modtaget enkelte kommentarer fra revisorerne på vores spørgsmål om, hvilket forhold de 
lagde til grund for deres vurdering. Flertallet af kommentarerne henviser til besvigelsesrisikoen, 
som begrundelse for deres vurdering. Herudover er der enkelte, der henfører, at forholdet er det 
samme som før, men at revisor har valgt at beskrive forholdet mere grundigt. 
 
Af bestyrelsesmedlemmerne har 77 % øget deres vurdering af risikoen i den nye bemærkning, 
mens de resterende fastholder deres vurdering fra standardformuleringen.  
Vi har medtaget bestyrelsesmedlemmernes kommentarer i uredigeret form. Dog har vi i parentes 
anført respondenternes vurdering. Respondenterne anfører følgende forhold, som de lagde vægt 
på i deres besvarelse – præsenteret i uredigeret form: 

• Der står, at bogholderen har mulighed for at begå underslæb, uden vi opdager det (7) 

• Bogholderens adgang til at disponerer over selskabets bankkonti. (6) 

• Der skal være en form for kontrol og delt prokura med direktøren (7) 

• Der bør indføres daglige rutiner evt. i samarbejde med banken som kan sikre dette område. 

Risikoen er her så stor at det ikke er acceptabelt. (7) 

Ovenstående indikerer, at anvendelsen af formulering med den mere specifikke risiko er 
medvirkende til, at bestyrelsesmedlemmerne oplever forholdet som værende mere alvorligt. Den 
mere dramatiske diskurs kan ligeledes have påvirket opfattelsen af budskabet, da en af 
respondenterne har kommenteret "… at bogholderen har mulighed for at begå underslæb, uden vi 

opdager det".   

Vi vurderer, på baggrund af ovenstående undersøgelse, at vi kan konkludere at en mere præcis 
angivelse af det specifikke forhold og risiko sammenholdt med en mere dramatisk diskurs, kan 
være medvirkende til, at bestyrelsesmedlemmerne bedre forstår, hvilken risiko virksomheden 
løber, hvis der er manglende funktionsadskillelse omkring de likvide beholdninger og bogføring. 
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CASE 2 OG 4 
Case 2 og 4 omhandler et større selskab, hvor revisor har observeret svagheder i de interne 
kontroller i forbindelse med sin gennemgang af forretningsgangen for indberetning- og 
regnskabsmæssige behandling af lønninger i virksomheden. 
 
Som nævnt i indledningen af dette afsnit, er forholdet i case 2 beskrevet i relativt generiske 
vendinger. Forholdet er dog mere specifikt anført, men uden at revisor påpeger den egentlige 
risiko. Vi har anvendt formuleringer som ”ikke etableret funktionsadskillelse” samt ” 

lønindberetning til myndighederne ikke har fungeret fuldt ud i regnskabsåret".  
I case 4 er svaghederne også beskrevet, men der er tilføjet oplysninger om mulige konsekvenser 
ved svaghederne: ”Dette øger efter vores opfattelse risikoen for utilsigtede fejl samt potentiel 

udnyttelse af svagheden med henblik på underslæb" og "risikoen for fejl i selskabets indberetning til 

SKAT og er en overtrædelse af Mindstekravsbekendtgørelse”. Case 4 indeholder herudover også 
revisors overordnede anbefaling i form af funktionsadskillelse eller en kontrol samt øget fokus på 
at afstemme eget bogholderi til oplysninger fra SKAT. 
 
Gennemsnittet af besvarelserne for cases: 

 
Begge grupper mener, at forholdet er alvorligt, og revisors budskab går godt igennem i den 
skriftlige fremstilling. Både bestyrelsesmedlemmer og revisorer vurderer gennemsnitligt risikoen 
ved case 4 lidt højere end case 2. Dog mener vi ikke, at forskellen er nævneværdig og tilskriver 
den stagnerende udvikling til, at manglen i virksomhedens interne kontroller omkring håndtering 
af lønninger i case 2 er formuleret relativt specifikt, og bestyrelsen dermed som udgangspunkt 
forstår risikoen.  
 
  

Case 
Bestyrelses- 
gennemsnit  

Revisor-

gennemsnit 

Case 2 – Formulering (uden risici) 4,9  4,7  

Case 4 – Ny formulering (risici)  5,3  5,2  
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Dog er der stadig stor spredning internt i begge grupper, hvilket fremgår af nedenstående figur, 
som angiver fordelingen: 

FIGUR 9 - CASE 2 (OVERSIGT) 

 
Det er vores oplevelse, at når vi ser på spredningen i besvarelserne, tegnes der et klart billede af, 
at bemærkninger omkring svagheder i interne kontroller er præget af vanskeligheder – både for 
bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Såfremt forståelsen af bemærkning er rimelig ens for 
revisorer, står der egentlig tilbage, om vurderingen af svagheder i interne kontroller er 
tilstrækkelig objektiv, og dermed er en håndterbar størrelse i forhold til revisors faglige og 
professionelle dømmekraft. Såfremt revisor vurderer forholdet som værende af lav risiko, kan 
dette påvirke vurderingen af, om dette fortjener den øverste ledelses opmærksomhed. Dette vil 
dermed have en direkte påvirkning på revisors rapportering. Vi efterlader denne diskussion til 
andre, men vurderer, at der muligvis kan være behov for en indsats i forhold til at ensrette 
opfattelsen af risikoen ved svagheder i interne kontroller. Vi skal igen gøre opmærksom på, at der 
kan være virksomhedsspecifikke forhold, udover dem vi har medtaget, som påvirker revisors 
risikovurdering af manglen i intern kontrol.  
 
  

Case 2 

Bestyrelsesmedlemmer Revisorer 

  

Kilde: Egen tilvirkning  

 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 100 

Af kommentarer anfører bestyrelsesmedlemmerne nedenstående – præsenteret i uredigeret 
form.  Vi har indsat respondentens vurdering i parentes (1-7): 

• Besvigelsesrisici (7) 

• Jeg lægger vægt på funktionsadskillelse - ovenstående frister (7) 

• Størrelse, stort bogholderi, men særligt, at lønindberetning til myndighederne ikke har fungeret 

korrekt og manglende afstemning. (6) 

• I en virksomhed af denne størrelse vil der være backup funktioner i lønningsbogholderiet som vil 

øge risikoen for at blive opdaget betydeligt. det er dog et område som kræver periodisk 

gennemgang idet "fejl" sker. (3) 

• Firmaet størrelse - funktionsadskillelse skal etableres (5) 

• Størrelsen af virksomheden taget i betragtning er denne svaghed uacceptabel. Bestyrelsen bør 

forlange at direktionen straks bringer forholdet i orden. Forholdet vedr. indberetninger til det 

offentlige kan være ansvarspådragende for bestyrelsen. (6) 

• Der er identificeret en konkret svaghed (3 

Forholdet omkring, at den daglige ledelse ikke har iagttaget forhold omkring indberetninger til 
det offentlige samtidig med, at direktionen har svigtet i deres styring af virksomhedens 
regnskabsfunktion, har stor opmærksomhed hos bestyrelsen. Herudover har flere 
bestyrelsesmedlemmer fanget besvigelsesrisikoen, som anses for særlig risikabel i dette tilfælde.    
 
Som det fremgår af revisorernes kommentarer nedenfor, er det primært besvigelsesrisikoen 
sammenholdt med virksomhedens størrelse, der har været afgørende for revisors vurdering. 
Virksomhedens størrelse medfører en øget kompleksitet samt øget antal transaktioner, der er 
befordrende for at skjule eventuelt misbrug af aktiver. Vi præsenterer i uredigeret form enkelte 
af kommentarerne i en sammendraget form, da flere respondenter har enslydende årsag til 
vurdering. Her har vi indsat flere parenteser med respondenternes vurdering. Vi har indsat 
respondentens vurdering i parentes (1-7): 

• Størrelse og risikoen for besvigelser (5) (5) (2) (6) (6) (6) 

• Jeg må så forudsætte, at andre kontroller fungerer. Selvom funktionsadskillelsen ikke fungerer 

optimalt, er der ligesom grænser for, hvad der kan ske. Vi har naturligvis taget hensyn til 

forholdet i vores revision. (4) 

• Er der således andre svagheder? (4) 

• Manglende funktionsadskillelse ved gager er ikke godt og ved ikke-fuldt fungerende 

afstemningsrutiner svækkes kontrollerne yderligere (6) 
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Besvarelserne for case 4 er fordelt, som følgende figur angiver: 
 
FIGUR 10 - CASE 4 (OVERSIGT) 

 
Der er 36 % af revisorerne og 43 % af bestyrelsesmedlemmerne, der øger deres vurdering af 
alvorsgraden af en problemstilling, der allerede var indeholdt i formuleringen i case 2. Men 
modsat er der 24 % af revisorerne og 29 % af bestyrelsesmedlemmerne, der vurderer forholdet 
mindre risikabelt. Vi har ikke modtaget nogen kommentarer, der understøtter denne fordeling i 
grupperne, men antager, at dette skyldes, at vi, i case 4 som nævnt indledningsvist, har fjernet 
nogle risici fra case 2.   

10.4 DELKONKLUSION  
Ud fra vores analyse af udvalgte protokoller kan vi konkludere, at revisor i sit ordvalg overholder 
sprogbygningsreglerne omkring sammenhæng mellem indhold og udtryk. Herudover har vi 
konstateret, at revisors sprog er meget sagligt, og at de anvendte begreber generelt er meget 
præcise og koncise. Dette er som udgangspunkt positivt, set i forhold til personer inden for faget. 
Det kan derimod fungere utilfredsstillende for eksterne parter, som ikke har indsigt i revisors 
kontekst.   

Vi har identificeret adskillige faremomenter for effektiviteten af revisors skriftlige 
kommunikation i protokollen. Vi har identificeret flere objektive forhold, som beviseligt 
nedbringer effektiviteten af revisors kommunikation, herunder blandt andet revisors 
kancellisprog, som er kendetegnet ved særlige sætningskonstruktioner og fagudtryk. Disse 

Case 4 

Bestyrelsesmedlemmer Revisorer 

  

Kilde: Egen tilvirkning 
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forhold sammenholdt med et højt lix-tal gør, at sproget bliver meget utilnærmeligt for personer 
uden for faget, og det fungerer derfor utilfredsstillende. Herudover er det vores opfattelse, at 
revisors kulturelle kontekst og erfaringsmæssige baggrund formentlig medfører yderligere 
implikationer, da teksten er præget af indforståede begreber og udtryk, som indeholder en 
betydning, som kun revisor kan forventes at være bekendt med. 

I vores analyse så vi endvidere eksempler fra tiltrædelsesprotokoller på, at revisor i flere tilfælde 
trækker på en professionel og traditionel diskurs for revisionsbranchen, som kan give 
bestyrelsesmedlemmerne indtryk af, at revisor indtager et offentligt embede. Dette kan skabe en 
distance mellem revisor og bestyrelsesmedlemmerne. Kommunikationen er meget saglig, men 
der kan opstå en oplevelse af, at revisor forsøger at fraskrive sig sit ansvar og pålægge 
bestyrelsen ansvaret for eventuelle fejl i årsregnskabet. Vi fandt i øvrigt, at såfremt revisor 
trækker på en mere dramatisk diskurs, såsom "forbrydelser" i stedet for "besvigelser", tiltrækker 
dette større opmærksomhed, hvilket kan henføres til, at der i sådanne tilfælde opstår et 
diskursfællesskab. Dette fællesskab er primært forankret i mediernes omtale og fremstilling af 
forbrydelser.  

Herudover har vi konstateret, at revisor, med sin standardbemærkning omkring manglende 
funktionsadskillelse, forsøger at skabe et billede af, at virksomhedens størrelse er af afgørende 
betydning for muligheden for funktionsadskillelse. Såfremt der er mere end én person ansat i den 
reviderede virksomhed, er der dog reelt mulighed for at implementere en funktionsadskillelse, 
der kan formindske risikoen betydeligt for, at bogholderen løber med hele bankbeholdningen. 
Det er derfor vores vurdering, at denne konstituering af virkeligheden er meget uheldig, da dette 
bevæger sig på kanten af sandheden, da den manglende funktionsadskillelse i flertallet af 
virksomhedernes nærmere skyldes ledelsens valg af anvendelser af ressourcer i forhold til 
regnskabsmæssige processer og aktiviteter. Bemærkningerne efterlader et indtryk af, at disse 
kan være formuleret af hensyn til revisors erstatningsansvar, og dermed ikke er medtaget for at 
tjene bestyrelsens interesse og tilsynsopgave.  

De ovenstående forhold er en klar ulempe der kan bevirke, at revisor i sin skriftlige 
kommunikation ikke opfattes som medspiller af bestyrelsen, hvilket, sammenholdt med 
uhensigtsmæssige ordvalg og sætningskonstruktioner, gør, at anvendeligheden af revisors 
kommunikation, som grundlag for bestyrelsens tilsynsopgave, er stærkt begrænset. 

De ovenstående identificerede påvirkninger af anvendelsen af en mere dramatisk diskurs og en 
yderligere konkretisering af forholdet bliver bekræftet af vores spørgeskemaundersøgelse. Som 
udgangspunkt kan vi konstatere, at bestyrelsesmedlemmerne og revisorerne gennemsnitligt er 
enige om risikoen i de enkelte cases, men at der, internt i grupperne, er stor spredning. Dette 
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betyder, at risikoen kan vurderes meget forskelligt afhængigt af den enkelte revisor eller det 
enkelte bestyrelsesmedlem. Vi tilskriver bestyrelsesmedlemmernes forskellige vurderinger til 
deres kulturelle kontekst, erfaringer samt risikoholdning. Dog er vi forundrede over revisorerne, 
som i realiteten burde have en rimelig ens opfattelse af et forhold, som de ofte kommunikerer, og 
vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at to revisorer fra samme revisionsvirksomhed kan give 
så forskellige risikovurdering til bestyrelserne. Eftersom den generiske formulering i case 1 
bliver vurderet til en gennemsnitlig værdi på cirka 3, og vores omformulering medfører en 
markant stigning både i bestyrelsesmedlemmernes og revisorernes gennemsnitlige vurdering til 
cirka 5, mener vi, at vi kan konkludere, at den indeholdte risiko i revisors standardbemærkning 
ikke er tilstrækkelig koncis. At revisorerne vurderer forholdet så markant højere i risiko, mener 
vi, er et tydeligt tegn på manglende definition af de anvendte begreber. Det er således vores 
konklusion, at man, ved at specificere forholdet fra den generiske formulering omkring 
'manglende funktionsadskillelse' til, at bogholderen har eneprokura til virksomhedens 
bankbeholdning og i øvrigt er ansvarlig for udbetaling af løn samt bogføring, bidrager til, at 
bestyrelsen opnår et bedre grundlag for deres risikostyring og dermed for at løfte deres 
tilsynsopgave. Vi kan i øvrigt konstatere, at en ændring i diskursen fra 'besvigelser' til 
'underslæb' skærper bestyrelsens iagttagelse af forholdet, da enkelte bestyrelsesmedlemmer 
direkte har kommenteret, at netop dette forhold ligger til grund for deres øgede vurdering af 
risikoen. Ændringen i diskursen har dog formentlig lavere indflydelse på vurderingen, end den 
øgede specificering har, da den næste test i case 2 til case 4, der primært gik på at ændre ved 
diskursen og risikobeskrivelsen af en relativ specifik formulering omkring svagheder i intern 
kontrol omkring lønninger fra standardprotokol, ikke gav udslag i hverken 
bestyrelsesmedlemmers eller revisorers vurdering, som begge steg cirka 0,5 i den gennemsnitlige 
vurdering.  

Analysen af revisors kommunikation i protokollen efterlader således et klart indtryk af, at 
specifikationsgraden af revisors formuleringer er helt afgørende for bestyrelsens opfattelse af 
revisors budskab, og dermed for bestyrelsens mulighed for at identificere den konkrete risiko 
med henblik på at foretage kvalificerede beslutninger for virksomhedens risikostyring. 
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11 REVISIONSPROTOKOLLENS ANVENDELIGHED 
I dette afsnit gennemgås og analyseres den indsamlede empiri og sættes i forhold til de 
problemfelter, der er identificeret i afhandlingens foregående afsnit. 

11.1 BEGRÆNSNINGER OG STRUKTUR I VORES UNDERSØGELSE 
Som omtalt i metodeafsnittet, er vores empiri begrænset af et empirisk lavt antal besvarelser i 
vores spørgeskemaundersøgelse. Som nævnt i metodeafsnittet har vi segmenteret 
bestyrelsesmedlemmernes besvarelser i professionelle og ikke-professionelle respondenter. For 
revisorer har vi opdelt respondenterne i statsautoriserede revisorer og ikke-beskikkede 
revisorer. 

Vores interviews er begrænset af antallet, men også af hvilken vægt de interviewede har lagt på 
forskellige forhold. 

Afsnittet er opbygget i temaer, hvor de modtagne besvarelser fra spørgeskemaer og resultater fra 
interviews vil blive behandlet samlet.  

Opsummering af spørgeskemaerne er vedlagt i bilag 14.4.2 og  14.4.4 

Referater af de foretagne interviews er også inkluderet i bilagene 14.2 

11.2 OM ANVENDELIGHED 
Indledningsvis finder vi det relevant at præsentere den opfattelse, bestyrelsesmedlemmerne 
overordnet har af protokollens anvendelighed i forhold til svagheder i interne kontroller. 

I spørgeskemaet er der spurgt til, hvordan bestyrelsesmedlemmerne helt overordnet vurderer 
revisors kommunikation til bestyrelsen omkring svagheder i selskabets interne kontroller.119 Her 
svarede 94 %, at de var tilfredse eller meget tilfredse. 6 % anførte at de var utilfredse med 
kommunikationen, og der var ingen der svarede "meget utilfredse". 

Protokollen er sammen med ledelsesrapporteringen det værktøj, som bestyrelsen vægter højest 
for, at bestyrelsen kan varetage sit ansvar i forbindelse med de interne kontroller120:  

                                                             
119 Spørgsmål "Hvordan opfatter du generelt revisors kommunikation til bestyrelsen om svagheder i selskabets interne 
kontroller?" 
120 Spørgsmål om "Bestyrelsens beslutningsgrundlag" (s. 6 i spørgeskemaet) 
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Ledelsens rapportering får en gennemsnitligt vurdering på 3,9 (med 5 som højst) og protokollen 
får en gennemsnitlig vurdering på 3,8.  

I forhold til protokollens anvendelighed er spurgt til følgende forhold (kursiveringerne viser 
spørgsmålets fokus)121: 

• om den problemstilling som revisor anfører i protokollen er forståelig og 

• om protokollen kan danne grundlag for at vurdere risikoen og finde løsninger 

Besvarelserne viser, at bestyrelsesmedlemmerne mener, at de forstår problemstillingen, med et 
gennemsnit på 3,9 ud af 5. 

Kun 6 % af bestyrelsesmedlemmerne svarer under middel (under 3). Bestyrelsesmedlemmerne 
mener også, at protokollen kan danne grundlag for en reel risikovurdering, selvom gennemsnittet 
her er lidt lavere: 3,8 ud af 5. Her svarer 13 % af bestyrelsesmedlemmer under middel. 

Bestyrelsesmedlemmerne vurderer således, at protokollen er tilfredsstillende, og at de kan bruge 
den aktivt. De anfører dog, at revisor skal skrive enkelt og forståeligt og med færre teknokratiske 
udtryk. Det fremgår også af deres kommentarer, at protokollen indeholder meget standardtekst, 
som ikke giver nogen oprationel værdi for læsere af protokollen, og at protokollen nok har mest 
værdi for revisor selv, med alle de "forbehold" der tages i protokollen. 

11.3 FORSTÅELSE AF REVISORS OPGAVER 
Som det fremgår oven for, er respondenterne i undersøgelsen tilfredse med protokollen og 
vægter protokollen højt i forbindelse med bestyrelsens opgaver i forhold til de interne kontroller.  

Bestyrelsens opfattelse af tilfredshed med protokollen giver ingen indikationer af, om bestyrelsen 
forstår, hvilken ydelse revisor leverer – og om bestyrelsens opfattelse af værdien er baseret på et 
relevant grundlag. Vi vil nedenfor analysere de parametre, som vi har undersøgt empirisk, for at 
kunne vurdere, om bestyrelsens grundlag for at vurdere værdien af revisors arbejde er i 
overensstemmelse med det, revisor faktisk leverer. 

11.3.1 FORVENTNINGER TIL REVISORS ARBEJDE 

Bestyrelsesmedlemmerne fra spørgeskemaundersøgelsen har besvaret to spørgsmål omkring 
revisors opgaver i forbindelse med revision.  
                                                             
121 Spørgsmål om "Revisors kommunikation" (s. 7 i spørgeskemaet) 
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FORVENTNINGER TIL OMFANGET AF SVAGHEDER I INTERNE KONTROLLER REVISOR 
IDENTIFICERER 

Bestyrelsesmedlemmernes forventninger til omfanget af svagheder i de interne kontroller 
revisor skal identificere under revisionen, kan opsummeres således: 

 

Som beskrevet i afsnit 6.2har revisor meget stor frihed til at vælge, hvordan den enkelte revision 
skal gribes an. Herunder kan revisor i stor udstrækning selv vælge, om revisionen skal være 
baseret på et selskabs egne interne kontroller eller ej.  

Vælger revisor ikke at basere revisionen på virksomhedens interne kontroller, har revisor, som 
udgangspunkt, ingen pligt til at kontrollere i de interne forretningsgange og dermed til at udtale 
sig om eventuelle svagheder. 

Revisor skal dermed ikke nødvendigvis identificere svagheder i interne kontroller bortset fra, 
hvor revisor vurderer, at der er væsentlige besvigelsesrisici, som anført i afsnit6.2. 

Undersøgelsen indikerer derfor, at selskabernes bestyrelser forventer for meget i forhold til, 
hvad revisor faktisk kan forventes at udføre.  

I forbindelse med analysen er vi blevet opmærksomme på, at spørgsmålet kan misforstås, fordi 
spørgsmålet ikke angiver, hvilke svagheder respondenten mener, at revisor skal identificere. Om 
det er efter god revisionsskik eller efter respondentens egen forventning (uafhængigt af 
revisionsstandarden).  

Spørgsmål:  
Hvilke forventninger har du til at revisor 
identificerer eventuelle svagheder i 
virksomhedens interne kontroller i forbindelse 
med revisionen? 

Alle besvarelser  Professionelle  
b estyrelsesmedlemmer 

 
Revisor skal identificere størstedelen af 
svaghederne.  

21%  22% 
 
Revisor skal kun identificere svaghederne, hvor 
der er risiko for besvigelser. 

12%  0%  
 
Revisor skal identificere alle svagheder i 
forretningsgange hvor revisor vurderer at der 
er risiko for betydelige fejl i regnskabet. 

67%  77% 

 
Revisor skal ikke nødvendigvis identificere 
svagheder.  

0%   0%   
 
Ved ikke. 0%   0%   
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Derfor er der en vis usikkerhed knyttet til spørgsmålet. 

Vi mener alligevel, at spørgeskemaet underbygger, at visse bestyrelsesmedlemmer har for høje 
forventninger til revisors arbejde, fordi der er en forventning om, at revisor afdækker 
"størstedelen af besvigelserne". 

FORVENTNINGER TIL OMFANGET AF BESVIGESLER REVISOR OPDAGER 

Bestyrelsesmedlemmernes forventninger til niveauet for de besvigelser, som revisor skal opdage 
under revisionen, kan opsummeres således: 

Som det fremgår af afsnit 6.3 har revisor et ansvar for at overveje risikoen for besvigelser, som er 
væsentlige for årsregnskabet, igennem hele revisionsprocessen. Revisors opgaver i forbindelse 
med en revision er ikke særskilt at afdække besvigelser. 

Revisor ”skal” derfor ikke nødvendigvis opdage besvigelser, men ”bør” opdage væsentlige 
besvigelser.  
De modtagnes svar indikerer dermed, at bestyrelsesmedlemmerne har for høje forventninger til, 
at revisor opdager besvigelser i virksomhedens regnskab. Forståelsen af revisors opgaver er hos 
de professionelle bestyrelsesmedlemmer dog højere end for alle besvarelserne. 

11.3.2 FORSTÅELSE AF PROTOKOLLENS INDHOLD 

Som nævnt er opfattelsen blandt respondenterne i undersøgelsen, at protokollen er brugbar for 
bestyrelsen i forbindelse med at forstå den problemstilling, som revisor anfører, og som 
baggrund for at kunne drøfte problemet med direktionen. 

Spørgsmål:   
Er det efter din opfattelse en del af revisors 
ansvar, at opdage besvigelser i virksomheden? 
 

Alle besvarelser 
Professionelle 

b estyrelsesmedlemmer  
Ja, revisor har ansvar for at afdække 
størstedelen af besvigelserne.  
 

17% 11%   
Ja, revisor SKAL opdage besvigelser, hvis 
besvigelserne har stor betydning for 
årsregnskabet. 
 

11% 0% 

Nej, men revisor BØR opdage besvigelser, hvis 
besvigelserne har stor betydning for 
årsregnskabet. 
 

72% 89%   

Nej, revisor har intet ansvar for at finde 
besvigelser. 
 

0%   0% 
Ved ikke.  0%   0% 
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For at efterprøve dette, har vi spurgt revisorerne om, hvor ofte de modtager uddybende 
spørgsmål angående interne kontroller, og hvad som ønskes uddybet.122  

Der er alene taget udgangspunkt i de besvarelser, vi har modtaget fra de beskikkede revisorer, 
hvilket skyldes, at det er de beskikkede revisorer, som primært har kontakten med bestyrelse og 
direktion. 

Af de beskikkede revisorer anfører halvdelen, at de har modtaget forespørgsler fra en fjerdedel 
eller derover af deres kunder, med henblik på uddybning af svagheder i interne kontroller. De 
resterende revisorer har modtaget ”ingen eller få” forespørgsler om uddybning af bemærkning 
om svagheder i interne kontroller. 

Efter vores opfattelse er der en uoverensstemmelse mellem det, at bestyrelsesmedlemmerne 
oplever, at protokollen er meget anvendelig og det, at halvdelen af revisorerne får forespørgsler 
fra mange af deres kunder (en fjerdedel eller derover). 
 
De forhold, som er ønsket uddybet, fremgår af nedenstående: 

 
(det var tilladt at sætte flere krydser, derfor summerer tabellen ikke til 100) 

                                                             
122 Spørgsmål om "andel af kunder som ønsker uddybning " og ”hvad ønskes uddybet” (s. 2 i spørgeskemaet til 
revisorer) 

Spørgsmål:     
Hvilke af nedenstående forhold oplever du typisk at 
bestyrelser ønsker uddybet, efter en kommentar i 
revisionsprotokollen ?   (Sæt gerne flere krydser)   

Kun beskikkede   
revisorer   

Forklaring af problemstilling   
(bestyrelsen forstår ikke problemstilling).   38%   

Yderligere detaljer omkring svaghed og risiko 
(bestyrelsen forstår problemstilling, men ønsker 
uddybning og detaljer).   

77%   

Rådgiv ning og løsningsforslag til udbedring af 
svaghed.  

54%   

Ved ikke/kan ikke besvare.   0%  
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Hvis bestyrelsesmedlemmerne forstår de bemærkninger, som er anført i protokollen og samtidig 
vurderer, at protokollen kan bruges som grundlag for at løse forholdet, så må det kunne antages, 
at bestyrelsen ikke har grund til at kontakte revisor for uddybning af bemærkningen.  
 
Næsten 40 % revisorerne anfører ”forklaring af problemstilling” som et ”typisk forhold”, hvilket 
efter vores vurdering indikerer, at der er forhold i protokollen, hvor bestyrelsesmedlemmerne 
ikke har forstået revisors budskab. Eller alternativt, at revisor ikke har været god nok til at 
beskrive forholdet i protokollen. 
Det er efter vores opfattelse problematisk, fordi netop forståelsen af en problemstilling er 
forudsætningen for at kunne løse problemet senere. 

11.4 PROTOKOLLENS VÆRDI 
På baggrund af ovenstående resultater, mener vi, at bestyrelsens opfattelse af protokollens værdi 
kan udfordres. I det omfang at bestyrelsesmedlemmernes opfattelse af værdien er baseret på en 
fejlagtig opfattelse af det arbejde, som revisor faktisk leverer. Som anført i afsnit 5.5.1 om 
forståelseskløften, kan bestyrelser opnå en opfattelse af, at revisor har set på flere forhold under 
revisionen, end revisor faktisk har.  

Som følge heraf kan bestyrelsen opfatte de områder, revisor ikke har omtalt i protokollen, som 
om der ikke er problemområder at rapportere på. Det er et problem i det omfang denne 
’manglende rapportering’ skyldes, at revisor ikke har gennemgået alle forretningsgange, og 
derfor ikke kan rapporterer om svagheder. Særligt, hvis bestyrelsen opfatter dette som en 
bekræftelse på, at tingene er i orden. Konsekvensen heraf er, at protokollens anvendelighed for 
bestyrelsen formindskes, fordi bestyrelsen måske ikke kan vurdere, hvilke områder revisor ikke 
har gennemgået og dermed, hvor bestyrelsen selv skal sætte ind. 

På baggrund af ovenstående analyse er der efter vores vurdering meget, der indikerer, at 
bestyrelsens opfattelse af protokollens værdi er overvurderet, fordi bestyrelsen har for høje 
forventninger til revisors arbejde. Herudover mener vi, at der er stor usikkerhed omkring, 
hvorvidt bestyrelsen forstår problemstillingerne i protokollen, eftersom mange af revisorerne 
svarer, at de modtager opfølgende spørgsmål til protokollerne, herunder til hvad 
problemstillingen omfatter.  
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11.5 OVERVEJELSER OM PROTOKOLLEN OG KOMMUNIKATION I ØVRIGT 
I forbindelse med de udførte interviews er der flere interessante kommentarer til den generelle 
opfattelse af kommunikationen via protokollen. Det vedrører forhold, som ikke er afdækket i 
spørgeskemaundersøgelsen. Disse er oplistet nedenfor, som uddrag fra vores interviews med 
bestyrelsesmedlemmer123. 

Protokollen er ansvarsfraskrivende og ikke løsningsorienteret 

• Revisor påtegner regnskabet og anfører så i protokollen, at revisionen er baseret på tilfældig, 
stikprøvevis udvælgelse. Andre kommenterer på, at revisor forsøger at trække sig lidt fra 
ansvaret – men enten er der vel revideret, eller også er der ikke. 

• Revisors vage protokolbemærkninger opfattes som om, revisor ikke ønsker at tage et ansvar. 

• Protokollen er ikke løsningsorienteret og fremstår derfor som ansvarsafskrivende. Hvis 
protokollen indeholdte anbefalinger, så ville den være mere anvendelsesorienteret. 

• Jo mere ansvarsfraskrivende protokollen er, jo mindre tryghed får bestyrelsen – og jo mindre 
værdi har revisor. 

Sprog, struktur og møde 

• Revisor skal arbejde med sproget - revisor kan ikke forvente at modtagerne af protokollen 
kan forstå revisors sprogbrug.  

• Revisor skal skrive mere direkte og i øjenhøjde med modtager.  

• Protokollen indeholder for meget formalia, som ikke bidrager med noget. 

• Der foreslås opsummeringer af væsentlige forhold eller risikovurderinger af 
bemærkningerne (som fra tilstandsrapporter). 

• Et af bestyrelsesmedlemmerne mener, at det er de enkelte bestyrelsesmedlemmers eget 
ansvar, at de kan forstå, hvad revisor kommunikerer. 

• Revisorerne kan delvis tilslutte sig, at kommunikationen i protokollen ikke er optimal.  

• Revisorerne er også enige i, at formalia fylder meget – og er med til at forfladige protokollens 
værdi. 

                                                             
123 Jf. interviews bilag 14.2 
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Der er enighed mellem revisor og bestyrelse om, at der er værdi i, at bestyrelsen og revisor 
mødes for at diskutere protokollen. Det giver en mulighed for, dels at få ”oversat” protokollen til 
noget, som er forståeligt for modtagerne, og dels at drøfte de forhold, som anføres i protokollen, 
hvormed protokollen bliver gjort mere operationel.  

Protokollens formål og rolle 

Formålet med protokollen er at meddele de observationer, som revisor har fortaget under 
revisionen. Når revisor er tilbageholdende med at oplyse om svagheder, skyldes det at ”(…) man 

[revisor] ønsker heller ikke at skabe en forventning hos en bestyrelse om, at enhver form for svaghed 

i kontrolmiljøet, den har revisor afdækket og rapporteret.”124 . 

En revisor anfører, at protokollen nærmest er et juridisk dokument, hvilket kan være grunden til, 
at revisor er vag i protokolbemærkningerne. Ved en eventuel efterfølgende besvigelsessag vil 
revisor kunne henvise til den protokolbemærkning, hvor risikoen er påpeget. 

11.5.1 KONSEKVENSER 

Det væsentligste i ovenstående er, efter vores opfattelse, den fornemmelse af 
ansvarsfraskrivende adfærd, som bestyrelsesmedlemmerne oplever fra revisor i protokollen. 
Revisor kan ikke fraskrive sig det ansvar som følge af den påtegning i et årsregnskab125. Ikke 
desto mindre er opfattelsen hos bestyrelsesmedlemmerne, at revisor forsøger at gøre dette. 

Det er vores vurdering, at protokollens betydning som en slags juridisk dokument, er meget 
central for den måde revisor formulerer sig på i protokollen. Som det fremgår af interviewene126 
bruger revisor protokollen til at dække sig selv af. Yderligere vil revisor ikke skabe en uberettiget 
forventning hos modtageren om revisors arbejde. Dette skyldes sandsynligvis også, at revisor vil 
være sikker på ikke at have skabt en forkert opfattelse af revisors arbejde i et ”juridisk” 
dokument.  

Protokollen er selvfølgelig ikke et egentligt juridisk dokument, men i responsumsager og 
erstatningssager trækkes protokollen meget ofte frem. På den baggrund er det forståeligt, at 
revisor gerne vil sørge for at være dækket af i protokollen. 

                                                             
124 Interview med Peter - bilag 14.3.2 
125 Se eksempelvis tiltrædelsesprotokollen til Kalundborg forsyning s. dette særskilt nævnes 
126 Interview med Peter, bilag 14.3.2 
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Efter vores vurdering skal en stor del af forklaringen på de vage formuleringer findes netop her. 
Hvis revisor kan komme i juridiske problemer ved at protokollere en smule unøjagtigt, så kan 
revisor have en oplagt egeninteresse i, at protokollere ”så sikkert som muligt”. Denne ”sikre 
protokollering” er desværre ikke befordrende for at opnå en direkte kommunikation i 
protokollerne, med angivelse af specifikke problemstillinger og anbefalinger. 

11.6 DELKONKLUSION 
Den gennemførte undersøgelse viser, at bestyrelsesmedlemmerne generelt er tilfredse med 
protokollen og opfatter den som brugbar. Undersøgelsen af bestyrelsens opfattelse af revisors 
opgaver indikerer, at bestyrelserne har for høje forventninger til revisors faktiske arbejde, og de 
modtagne besvarelser fra revisor viser, at bestyrelserne ret ofte har spørgsmål til forståelsen af 
en given problemstilling. Dette på trods af, at bestyrelsesmedlemmerne i undersøgelsen angiver, 
at de forstår de problemstillinger, som revisor anfører. 

På den baggrund vurderer vi, at der er meget, som indikerer, at bestyrelsens vurdering af 
protokollens værdi er overvurderet. Det er et problem, fordi bestyrelsen kan få en forkert 
opfattelse af den sikkerhed, som revisor giver. Protokollens anvendelighed bliver som følge heraf 
forringet. 

Bestyrelsesmedlemmerne giver indtryk af, at protokollen opfattes som ansvarsfraskrivende.  Det 
er vores vurdering, at protokollens status som en slags juridisk dokument i høj grad påvirker 
revisors formulering i protokollen. Revisor bruger protokollen til at dække sig selv af og ønsker 
herunder ikke at skabe en uberettiget forventningen hos modtager om, at revisor har 
gennemgået alle forhold.  Dette er forklaringen på, at revisor bruger ret bløde formuleringer, 
fordi revisor har en interesse i, at protokollerne er ”så sikre som muligt” for revisor.  
Konsekvensen heraf er desværre at protokollerne bliver mindre specifikke og at de dermed 
bliver mindre værdifulde i forhold til at understøtte bestyrelsens tilsynsopgave. 
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12 KONKLUSION 

Formålet med vores afhandling har været, at afdække anvendeligheden af revisors rapportering i 
protokollen omkring identificerede svagheder i de interne kontroller som beslutningsgrundlag i 
forhold til styring af risici i virksomhedens regnskabsprocesser. 

Med henblik på at afdække de faktorer, som påvirker og styrer revisors kommunikation omkring 
svagheder i interne kontroller, har vi valgt at gennemgå danske revisionsstandarder 
omhandlende besvigelser, interne kontroller samt kommunikation. Herudover har vi kort 
gennemgået regnskabsmæssige interne kontroller med udgangspunkt i COSO's framework. Vi 
har, i vores afhandling, lagt vægt på en analyse af de styrende forhold i interaktionen mellem 
direktionen og revisor, samt hvordan disse forhold påvirker revisors ageren overfor bestyrelsen. 
Afslutningsvist har vi, med udgangspunkt i grundlæggende kommunikations- og sprogteori samt 
socialkonstruktionistisk diskursteori, foretaget en teoretisk gennemgang med henblik på at 
analysere de sproglige og sociologiske konsekvenser af revisors sprogbrug i protokollen. Vi har 
foretaget gennemgang af udvalgte protokolbemærkninger og gennemført 
spørgeskemaundersøgelser og interviews med henblik på at få be- eller afkræftet de 
identificerede problemfelter.  

I protokollen skal revisor anføre forhold af ledelsesmæssig interesse, herunder væsentlige 
svagheder i interne kontroller. Revisor har ikke som særskilt opgave at gennemgå et selskabs 
interne kontroller. Revisor skal dog gennemgå, om risici, som revisor ud fra sin professionelle 
dømmekraft vurderer som ’betydelige’, er afdækket af ledelsen, og i den forbindelse skal revisor 
overveje, om der er passende kontroller i virksomheden. Da risikoen for besvigelser altid er en 
betydelig risiko, skal revisor altid overveje kontroller på områder, hvor der er en væsentlig 
besvigelsesrisiko. Revisor kan kun rapportere om svagheder i de forretningsgange, som revisor 
har gennemgået tilstrækkeligt detaljeret til, at der er opnået kendskab til de interne kontroller. 
Derfor er revisors mulighed for at rapportere om svagheder i interne kontroller begrænset for 
disse forretningsgange. 

Analysen viser, at der er to overordnede forudsætninger, som skal være opfyldt for, at 
bestyrelsen aktivt kan anvende protokollen i relation til de interne kontroller. 

For det første skal bestyrelsen være opmærksom på hvilke forretningsgange og kontroller, 
revisor har gennemgået. Hvis bestyrelsen ikke ved, hvilke forretningsgange og kontroller revisor 
har gennemgået, har bestyrelsen ikke nogen mulighed for at vurdere, hvad revisor ikke har 
gennemgået. Som en konsekvens af dette, vil det ikke være muligt for bestyrelsen at vurdere, 
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hvilke ekstra undersøgelser bestyrelsen skal foranledige for at opnå den risikoprofil i forbindelse 
med regnskabsprocesserne, som bestyrelsen ønsker. Revisor skal ikke oplyse, hvilke 
forretningsgange revisor ikke har gennemgået og testet. I protokollen fremgår derfor kun de 
forretningsgange og kontroller, som, efter revisors vurdering, ikke fungerer tilfredsstillende. 
Bestyrelsen kan ikke, med udgangspunkt i protokollen, vurdere, hvilke undersøgelser som skal 
iværksættes for at opnå den ønskede risikoprofil.  

Vores analyse indikerer, at bestyrelsen tillægger protokollen høj værdi i forhold til bestyrelsens 
arbejde med de interne kontroller, samt at bestyrelsesmedlemmerne selv mener, at de kan 
identificere de problemstillinger, som påpeges samt den afledte risiko. Undersøgelsen indikerer 
også, at bestyrelsesmedlemmerne har for høje forventninger til revisors arbejde. Det betyder, at 
bestyrelsen kan have et fejlagtigt billede af den reelle værdi, som revisors arbejde faktisk giver. 
Dette skyldes en forståelseskløft mellem revisor og bestyrelsesmedlemmerne. 

For det andet skal de kritiske bemærkninger i en protokol præsenteres på en måde, så 
bestyrelsen forstår de forhold, som påpeges. Hvis et forhold ikke præsenteres tilstrækkeligt 
konkret, kan bestyrelsen risikere at fejlvurdere forholdets væsentlighed, og bestyrelsen har 
dermed ikke mulighed for at igangsætte en reaktion på et oplyst grundlag.  

Vi har fundet ud af, at revisor skal bruge et ordvalg, som modtageren forstår, og hvor revisor og 
modtager lægger samme værdi i ordet. Vores analyse af protokollerne viser, at revisors 
sprogbrug i protokollerne er meget sagligt, præcist og nuanceret, men at teksten er meget svær 
læsbar, som følge af omvendte sætningskonstruktioner, og fordi den ofte har et højt lix-tal. Når vi 
sammenholder dette med revisors anvendelse af fagudtryk, er det vores vurdering, at 
kommunikationens effektivitet nedbringes betydeligt. Yderligere fandt vi, at protokollerne 
indeholder en række begreber og udtryk, som kan være indforståede for revisorer, og at 
bestyrelsesmedlemmerne derfor ikke nødvendigvis opnår samme forståelse, hvilket primært kan 
tilskrives forskelle i den kulturelle kontekst og erfaring. Vores observationer understøttes af 
kommentarer fra vores spørgeskemaundersøgelse samt interviews, som indikerer at revisors 
sprog er svært tilgængeligt. 

Kritiske bemærkninger skal præsenteres konkret og gerne med angivelse af den potentielle 
risiko, så bestyrelsen forstår nøjagtigt, hvad problemstillingen er. Direktionen kan ønske at 
præsentere et bestemt billede af sig selv og kan derfor have en interesse i at få minimeret 
revisors kritiske bemærkninger. Revisor kan have en interesse i at efterkomme direktionens 
ønsker, da revisor dermed præsenterer sig selv optimalt overfor direktionen for at bevare et godt 
samarbejde med direktionen. Dog ligger der nogle begrænsninger som følge af de rammer som 
revisor er underlagt. Da der er et stort skønselement omkring hvilke forhold, som skal med i 
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protokollen, og hvordan de skal præsenteres, har revisor et vist ”spillerum” for at præsentere et 
givent forhold. Der kan derfor opstå en forhandlingssituation, hvor direktionen vil overtale 
revisor til at nedtone en bemærkning i protokollen. Revisor kan dermed blive anset som en 
samarbejdspartner for direktionen, ved at nedtone alvorsgraden ved at benytte en bestemt 
diskurs. Konsekvensen heraf er, at bestyrelsen får vanskeligere ved at gennemskue, hvad 
problemstillingen nøjagtigt er, fordi bestyrelsen præsenteres for den nedtonede kritik. 

Den udførte gennemgang af udvalgte protokoller indikerer, at forhold nemt kan blive nedtonet, 
og dermed fremstå mindre vigtige. Ved brug af cases har vi dokumenteret, at en omformulering af 
det samme problem kan have en kraftig påvirkning på den risiko, som forholdet tillægges, og at 
særligt en specifik angivelse af risikoen påvirker risikovurderingen kraftigt.  

På baggrund af ovenstående er det vores samlede konklusion, at revisors rapportering omkring 

identificerede svagheder i de interne kontroller kun i lav grad kan anvendes som 

beslutningsgrundlag i forhold til styring af risici i virksomhedens regnskabsprocesser. 

Vores konklusion er begrænset af omfanget af vores empiriske materiale og herunder især af, at 
vi har modtaget relativt få besvarelser på vores spørgeskemaer. Undersøgelsen er yderligere 
begrænset af det antal offentligt tilgængelige protokoller, som sproganalysen er baseret på. 
Afhandlingens konklusioner passer dog med det, vi oplever i vores arbejde som revisorer. 

For at forbedre protokollens anvendelighed for bestyrelsen skal revisor gøre bestyrelsen 
opmærksom på de forretningsgange og interne kontroller, som revisor har gennemgået. Hvis 
bestyrelsen opnår denne viden, har bestyrelsen i langt højere grad mulighed for at vurdere, 
hvilke ekstra undersøgelser, bestyrelsen skal foranledige for at opnå den risikoprofil, som 
bestyrelsen ønsker. Yderligere skal revisor beskrive svagheder i interne kontroller mere konkret 
og anføre sin vurdering af forholdet. Revisor kan anvende ord, der trækker på mere generelt 
forankrede diskurser og på den måde opnå et diskursfællesskab med bestyrelsesmedlemmerne. 
Dette vil påvirke bestyrelsens opmærksomhed på samt forståelse af risikoen ved den pågældende 
mangel i intern kontrol. Dog indikerer vores resultater fra analysen, at opfattelsen af risiko er 
mere afhængig af, hvor specifikt den pågældende mangel og risiko er beskrevet. Det er helt 
afgørende, at revisor skriver teksten, så budskabet er let tilgængeligt, herunder at revisor undgår 
at komplicere sin tekst med indforståede begreber og udtryk.  

Implementering af ISA 260 og 265 er efter vores opfattelse et skridt i den rigtige retning for 
revisors kommunikation. Revisor skal fremover rapportere alle ”væsentlige svagheder”, som 
fortjener bestyrelsen opmærksomhed, uafhængigt af, om svaghederne er væsentlige for 
regnskabet. Vi forventer, at dette vil øge protokollens værdi for bestyrelsens tilsynsopgave. 
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Yderligere pålægges revisor et ansvar for at skabe tovejskommunikation med bestyrelsen og 
involvere bestyrelsen mere aktivt i revisionen. Det kan efter vores opfattelse medvirke til, at 
bestyrelsesmedlemmerne opnår større viden om revisors arbejde, og at forståelseskløften 
dermed mindskes.  

Revisor har, efter vores opfattelse, ikke noget incitament til at være mere konkret i protokollen, 
som følge af protokollens status som et ”juridisk dokument”. Vi mener, at revisor som følge heraf, 
er meget forsigtig med at anføre noget i protokollen, som revisor ikke har fuld dækning for. Hvis 
revisor beskriver et forhold mere nøjagtigt, øger det måske risikoen for, at der er et forhold, som 
ikke er beskrevet fuldstændig korrekt, og dermed er der en forøget risiko for, at revisor kan 
kritiseres. Omvendt kan en specifik protokol betyde, at bestyrelsen vil få vanskeligere ved at 
påstå, at de ikke kendte til en specifik risiko. 

Gennem vores arbejde med afhandlingen har vi fået det indtryk, at revisors kommunikation 
forværres i takt med den øgede detailregulering af de forhold, som revisor opererer under. Dette 
set ud fra det perspektiv, at jo flere standarder, vejledninger og love, som bliver implementeret, 
desto mere retter revisor sit fokus mod at overholde kravene. Dette passer godt med 
protokollens rolle som ”juridisk dokument”, fordi en strammere regulering af revisors 
kommunikation betyder, at revisor har mindre frit valg, og dermed større risiko for at blive 
kritiseret. 

I forlængelse af denne afhandling, mener vi, at nedenstående forhold vil være interessante og 
relevante at undersøge nærmere. 

• En større empirisk undersøgelse end den, som er udført i afhandlingen og som, i 
modsætningen til empirien i afhandlingen, eksplicit behandler forskellige selskabsklasser. 

• En sproganalyse på protokoller udført af sprogforskere med større metodekendskab og færre 
”blinde vinkler” i forhold til fagsprog og kontekst i revision. 

• En kritisk diskursanalyse af protokoller, som undersøger udviklingen i protokoller for at 
belyse, om der er sammenhæng mellem revisors ansvarsfraskrivende stil og 
regnskabsskandaler og/eller opstramninger i revisionsstandarderne. 
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14 BILAG 

14.1.1 ERNST & YOUNG TILTRÆDELSESPROTOKOL 2009 TIL KALUNDBORG 
FORSYNING A/S 

(Bemærk at fremhævninger i brødtekst nedenfor er foretaget af os) 
"2.2 Revisor 

Det er i henhold til årsregnskabsloven vores opgave at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab i 
overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af koncernen 
og selskabet regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt.  

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen, medmindre dette aftales specifikt. I stedet skal vi i 
henhold til årsregnskabsloven gennemlæse ledelsesberetningen med henblik på at vurdere om 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi er ikke forpligtet 
til at foretage yderligere handlinger i relation til ledelsesberetningen i tillæg til den gennemførte 
revision af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter kun supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, hvis dette er særskilt 
aftalt. 

Endvidere skal vi påse, hvorvidt bestyrelsen overholder sine pligter efter selskabsloven til at 
udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokollater, samt om 
revisionsprotokollater er forelagt og underskrevet af bestyrelsen. 

Når revisionen er afsluttet, skal vi ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at vi har revideret 
resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt  
regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen samt tilsvarende bestanddele 
for koncernregnskabet. 

Endvidere skal vi afgive udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen, vil dette 
ligeledes fremgå af vores påtegning på årsregnskabet. 

Såfremt det er særskilt aftalt, at vi skal revidere ledelsesberetning, vil dette ligeledes fremgå af vores 
påtegning på årsregnskabet. 

Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering skal vi optræde som offentlighedens 
tillidsrepræsentanter. Dette indebærer blandt andet, at vi, når vi tager stilling til indholdet og 
præsentationen af oplysninger i årsregnskabet og anden information, som ikke kun er til 
virksomhedens interne brug, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end aktionærerne. 

I de efterfølgende afsnit er mere uddybende redegjort for revisionsopgaven og vores ansvar i 
henhold til god revisionsskik: 

• Vi skal planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Ved høj grad af sikkerhed opnår vi høj, 
men ikke fuld sikkerhed for vores konklusioner. Der vil derfor ved enhver revision være en 
risiko for, at fejlinformation i årsrapporten. 

• Ved fejlinformation forstår vi ukorrekt, mangelfuld eller manglende information. 
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• Vores revisionskonklusioner baseres på stikprøvevise undersøgelser, og der vil derfor altid 
være en risiko for, at væsentlig fejlinformation i årsregnskabet ikke afdækkes, selv om 
revisionen udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, 

• Det er uden betydning for vores konklusion i revisionspåtegningen, om væsentlig fejlinformation 
i årsregnskabet er en følge af utilsigtede handlinger eller undladelser, eller besvigelser. Ved 
besvigelser forstår vi bevidst fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges 
normalt skjult eller tilsløret for omverdenen og revisor. Hvis der forekommer besvigelser, er der 
derfor forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 

• Under revisionsarbejdet tager vi hensyn til risikoen for, at væsentlige besvigelser kan 
forekomme, bl.a. gennem valg af metoder og omfanget af revisionsindsatsen. Får vi mistanke om, 
at besvigelser forekommer, vil vi, sædvanligvis i samråd med ledelsen, iværksætte undersøgelser 
med henblik på at få mistanken afkræftet eller bekræftet."    
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14.1.2 BDO TILTRÆDELSESPROTOKOL 2009 TIL ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE  
(Bemærk at fremhævninger i brødtekst nedenfor er foretaget af os) 
"2. Revisors opgaver og ansvar 

En statsautoriseret revisors underskrift på en årsrapport er, med mindre andet er udtrykt i 
påtegningen, udtryk for: 

at årsrapporten er revideret, 

at årsrapporten er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen,  

at årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og 
forpligtelser,  

at årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til 
regnskabsaflæggelse,  

at årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med ministeriets vejledning herom,  

at revisor har foretaget en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af midlerne til skolevirksomhed. 

Vi vil udføre de revisionsarbejder, som vi under hensyntagen til skolens organisation og 
forretningsgang finder nødvendige og hensigtsmæssige til opfyldelse af revisionens formål. 

Revisionen, som udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, vil være af et sådant 
omfang, at vi er i stand til at danne os en begrundet overbevisning om, 

- hvorvidt regnskabets økonomiske informationer er i overensstemmelse med lovgivningens og 
vedtægternes bestemmelser herom, 

- hvorvidt statstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskuddet er 
udregnet i overensstemmelse med gældende regler. 

En revision, tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god revisionsskik, giver ikke fuld 
sikkerhed for, at enhver væsentlig fejl og mangel i årsrapporten opdages. 

Det er endvidere revisors ansvar, at forefundne fejl og svagheder i forretningsgange og intern 
kontrol samt i regnskabsmæssige registreringer bliver rapporteret til ledelsen ved indførsler i 
revisionsprotokollen." 

Under vor revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde 
som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager stilling til indhold 
og præsentation af oplysninger i årsrapporten og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre 
regnskabsbrugere end skolens ledelse. 

Bliver vi i vort arbejde bekendt med, at medlemmer af ledelsen begår økonomiske forbrydelser i 
tilknytning til udførelsen af deres hverv for skolen, og har vi en begrundet formodning om, at 
forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt har grov karakter, har vi pligt til straks at 
underrette hvert enkelt medlem af ledelsen. Reagerer ledelsen ikke, er vi i henhold til lovgivningen 
forpligtet til at underrette myndighederne. 

3. Revisionens udførelse 
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Revisionen vil blive udført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om 
revision og tilskudskontrol m.m. nr. 1189 af 8. december 2008 ved frie kostskoler. 

Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med revision af årsrapporten. De i årets løb 
udførte revisionsarbejder er en forberedelse til årsrapportens revision, og kan derfor ikke betragtes 
som en afslutning af revisionen for en bestemt periode. Revisionen er ikke afsluttet, før ledelsen har 
taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsrapporten med vor påtegning og 
underskrift. 

I overensstemmelse med god revisionsskik vil revisionen blive tilrettelagt ud fra et 
væsentlighedskriterium og ud fra en analyse af skolens risikoforhold. Revisionen vil blive 
gennemført ved observationer, eftersyn, forespørgsler, efterregninger, afstemninger, efterprøvning 
af regnskabsmæssige skøn, gennemgang af skriftlige aftaler, stikprøvevis kontrol af bilag og 
analyser. Hovedvægten af revisionshandlinger vil blive lagt på de regnskabsposter og de områder i 
registreringssystemet, hvor risikoen for væsentlige fejl vurderes som størst. 

I det omfang skolens forretningsgange og interne kontroller kan danne basis herfor, og i det omfang 
det er hensigtsmæssigt, tilrettelægges revisionen som en test af forretningsgange og interne 
kontroller. Herudover vil vi indhente de revisionsbeviser, vi anser for påkrævet til bekræftelse eller 
sandsynliggørelse af regnskabsposter og andre regnskabsoplysninger. 

Ved revisionen af årsrapporten vil vi overbevise os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører skolen, 
og at de er forsvarligt værdiansat. Vi vil endvidere overbevise os om, at de gældsposter og øvrige 
forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv. der påhviler skolen, er medtaget og forsvarligt 
værdiansat, samt at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsrapporten. I det 
omfang, vi finder det nødvendigt, vil vi foretage uanmeldte beholdningseftersyn og indhente 
eksterne bekræftelser. 

Vi vil herudover foretage en helhedsvurdering af årsrapporten, herunder hvorvidt oplysningerne i 
ledelsesberetningen og noter mv. giver tilstrækkelig supplerende information til, at skolens 
økonomiske udvikling kan bedømmes på grundlag af årsrapporten. 

Under revisionsarbejdet tager vi hensyn til risikoen for, at væsentlige besvigelser kan forekomme 
bl.a. gennem valg af metoder og omfanget af revisionsindsatsen. Ved besvigelser forstår vi bevidst 
fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult eller tilsløret for 
omverdenen og revisor. Hvis der forekommer besvigelser, er der derfor som udgangspunkt forøget 
risiko for, at årsrapporten indeholder væsentlig fejlinformation. 

Vi vil i den forbindelse indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde 
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Får vi mistanke om, at besvigelser forekommer, 
vil vi, sædvanligvis i samråd med ledelsen, iværksætte undersøgelser med henblik på at få mistanken 
af- eller bekræftet. 

Uanset, at vi ved planlægningen og udførelsen af vor revision tager hensyn til risikoen for 
besvigelser, er vi ikke ansvarlige for at hindre besvigelser. 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse 
om forhold af væsentlig betydning for årsrapporten. Erklæringen indeholder eksempelvis en 
bekræftelse omkring oplysninger om retssager, pantsætninger, begivenheder efter balancedagen 
mv. 

Erklæringen fra den daglige ledelse skal ligeledes indeholde en udtalelse om, at det er den daglige 
ledelses opfattelse, at effekten af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsrapporten, som 
vi har fundet under revisionen, er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsrapporten som 
helhed." 
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14.2 INTERVIEW MED BESTYRELSESMEDLEMMER 

14.2.1 INTERVIEWGUIDE 

Interview-guide til brug for interview af Bestyrelsesmedlemmer  

Interviewene gennemføres som semi-strukturede interviews med udgangspunkt i nedenstående 
spørgsmål: 

Giver protokollen alene efter din opfattelse tilstrækkeligt ”arbejdsmateriale” til, at du  praktisk 
kan håndtere eventuelle problemstillinger som nævnes i protokollen? 

- Hvad mangler du i protokollen for, at du ville have nok i protokollen selv? 
- Hvad gør du for at udfylde de mangler, som protokollen giver? 

Er der for meget formalia i protokollen?  

- Hvad kan evt. fjernes fra protokollen? 
Er der ting, du gerne så tydeliggjort i protokollen? 

(Eksempler: Forretningsmæssige risici, identificerede svagheder, hvad revisor egentlig har gjort 
mv.) 

Er der områder, hvor du vurderer, at revisor kan skabe merværdi for direktionen og bestyrelsen 
som led i en revision? 

Er protokollen efter din opfattelse et godt værktøj til kommunikation – er der fornuftige 
alternativer? (management-letters, personligt møde, telefonkonference) 

Hvornår fungerer kommunikationen med revisor efter din opfattelse bedst? 

- Kom med konkrete eksempler 
- Hvorfor var det godt – hvad gav denne kommunikation dig/virksomheden? 

Hvornår har du oplevet, at kommunikationen med revisor ikke fungerede tilfredsstillende? 

- Kom med konkrete eksempler 
- Hvorfor var det ikke godt? 

Hvor stort er revisors ansvar for, at bestyrelsesmedlemmerne forstår de problemstillinger og 
svagheder, som revisor har identificeret (hvor pædagogisk skal revisor være i sin kommunikation 
- mundtligt og skriftligt)? 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 126 

(sagt på en anden måde: Skal revisor differentiere sin kommunikation alt efter bestyrelsens 
kompetence-niveau?) 

Opfølgende: Er det ikke de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for at have de 
nødvendige kompetencer (modsat at revisor skal klæde dem på til opgaven)? 

Cases: Præsenter de to ens cases. Hvordan opfatter du revisors kommunikation, hvis den ”bløde” 
case er den der ofte ses?  
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14.2.2 REFERAT AF INTERVIEW MED CHRISTIAN  

Indledende bemærkninger: 

Interviewet er gennemført d. 10. oktober 2010 som et semi-struktureret interview, med 
udgangspunkt i interviewguiden ovenfor. 

Interviewet er udført af Morten Nielsen. 

Referat 

Christian har haft meget at gøre med revisor. I de selskaber, hvor han er valgt ind i bestyrelsen, 
har han aktivt arbejdet på at få skiftet revisor. Begrundelsen herfor er, at revisor er inaktiv – at 
revisor kun er ”regnskabssnedker”. I stedet er der hyret en revisor, som kan ”tænke forretning” 
og som tager ejerskab for den forretningsmæssige side også. Det er vigtigt, at revisor forstår 
forretningsmodellen. 

Har ofte taget revisor med til bestyrelsesmøder, hvis der er forhold som revisor vurderes at 
skulle have indblik i. 

Revisor skal være ”kompetent”, hvilket ifølge Christian betyder, at revisor ikke bare går op i 
årsregnskabsloven, men går op i forretningsmodellen og kigger efter optimeringsmuligheder. 
Christian har særligt set, at der har været problemer i generationsskifte-situationer. 

Revisor skal forstå, hvad ejerne vil – så opstår der dialog hvor revisor kan rådgive 
bestyrelse/ejere om alternative muligheder. Christian oplever meget monolog i kommunikation 
fra revisorer. 

Revisorer vil gerne have det nemt – og ikke hvad der er godt for virksomheden. Revisorer tager 
for givet, at folk vil den nemme løsning. Fx ved generationsskifte, hvor der måske kan være god 
ide i at sælge forretningsenheder fra, inden der generationsskiftes – altså skal revisor se 
strategisk på forretningen og det er revisor ikke ret gode til – men tager/forudsætter den nemme 
løsning. 

Revisor er mere interesserede i at reglerne bliver overholdt, end forretningen. 

 

Revisor bør stille større krav til sig selv end alene at se på reglerne, ved i højere grad at se på det 
forretningsmæssige – eksempelvis de interne regnskaber som indeholder flere oplysninger end 
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årsregnskabet, fordi der kan ses på konto-niveau og på de enkelte forretningsenheder, hvis 
kontoplanen er sat op til det, så revisor kan se ”gynger og karruseller” i en virksomhed og være 
med til at ’fin-tune’ forretningen.  

Revisor skal selvfølgelig også se på ukurrens mv. men skal være opmærksom på, at der er mere i 
forretningen. 

Christian sætter lighedstegn mellem revisors fremadrettede/strategiske fokus og revisors 
kompetence og ”brugbarhed”.  

Christian er klar over, at det ikke er en del revisors opgave at se på forretningsmodellen, men 
mener at det er det, de gode revisorer gør. ”Den dårlige revisor koncentrerer sig udelukkende om 
love og regler er fulgt. Det kan vi få nok revisorer der gør, de er nemme at finde - dem finder vi på 
hvert gadehjørne.” 

Den gode revisor ser kritisk på forretningsmodellen og tør konfrontere ejerne og bestyrelse mv. 
med forretningsmodellen. 

Revisionsprotokollen skal læses igennem – og hvis der anføres kritiske forhold, så tages der 
stilling til det. Christian har ofte været udsat for kommentarer om svagheder i kontrolmiljøet fra 
de mindre virksomheder, han har siddet i – og hvor risikoen ofte er accepteret, fordi den ikke er 
vurderet kritisk. Dels fordi selskabets størrelse gør, at bestyrelsen kender administrationen og 
dels fordi antallet af transaktioner er så begrænset, at bestyrelsen kan følge tæt med. 

Revisionsprotokollen er oftest spild af papir – fordi mange revisorer ikke tager det alvorligt, så 
tager kunden det heller ikke alvorligt. Hvis revisor nu kom med nogle anbefalinger – hvilket 
revisor efter Christians mening også skal - så kunne protokollen blive et interessant 
arbejdsdokument hvor bestyrelsen kan lave en risikominimering. 

Christian mener at man bør differentiere, hvad en protokol skal indeholde i forhold til 
virksomhedens størrelse og type. 

Christian har oplevet nogle revisorer, som er meget kundens revisor i stedet for at være 
’årsregnskabslovgivningens’ revisor. Hvor revisorer siger at kunden bare ”skal gøre sådan og 
sådan, så skriver vi sådan og sådan (for at lukke regnskabet/revisionen)”. Hvor det der havde 
virket var at revisor havde givet kunden et ordentligt dask over næsen og sige, ”nu har I fandme 
at få styr på de der ting, det er ikke i orden – og jeg skriver ikke under på det her, før de ting er i 
orden”– altså der efterspørges en mere aggressiv revisor 
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Eller på en anden måde: ”Turde sige til ledelsen, det er noget rod det her”. Efter Christians 
opfattelse er det for nemt at få en underskrift fra revisor, hvor revisor underskriver år efter år, på 
trods af at der er meget rod i virksomheden. 

Christian mener, at revisor bruger bløde formulering i revisionsprotokollen, fordi revisor ikke 
har lyst til at tage ansvar, så længe revisor føler, at tingene er nogenlunde i orden. 

Så vil revisor bare afslutte sagen og få sendt en faktura. Samtidig er revisorer ofte meget 
pressede, fordi mange revisioner skal laves samtidig (sæsonarbejde), så der er nok også et 
praktisk element i at få afsluttet og lukket revisionerne hurtigst muligt. 

Hvis protokollen som værktøj skal have en effekt, så skal protokollen bruges og diskuteres 
igennem på bestyrelsesmødet – og ikke bare underskrives. Det er derfor op til modtager at bruge 
protokollen aktivt. 

Revisor skal bruge tid på at gennemgå protokollen med modtager – så modtager kan forstå og 
anvende protokollen. Revisor kan ikke regne med, at modtageren nødvendigvis forstår det sprog, 
som revisor benytter og er derfor nødt til at ’snakke protokollen ned’ i et sprog, som er 
forståeligt, så bestyrelsen/ejerne forstår hvad revisor mener.  

Christian sikrer, at revisor modtager de samme informationer som bestyrelsen, for at sikre at 
revisor er up-to-date i forhold til hvad der sker i selskabet.  

Christian ser, at revisionsprotokollen er et resultat af en akademisk proces. Christian tror ikke, at 
størstedelen af modtagerne forstår, hvad der står i revisionsprotokollen, fordi sproget er for 
vanskeligt – og her skal revisor hjælpe med at ”oversætte” protokollen til forståeligt sprog. Fordi 
der ligger et dokument, er det ikke sikkert, at dokumenteret er læst (udover de 
bestyrelsesmedlemmer, som ved at de skal læse protokollen)– og det er problemet: De personer, 
som skal afhjælpe de ting, som revisor har påpeget (daglig ledelse mv.), forstår ikke 
(nødvendigvis) hvad revisor skriver. 

Måske skal strukturen ændres, så der eksempelvis laves en opsummering af resultater til sidst – 
eller bruges visualisering. På den måde kan protokollen (og andre dokumenter for den sags 
skyld) gøres brugbare overfor dem, som skal handle på forholdene. 

En anden mulighed er at gradere risikoen, tilsvarende en tilstandsrapport på en ejendom – hvor 
mange K1’ere er der? 

Udskiftning af revisor: Initieres ofte fra direktionen som følge af samarbejdsproblemer, eller fordi 
revisor er blevet for dyr eller for ufleksibel i forhold til den tidsmæssige placering af revisionen. 
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Bestyrelsen vil altid være indover et revisorskifte, og Christian mener ikke, at der er nogen 
bestyrelse, som er så naiv, at bestyrelsen ikke undersøger, hvad direktionens argumenter er for 
at udskifte revisor. Dermed vil det være vanskeligt for direktionen at få ”manipuleret” et 
revisorskifte uden en god grund. 

Cases: Case 1/3. Christian kunne ikke se, at der var tale om den samme problemstilling. Han vil 
foretrække at få formuleringen i case 3 – den ”direkte” formulering. Formuleringen i case 1 er ”alt 
for blød og alt for indirekte i sin kommunikation”. Christian vil hellere have at vide, at ”der er en 
K1’er”.  
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14.2.3  REFERAT AF INTERVIEW MED JESPER 

Indledende bemærkninger: 

Interviewet er gennemført som et semi-struktureret interview, med udgangspunkt i 
interviewguiden. 

Jesper er tidligere statsautoriseret revisor  

Interviewet er udført af Thomas Nielsen og Morten Nielsen. 

Kort resume fra interview 

Vi var ikke tvivl fra første færd at Jesper havde stor erfaring fra revisionsbranchen samt 
bestyrelsesposter i både mindre og store danske selskaber. Han udviste stor forståelse og indblik 
i problemstillingen fra revisors side og anklagede bestyrelserne for ikke at være tilstrækkelig 
opmærksomme på vigtigheden af revisors bemærkninger, herunder svagheder i interne 
kontroller. Dog var det også Jespers helt klare opfattelse, at revisor intet gjorde for at gøre sig selv 
forståelig eller nærmere at revisor egentlig gjorde en relativ stor indsats for at gøre sig 
uforståelig, således at ansvaret i så vidt mulig omfang kunne placeres hos den øverste ledelse. 
Jesper har således aldrig modtaget en ordentlig præsentation af eventuelle problemstillinger i 
relation til interne kontroller - det er standardbemærkninger i protokollen, som i høj grad ikke 
kan adresseres til den daglige ledelse uden at bestyrelsen drøfter dette med revisor. 
Standardbemærkningen omkring "manglende funktionsadskillelse" er en bemærkning Jesper 
ikke accepterer, da denne reelt kan dække over rigtig mange huller i de interne kontroller og den 
bør derfor uddybes således bestyrelsen har mulighed for at implementerer eventuelle kontroller 
hvor dette er relevant og muligt. I de mindre virksomheder, hvor Jesper er en del af bestyrelsen, 
spørger han altid revisor, hvad der skal til for at få fjernet denne bemærkning fra protokollen og 
implementerer efter revisors anbefaling.  

Referat 

Efter en kort præsentation af vores interesse samt formål med emnet, herunder interne 
kontroller i relation til besvigelser, gør Jesper meget hurtigt opmærksom på at han mener at der 
er meget store forskelle mellem størrelserne på virksomhederne i forhold til ovennævnte 
problemstilling og at der heldigvis er relativt langt mellem større skandaler i Danmark. Jesper 
henviser dels til strukturen i de danske ledelser, herunder 2-tier og dermed også corporate 
governance, hvor direktionen ikke er en del af den øverste ledelse. Jespers pointe med 
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ovenstående er, at såfremt du følger god corporate governance i større selskaber, har bestyrelsen 
reelt ikke et særlig detaljeret kendskab til virksomheden, da bestyrelsen er udgjort af personer 
som aldrig har arbejdet i virksomheden. De har således et meget begrænset kendskab til 
hverdagen i virksomheden og ønsker egentlig heller ikke have denne viden på detaljeniveau og 
ønsker derfor at revisor løser problematikken omkring eventuelle uafdækkede risici (betydelige 
mangler) og herefter rapporterer til bestyrelsen, at "der ikke er nogen problemer.  

Han henviser til at bestyrelsen i denne henseende måske har lidt "skyklapper" på, da de ikke 
ønsker at høre om problemer i forhold til noget så kedeligt som interne kontroller. "..de vil 

egentlig bare helst have af vide, fra revisor, at de interne kontroller er i orden - de er egentlig ikke 

interesseret i at høre om problemer - fortæl mig løsningen eller at der ikke er noget problem. Ellers 

tager de (læs: bestyrelsesmedlemmerne) skyklapperne på. Og revisor oplever jeg så til gengæld, 

måske af frygt for søgsmål eller andre ting, har mere travlt med gøre omverdenen begribelig at det i 

virkeligheden ikke er hans ansvar, men at det er bestyrelsens ansvar. Og så får vi de her lange, 

kedelige tiltrædelsesprotokoller osv., som ingen gider læse og ingen tager notits af, fordi det opfattes 

som ansvarsfraskrivelse." Jesper understreger at revisors afsnit om formål og ansvar i 
tiltrædelsesprotokol er objektive rigtige. Men når man sammenholder det faktum at bestyrelsen 
ikke gider høre om problemer og at man har en revisor der er god til at sige at det ikke er hans 
ansvar, skaber dette betingelserne for at besvigelser kan lykkes.  

Jesper oplever på den anden side af bordet, at revisor forsøger at gøre omverdenen begribelig, at 
det reelt ikke revisors ansvar, men bestyrelsens ansvar hvis det går galt. Revisors forsøg på dette 
sker via lange og kedelige tiltrædelsesprotokoller, som ingen gider at læse eller tage notits af, da 
dette opfattes som ansvarsfraskrivelse. Protokollerne er objektivt rigtige og som følge af sit hverv 
som statsautoriseret revisor er Jesper godt klar over den lovmæssige ansvarsfordeling og at det 
reelt ikke revisors ansvar, som baserer sig på stikprøver mv. og derfor ikke kan udtale sig med 
100 % sikkerhed. Jesper ligger meget vægt på følgende faktorer, som uheldige i forhold til 
besvigelser og revisors muligheder: 
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1. Bestyrelsen gider ikke høre om problemer og ansvarsfraskrivelse. 

2. Revisor bruger voldsomt meget krudt på at gøre omverden det begribeligt at det ikke er hans 
ansvar. Dette gøres på en meget kedelig og tør måde i protokoller. Fremstår som reel 
ansvarsfraskrivelse frem for løsningsorienteret input til bestyrelsen. 

3. Revisionshonoraret indeholder ikke tilstrækkeligt med penge til at revisor kan øge 
sikkerheden for at besvigelser ikke opstår. 

4. Revisionshonoraret indeholder ikke tilstrækkeligt med penge til at revisor kan gennemgå 
samtlige interne forretningsgange med henblik på at afdække eventuelle mangler. 

Jesper er i øvrigt af den opfattelse at rigtig mange revisioner (ca. 90 %) mere handler om 
regnskabsaflæggelse end reel revision. Med regnskabsaflæggelse mener Jesper revisors 
assistance med opstilling af årsrapport. Når det kommer til "rigtig revision" i de store selskaber 
med en god økonomifunktion, har Jesper endnu ikke oplevet en god og ordentlig præsentation fra 
revisor omkring eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisor fungerer som 
bestyrelsens mand på gulvet blandt de ansatte og kan således spille en vigtig og sparrende rolle 
for bestyrelsen, men det er ikke Jespers oplevelse at dette på nogen måde er i fokus hos revisor. 
Her handler det om hvorvidt regnskabet er aflagt efter IFRS og om selskabet følger disse regler, 
som i øvrigt efter Jespers mening giver vige rammer for at ledelsen selv kan bestemme resultat 
mv.  Jesper stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved værdien af kompleksiteten af regnskaber, 
da man på den ene side har regnskabsbruger, som måske ikke har den fornødne kompetence til 
at "ombryde" regnskabet til et reelt beslutningsgrundlag og på den anden side er det uhyre 
omkostningstungt at overholde disse komplicerede regler i forhold til værdien af regnskabet. 
IFRS-regler er efter hans opfattelse på grænsen til beskæftigelsesterapi. Når Jesper kigger tilbage 
i tiden havde man den anglo-saktiske begrebsramme hvor begrebet "true and fair view" var det 
helt overordnede vurderingsparameter, hvor revisor skulle træde et skridt tilbage og vurdere 
værdierne. Den amerikanske var mere regelstyret og derfor var det ikke nødvendigt at vurdere 
selve værdierne, men nærmere sammenholde værdierne i forhold til reglerne omkring den 
enkelte regnskabspost. 

 

Jesper er fuldstændig opmærksom på ansvarsfordelingen mellem revisor og bestyrelsen, hvor 
han gør opmærksom på at bestyrelsen har ansvaret - som han siger "det står i loven". Og der kan 
opstå et vakuum mellem den daglige ledelse, bestyrelsen og revisor, netop fordi at revisor og 
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bestyrelse ikke har mulighed for at opdage eventuelle besvigelser og det er den daglige ledelse, 
som har muligt incitament til at manipulere med regnskaberne. Bestyrelsen har sat revisor ind 
som vagthund, men kan flytte sit ultimative ansvar over på revisor. Revisor skal således opsnuse 
eventuelle indikationer før at der opstår reaktion. Jesper har sin karriere primært oplevet at der 
sker besvigelser, hvor det handler om at indfri moderselskabets eller omverdenens forventninger 
og ikke så meget personlig berigelse (læs: misbrug af aktiver).  

Senior management fraud er et ønske fra den daglige ledelse om at udvise et vist resultat og i et 
eller andet omfang et spørgsmål om at direktøren "udlever en drøm, som ikke har noget med 
virkeligheden at gøre". 

Når det kommer til denne ledelsesbesvigelse, er det meget lidt revisor og bestyrelse kan gøre i 
forhold til at afdække dette og bestyrelsen kan godt stille spørgsmålstegn til en uventet god 
performance, men må som oftest stille sig tilfreds med den daglige ledelses forklaring, da de jo 
har den bedste viden om virksomheden  

Generelt er Jesper af den overbevisning, at du har en "sneboldseffekt" i forhold til denne form for 
besvigelser, da de som oftest akkumuleres over tid og "mer' vil have mer'" - IT Factory i 2005 
ikke-eksisterende omsætning svarende til 5% og i 2008 var dette tal på 98%. 

"Jeg har jo brugt 30 år på at forsøge at gøre omverdenen begribelig hvor værdifuld revision, som 

funktion, var - Trusted business adviser, ik - det var de begreber vi havde. Så er det jo blevet kendt 

for mig efter 5 år i bestyrelsesarbejde og har set på radarskærmen, hvor lidt revision overhovedet 

fylder for en bestyrelse - next to nothing, altså ingenting… derfor er jeg blevet meget tilhænger af 

revisionsudvalg - dette gælder dog kun for større virksomheder."   

Revisors kommentarer og bemærkninger i forhold til interne kontroller er ikke med på 
radarskærmen - det fylder next to nothing. 

Jesper har brugt 30 år på at overbevise om at revision har en værdi og har fundet ud af at det 
fylder ingenting hos bestyrelserne - hans overbevisning er således blevet gjort lidt til skamme, 
men vurdere at han stadig har mulighed for at gøre en forskel nu hvor han selv sidder i 
bestyrelser mv. 

Manglende funktionsadskillelse gør sig kun gældende for små virksomheder og relativ 
uinteressant. 

"En af mine yndlingsaversioner er der hvor revisor bruger denne her standardklamamse (læs: 

standardbemærkning) om manglende funktionsadskillelse, hvor i virkeligheden, dette de (læs: 

revisor) burde gøre, var at anvise en helt simpel tekst, som kunne gøre at der ikke længere var den 
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manglende funktionsadskillelse - det er sådan en cover my ass"…"hvis du har mere end én ansat kan 

du lave funktionsadskillelse".."så i stedet for at komme denne klamamse ind, hvad med at skrive til 

ejeren, hvis du gør sådan her og investerer én time om måneden, så har du nået, altså 99 % 

sikkerhed end det du havde før. Det er for dårligt at man (læs: revisor) ikke gør det." Manglende 
funktionsadskillelse - cover my ass bemærkning. Hvor der er mere end 1 ansat er der mulighed 
for at implementere funktionsadskillelse. 

Jesper kan ikke bruge klammamse til noget - det gør ham ukomfortabel. Han ved ikke om der står 
en ladeport åben for bogholderen. Skriv hellere hvad der skal gøres og så skal Jesper nok sørg for 
at det bliver implementeret.  

Han ser ofte den standardbemærkning - både fra Big Four, men også fra mindre 
revisionsvirksomheder. 

Han stiller sig også undrende overfor at revisor ikke bare skriver hvad han vil have 
implementeret, fordi at det er jo reelt dette der burde være målet for revisor og bestyrelse - 
netop at der var implementeret tilstrækkeligt med effektive kontroller til at både revisor og 
bestyrelse ville være komfortable. Herefter kan vi ligesom komme videre og tale om noget der 
giver værdi, frem for denne "mudderkastning". Dette er ren ansvarsfraskrivning fra revisors side. 
"Bestyrelsen interesserer sig ikke for det - og revisor fraskriver sig ansvaret. Så der hvor jeg er 

kommet til har jeg sagt "fanme nej". Så må I (læs:revisor) fortælle mig hvori problemet består, så jeg 

kan slå direktionen oveni hovedet og sørge for den rutine bliver indført. Og så kan det jo lade sig 

gøre (læs: at implementere funktionsadskillelse)."..selvfølgelig kan du lave en skræddersyet løsning 

afhængig af ressourcer. Men det er som følge af min baggrund, at jeg ikke finder mig at det står der 

(læs: i protokollen), så kan jeg jo aldrig holde hverken direktion eller revisor for noget siden hen, 

hvis der sker noget. Det kan jeg som formand ikke sidde og påtage mig.". "Jeg har været sådan en 

satan der, fordi jeg vil sgu ikke finde mig i det, fordi jeg føler mig ukomfortabel. Hvis jeg sidder i 

bestyrelsen i virksomheden og ikke har min daglige gang der - jeg ved sørme da ikke om der står en 

ladeport åben her. Og så sidder jeg med denne her (læs: bemærkning omkring manglende 

funktionsadskillelse) - jeg kan jo ikke bruge denne klamamse til noget som helst. Så kære revisor 

fortæl mig, hvor den manglende funktionsadskillelse er, så skal jeg nok tage en dialog med 

direktionen om de ikke kan eksekvere den handling, som så gør at den manglende 

funktionsadskillelse ikke længere er der." Jesper tilskriver primært denne holdning til hans 
baggrund som revisor - han ved jo godt hvad det betyder hvis han tillader revisor dette - han vil 
aldrig kunne holde hverken direktion eller revisor ansvarlig for noget hvis der sker noget (læs: 
besvigelser). Han udbeder sig således revisors forklaring på hvor der skal sættes ind. Han oplever 
derimod at andre bestyrelsesmedlemmer finder sig i det, fordi de har ikke viden omkring 
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mulighederne. "…de andre bestyrelsesmedlemmer finder sig i det (læs: revisors 

standardbemærkning), fordi de har jo ikke den faglige baggrund, som jeg har. Så hvis revisionen 

siger det, så siger man (læs: bestyrelsen) - nå ja." 

Derfor er en hans "kæpheste" at der bør sidde autoriserede revisor med i revisionsudvalgene i de 
store virksomheder. Jesper stiller sig spørgsmål ved hvordan revisionsudvalg uden kompetencer 
indenfor revision, kan byde ind med kvalificeret modstand eller konstruktiv dialog med revisor. 
Som Jesper siger det "… forudsætningerne for en oplyst dialog er tilstede …" 

 

Han sammenligner med at tale med en læge, hvor man (læs: ikke lægeuddannet person) ikke har 
den faglige indsigt i de problemstillinger som lægen taler om. I forbindelse med implementering 
af revisionsudvalg drøftede han muligheden med managing partners i større revisionshuse i DK 
om profilering af revisorstanden. Dette var en oplagt mulighed for at komme på banen med den 
faglige kompetence. Svaret fra Carsten Gerner var at han oplevede at holdningen i Danmark var at 
revisorer ikke havde forstand på forretning og derfor ikke fortjente at sidde i bestyrelser. Dette er 
efter hans opfattelse, helt klart kun et mind set man har i Danmark, da hans erfaring fra andre 
europæiske lande samt tidligere kollegaer fra Arthur Andersen (revisionsvirksomhed) er at 
revisorer tilfører værdi til bestyrelser i større virksomheder.  

Jesper anklager i øvrigt Dansk Industri for at foreslå at virksomhederne gjorde brug af EU's 
undtagelsesbestemmelse for revisionsudvalg (læs: bestyrelsen kan udgøre revisionsudvalget). 
Fra England er der lavet undersøgelser, der viser at når en bestyrelse har brugt 100 tkr. på 
bestyrelsesarbejde har revisionsudvalg en faktor på ca. 75, svarende til 75 tkr. Dette viser noget 
omkring arbejdsmængden der reelt ligger i revisionsudvalgene og derfor kan det ikke tjene et 
formål at bestyrelsen også skal sidde som revisionsudvalg, da det aldrig vil ske at de vil pålægge 
sig selv arbejde op til 175%. Omkring 44 minutter inde i interviewet vender Jesper tilbage til 
denne problemstilling omkring kompetencer og mener at der er en udbredt misforståelse i 
danske virksomheder om at CFO kan give den fornødne værdi, da størstedelen af arbejdet i 
revisionsudvalg omhandler revision - dette har en CFO ikke baggrunden for at kunne udtale sig 
om eller varetage. I henhold til kravene for revisionsudvalg, skal mindst et af medlemmerne være 
særlig kompetent i forhold til formålet, og her er det ifølge kravene er det tilstrækkeligt at være 
regnskabsuddannet. Ifølge Jesper er dette dog helt klart at foretrække frem for jurister, men 
stadig er det ikke optimalt. Han mener i den forbindelse at det er en skandale, hvad finanstilsynet 
har godkendt af revisionsudvalg i de danske banker. Kommer med eksempel på provinsbank, 
hvor tilsynet godkendte person som havde 2 års erfaring som revisionsassistent i 1986 og 
herefter ikke havde beskæftiget sig med revision. Han forstår ikke hvorfor de store revisionshuse 
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ikke reagerede overfor denne åbenlyse mangel og fejlagtige håndtering af revisionsudvalg i DK. 
Han mener at revisorbranchen er utrolig dårlig til at promovere sig selv og komme på banen, 
hvor de reelt har indsigt og har en samfundsmæssig betydning/rolle. Begrundelsen for dette er 
revisor i et vist omfang er nervøs for at stille sig i skudlinien, for hvad nu hvis vi (læs: revisor) 
bliver taget alvorligt - er vi så klar til håndtere dette? 48 min. Revisor skal simpelthen ud på 
banen. Hvis revisor har sit hjemmearbejde i orden og kommer på banen, afføder dette respekt. 
Men det kan jo være at revisor ikke har hjemmearbejdet i orden.  

Herudover advokerer Jesper også for at revisionsudvalgene 1 gang om året alene mødes med den 
eksterne revision. 

Hvad angår C-virksomheder er det begrænset, hvad revisor har af muligheder ifølge Jesper, da 
bestyrelsen oftest ikke er ugjort af personer med faglig indsigt. Jesper kommenterede ikke vores 
spørgsmål omkring revisors faglige sprog i protokollen. 

Jesper vender lidt tilbage omkring revisors kompetencer i forhold til den pågældende 
virksomhed - fodboldrevisor som reviderer IT Factory. Revisionsvirksomheden er mere optaget 
af regnskabsaflæggelse. 

Jesper har afholdt foredrag i forhold til sagen omkring IT Factory og han afsluttede sit foredrag 
med at drøfte hvordan samfundet er tjent i forhold til stramninger mv. Hans klare opfattelse er at 
vi i Norden basere vores samarbejder og relationer med hinanden, på baggrund af tillid til 
hinanden. Dette betyder at nogle gange er der nogen der tager "rumpen" på os. Som samfund er 
vi ikke tjent med at indføre flere foranstaltninger - derimod mener han at vi bliver fattigere. Vi 
har som samfund mere ud af at stole på hinanden og "løbe efter bolden". Ud fra et cost benefit 
synspunkt er kontrolforanstaltninger formentlig heller ikke optimalt. Dog bør dialogen mellem 
bestyrelse og revisor forbedres. Revisor har i øvrigt mulighed for at gøre sig lidt attraktiv i 
forhold til at forklare revisors rolle i relation til interne kontroller og kan reelt godt lave mersalg 
til kunderne ved at tilbyde "dybere sundhedstjek" af forretningsgange. 

Bestyrelsen render rundt med skyklapper og i mellemstore virksomheder sidder der advokater, 
som ikke interesserer sig for regnskaber og i øvrigt heller ikke forstår sig på regnskaber. Der er 
ingen tvivl hos Jesper om, at revisor i langt højere grad bør "spidse pinden" og skrive lidt mere 
lige på, så bestyrelserne forstår de risici som revisor anfører i protokollen. Herudover er revisor i 
Danmark særligt privilegeret, da der er mulighed for at få taletid på bestyrelsesmøder til forskel 
fra andre eu-lande. Jesper giver eksempel på at i Sverige får revisor lov til at fremlægge 
årsrapporten og herefter bliver han smidt ud af lokalet. Revisor ville sagtens kunne få 20 
minutters taletid omkring væsentlige forhold og bestyrelsen ville lytte, såfremt revisor formåede 
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at præsentere på en fornuftig og relevant måde. Ingen gider at læse 30 siders protokol - "det er jo 

tørt stof". Hellere en god power point præsentation - han slår et slag for styrken ved den 
mundtlige kommunikation. Dog har han aldrig oplevet dette fra revisor. De første 10 sider i en 
protokol (læs: tiltrædelsesprotokol) er efter Jespers opfattelse en gang tør omgang standardskriv, 
som ingen gider forholde sig til. Han mener at en anden struktur i protokollen muligvis kunne 
forbedre kommunikationen. Forretningsgange er heller ikke det store fokus, når der ligger en 
årsrapport ved siden af. Jesper har oplevet at strukturering i forhold til risikotankegang om 
kontroller, godt løfte kommunikationen og bevidstheden hos bestyrelsen.  

Jesper har aldrig oplevet en protokol han syntes var brugbar i forhold til interne kontroller " i de 

sidste 5 år - nej egentlig ikke. De er jo heller ikke dårlige, men i forhold til de i taler om - man er jo 

ikke i nærheden af besvigelser og interne kontroller ". Det bliver også meget tydeligt når 
virksomheden følger SOX, hvor det bliver konventionsorienteret og dette er et paradoks i forhold 
til substansen. Man bruger uhyggelig mange ressourcer på at opfylde en masse krav og formalia 
er med til at drukne indholdet. Når det kommer til protokollen kan der godt opstår reel 
diskussion i bestyrelsen, når revisor har skrevet et afsnit omkring dubiøse debitorer, men det er 
ikke hans erfaring at revisors bemærkninger som genstand for diskussion i bestyrelsen. Det er 
således subjektive forhold i den aflagte årsrapport, der bliver drøftet på bestyrelsesmøderne. 

 

Jesper er tilhænger af at dialogen mellem revisor og revisionsudvalg er ongoing igennem året og 
at der afholdes planlægningsmøde, tilbagemelding fra løbende revision og status revision. Han 
efterlyser således en større grad af åbenhed fra revisors side omkring revisionsplan (hvilke 
områder vil revisor lægge vægt på). I 1984 talte man om "expectation gap" og dette har revisor 
stadig ikke formået at få fjernet. 

Jesper har aldrig oplevet at den daglige ledelse har initieret et skift af revisor, men ville være 
meget opmærksom på. Et eventuelt økonomisk argument vil som udgangspunkt ikke få Jesper til 
at udskifte revisor, da revisionsregning er relativ beskeden set i det samlede billede. 

Ifølge Jesper, kan man godt sige at bestyrelsen nok vil tage revisors parti i en eventuel tvist 
mellem revisor og den daglige ledelse, men det afhang naturligvis af omstændighederne. Den 
daglige ledelse ville ikke uden videre have indflydelse på revisorskiftet, fordi revisor netop er 
bestyrelsens mand. Jesper oplever at revisor som udgangspunkt bliver skifter som følge af en af 
nedenstående faktorer: 

1. Udbudsrunde. 
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2. Nuværende revisors manglende service. 

3. Konstaterede fejl i regnskab, som revisor har påtegnet. 

Han mener ikke at uafhængighedsproblematikken eksisterer i forhold til revisor og den daglige 
ledelse. Det er et fænomen handelshøjskolen gør meget ud af, men Jesper har i sine hverv som 
revisor og bestyrelsesformand aldrig oplevet at dette var et problem. Det er en teoretisk 
problemstilling frem for et praktisk problem. 

Såfremt der er uenighed mellem revisor og daglig ledelse, har Jesper oplevet at den daglige 
ledelse har gået på opinion shopping (læs: i forhold til revisors vurderinger af regnskabsposter) 
med henblik på at overbevise bestyrelse om grund til udskiftning af revisor. 

Jesper har heller aldrig oplevet at revisor ikke har kommet med fyldestgørende information til 
bestyrelsen med henblik på at dække over den daglige ledelse. Han gør meget ud af opdeling 
mellem store og små virksomheder. I mindre virksomheder har revisor og daglig ledelse har et 
tæt forhold, hvilket som oftest ikke udgør et problem. 
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14.2.4 REFERAT AF INTERVIEW MED SØREN 

Indledende bemærkninger: 

Interviewet er gennemført som et semi-struktureret interview, med udgangspunkt i 
interviewguiden jf. ovenfor 

Søren fremstår som værende meget professionel i sit virke og er i øvrigt meget politisk 
interesseret og samfundsorienteret. Det er vores vurdering, at Søren i høj grad repræsenterer 
moderne virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer i større danske selskaber, som kærer sig 
om danske værdier, men samtidig er åben for nye ideer, så længe at disse skaber værdi til 
samfundet.  

Interviewet er udført af Thomas Nielsen. 

Referat 

Helt overordnet er Søren meget optaget af at forstå og forholde sig til de ting, han beskæftiger sig 
med, herunder også revisors kommentarer og bemærkninger i revisionsprotokollen. Han lægger 
vægt på at en bestyrelse tager sit ansvar alvorligt, forstår revisors kommentarer og 
bemærkninger - hvis ikke, er det bestyrelsens pligt at afklare budskaber med revisor. 

Det er Sørens klare opfattelse, at revisionsprotokollen tjener og opfylder to helt overordnede 
formål for revisor, herunder ansvarsfordeling samt funktion i forhold til oplysningsværktøj for 
bestyrelsen.  

Søren mener, at den positive side af en protokol er, at bestyrelsen bliver gjort opmærksom på 
problemstillinger, således at disse ud fra en risikobetragtning kan vurderes og håndteres. Det er 
Sørens erfaring fra egen virksomhed, at eventuelle problemstillinger kommer ind på radaren, når 
revisor løfter disse ind i protokollen - det er muligt, at man som daglig ledelse burde kende til 
problemstillingen, men af forskellige årsager ikke har tillagt det den vægt, som man muligvis 
burde. Af eksempler kan nævnes, at revisor har rapporteret manglende it-sikkerhed og 
funktionsadskillelse, som Søren har vurderet og håndteret. Hvad angår revisors formål og ansvar, 
er Søren opmærksom på at revisor skriver, at der stadig kan være fejl og svig i virksomhedens 
årsrapport, som revisor ikke kan have opdaget eller har opdaget - således bliver revisor ikke en 
sovepude for bestyrelsen. Den er nødt til stadig at være aktiv og opsøgende for at udfylde sit 
ansvar. Dog er denne bemærkning fra revisor jo også en af de negative sider ved revisors 
kommunikation - nemlig ansvarsfraskrivelse. Dette er det andet overordnede formål, og Søren 
har oplevet en klar tendens blandt revisorer på at forsøge at skrive sig fra sit arbejde og ansvar - 
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han vurderer, at dette formentlig skete som konsekvens af de større amerikanske 
regnskabsskandaler i USA og nævner Enron som udslagsgivende. Det var rimelig tydeligt, at når 
revisor skrev bemærkninger som "..vi har ikke revideret.." og "…revisionen er baseret på tilfældig, 
stikprøvevis udvælgelse..", var der sket et skifte i revisors kommunikation til bestyrelsen. Ifølge 
Søren kan det forekomme en smule besynderligt, at en revisor skriver at "vi ikke har revideret", 
da det vel reelt er revisors arbejde og formål. Enten er regnskabet revideret eller ikke revideret! 
Revisor kan vel ikke påtegne et regnskab, hvis han ikke har revideret, og i det lys kan protokollen 
godt forekomme lidt ansvarsfraskrivende, da revisors påtegning i et vist omfang bliver trukket 
lidt tilbage i revisors formuleringer. Søren forstår godt, at revisor trækker sig lidt tilbage i forhold 
til sit ansvar, men spørger sig selv, hvor grænsen går. Jo mere ansvarsfraskrivelse - jo mindre 
tryghed hos bestyrelse og omverden - jo mindre værdi har revisor reelt. 

 

Hvad angår revisors sprogbrug er Søren den første der i et interview, står på mål for revisors 
sprogbrug. Det er hans helt klare overbevisning, at man som bestyrelsesmedlem må forstå sit 
ansvar, og dermed også de relationer man indgår i. Hvis man ikke forstår revisor, er det således 
bestyrelsens eget ansvar at søge at opnå forståelsen. Sproget er for Søren ikke en hindring - 
tværtimod. Han mener at revisors sprog i høj grad er præget af præcision og i øvrigt er meget 
koncist. Dette er en styrke ved revisors kommunikation, da der ikke er plads og tid til lange og 
farverige forklaringer fra revisor. Den skriftlige kommunikation bør bevares kort og gerne med 
højt lix-tal - det er bestyrelsens ansvar at forstå det. Hvad angår bemærkningen fra protokollen, 
som vi har anvendt i vores spørgeundersøgelse omkring manglende funktionsadskillelse, er det 
Sørens opfattelse, at denne er ok - dog efterhånden noget udvandet og forfladiget, fordi den altid 
er med i protokollen. Når man anvender denne så hyppigt, som det er tilfældet blandt revisorer, 
mister ordene og bemærkningen lidt sin værdi og indflydelse. Det er lidt lige som med "Peter og 
Ulven".  

En sprogdiskussion skal også ses i et samfundsmæssigt perspektiv, hvor det danske ikke sprog 
ikke bør underkastes en gennemgang og redigering ud fra laveste fællesnævner i samfundet, da 
dette vil forfladige det danske sprog. Man kan drage paralleller til det engelske sprog, som har 
flere ord, som ved første øjekast kan synes at betyde det samme, men ordene har alle deres egen 
funktion og mening. Det danske sprog er efter Sørens opfattelse relativt fladt i forvejen og uden 
brug af samme antal synonymer, som det ses i England.  

Når man som Søren sidder med ’hands on’-bestyrelsesarbejde er det vigtigt at være ordentligt 
klædt på, og det burde være et krav, at man kunne et akademisk sprog, herunder revisors sprog. 
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Hans erfaring fra de bestyrelser, han har været medlem af, er at forståelse af revisors sprogbrug 
er helt common foe (forventeligt og almindeligt). 

Hvad angår indhold i protokollen er Søren meget tilhænger af to tilgange: 

1. Keep it simple 

2. Less is more 

Søren siger helt afslutningsvist til sproget: "Man (læs: bestyrelsesmedlemmet) er ikke 
professionel, hvis man ikke kan sproget". Han tilføjer dog, at der naturligvis er lidt tilvænningstid 
og læring, såfremt man er ny og der er ok. Men man må søge at få forståelsen, ellers er man 
direkte uansvarlig. 

Spændingsfeltet mellem revisor, bestyrelsen og den daglige ledelse i forhold til udskiftning af 
revisor er efter Sørens opfattelse som udgangspunkt en teoretisk diskussion, da integriteten hos 
revisor må forventes højere end den forretnings- og omsætningsorienteret tilgang til revisors 
virksomhed. Søren vil forvente at opnå eventuelle kritiske bemærkninger fra revisor, såfremt at 
dette tjente hans viden og opmærksomhed. Det er dog ikke en utænkelig situation for Søren, men 
han henviser til, at man som udgangspunkt må kunne forvente at revisor overholder sin 
uafhængighed overfor alle parter i virksomheden, herunder også daglig ledelse. 

Søren har i sin tid som bestyrelsesmedlem været medvirkende til revisorskifte, hvilket skyldtes 
besparelse i revisionshonorar. Han ville altid søge velbegrundede argumenter, såfremt den 
daglige ledelse ønskede skifte af revisor.  

Han mener, at vores emne i høj grad lægger op til en diskussion af tre grundlæggende forhold i 
revision: 

1. Som udgangspunkt tillid til hinanden og konsekvensen af mistillid og kontrollerende samfund. 

2. Den svære balance mellem pragmatisme og overdrevet korrekthed. 

3. Revisionsvirksomheden - forretningsmæssig og professionel virksomhed - troværdighed er 
afgørende. 
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14.3 INTERVIEW MED REVISORER 

14.3.1 INTERVIEWGUIDE PETER 

Interview er et semi-struktureret interview omkring nedenstående emner 

Er revisorer gode nok til at kommunikere om svagheder til bestyrelser på en måde, så 
bestyrelserne kan bruge oplysningerne aktivt til at forbedre interne kontroller? 

Hvilke ændringer vurderer du, at den nye ISA 265 vil medføre i forhold til de nuværende 
rapporteringskrav? 

Det fremgår af RS 260, at revisor skal gøre bestyrelsen opmærksom på, at revisors 
kommunikation kun omfatter revisionsmæssige forhold, som revisor har fået kendskab til i 
forbindelse med revisionen, og at revisionen ikke er tilrettelagt med det formål at identificere alle 
forhold, som kan være relevante for den øverste ledelse, hvorfor revisor normalt ikke 
identificerer disse.  

Dette gøres efter vores opfattelse typisk i tiltrædelsesprotokollen – er du enig? 

Vil det styrke bestyrelsens opfattelse af, hvad revisor gør og især ikke gør, hvis dette anføres i 
årsprotokollerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten – så gøres bestyrelsen 
opmærksom på det løbende? 

Vil det hjælpe med at mindske forventningskløften, hvis revisor melder sine 
væsentlighedsniveauer ud til ledelsen (bestyrelse og eventuelt direktion) – for at indikere hvor 
store fejl revisor lever med? 

Er revisor efter din opfattelse bange for, at en udmelding af de brugte væsentlighedsniveauer vil 
gøre bestyrelserne mv. utilfredse med revisors arbejde, fordi bestyrelsen har en forventning om 
at revisor arbejder med et lavere væsentlighedsniveau? 

Vil der komme et højere informationsniveau for bestyrelsen ved brug af en ”management-letter”-
stil i protokollerne - eksempelvis ved at lade ”hovedindholdet” af protokollen være et 
management letter (og så med de form-krav der er til en protokol)?  

Så vil revisor være tvunget til at være konkret i sine vurderinger fordi ledelsen skal kunne 
besvare MRL-pointerne, og dermed kan man argumentere for, at bestyrelsen får flere 
informationer og dermed et bedre værktøj i forhold til bestyrelsens opgave med at styre 



 

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse 144 

direktionen og klæde bestyrelsen bedre på  til deres opgave med at sikre interne kontroller på 
regnskabsniveau. 

 

Skriver de forskellige beskikkede revisorer fra forskellige revisionsfirmaer efter din opfattelse 
nogenlunde ens protokoller i forhold til, hvor konkret og detaljeret de enkelte problemstillinger 
behandles – altså kan man tale om en eller anden form for ”branche-norm”? 

Hvad er formålet med revisionsprotokollen? At dække revisor af eller at hjælpe bestyrelsen? 

Hvor meget mere arbejde vil det give på den enkelte revision, hvis protokollen skulle gøres mere 
brugbar for bestyrelsen (mere konkret/specifik, så bestyrelsen kan bruge den aktivt)? 

14.3.2 REFERAT AF INTERVIEW MED PETER  

Deltagere: Morten Nielsen, Thomas Nielsen og Peter  

Peter er statsautoriseret revisor 

Interviewet fandt sted hos KMPG i København d. 19. august 2010.  

Interviewet tog omkring en halv time og blev gennemført med udgangspunkt i en interview-guide 
som er indsat ovenfor. 

Hvad kan bestyrelsen bruge protokollen til – og er revisor god nok til at kommunikere? 

Peter mener, der er forskel på forskellige virksomheder. I ejerledede virksomheder er 
protokollen ikke styrende, fordi ejeren ofte har den direkte kontakt til revisor og har stor viden 
om virksomheden. Som følge heraf er interessen for protokollen lav.  

Revisionsprotokollen er primært skabt til virksomheder, hvor der er adskillelse mellem daglig 
ledelse og øverste ledelse – altså hvor der er eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ikke har 
samme kendskab til virksomheden. 

Peter mener ikke, at revisor altid er god nok til at kommunikere med bestyrelsen via protokollen. 
Bestyrelsen kan ud fra protokollen se, at der er en problemstilling, men har svært ved at se, 
hvordan de skal reagere – udover det klassiske, nemlig at bede direktionen om at følge op på 
forholdet og så se på det igen til næste møde. 
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Peter vurderer, at det er vanskeligt for bestyrelsen at sætte sig ind i hvad problemet egentlig er, 
med mindre der er noget som er gået galt, og revisor har brugt en masse tid på at rydde op – 
eksempelvis at løse op i debitorer.  

Peter mener at de mere generiske (standard) kommentarer om svagheder i interne kontroller er 
svære at kommunikere. 

 
Hvad er formålet med rapportering af svagheder? 

Formålet med protokollen er at meddele observationer, som revisor har identificeret. 

Når revisor kan være tilbageholdende med at oplyse om svagheder, tror Peter, at det skyldes, at 
revisor ikke vil skabe en forventning om, at enhver form for svaghed i kontrolmiljøet  har revisor 
afdækket og rapporteret– det vil være en helt anden ydelse end den nuværende revisionsydelse. 

Ifølge Peter er det nødvendigt, at man ser på revisors erstatningsansvar. Det kan ikke være 
rigtigt, at revisor risikerer at ende i en erstatningssag fordi der mangler tre linjer i en 
revisionsprotokol.  

Ifølge Peter kan revisor bidrage med noget omkring kontrollerne. 

Om metodeapparatet 

Danske revisorer er nok ikke så stærke som revisorer i andre lande, fordi danske revisorers 
metodeapparat omkring svagheder i interne kontroller ikke er så stærkt (veludbygget) som i 
andre lande.  

Dette skyldes, at de forskellige revisorer vurderer den samme risiko ensartet i forhold til, hvor 
alvorlig den er.  

I KPMG arbejdes der med templates og eksempler for at få ensrettet opfattelsen af svagheder i 
kontroller, men der er efter Peters vurdering et stykke endnu, inden der opnås ensartet forståelse 
gennem organisationen.  

Peter mener, at to revisorer kan gennemgå den samme forretningsgang og identificere den 
samme svaghed, men kan være uenige om, hvor alvorlig svagheden er. 

I USA og andre steder er man længere som følge af meget stærk fokus på de interne kontroller 
efter indførslen af Sarbanes-Oxley Act mv. 

ISA 265 
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Vil ifølge Peter skubbe i den rigtige retning i forhold til revisors fokus på svagheder. 

Det skyldes, at revisorer i større udstrækning bliver nødt til at overveje, hvilke svagheder der er i 
virksomhederne. Det har revisor måske ikke tidligere tænkt så meget over, men har rapporteret 
hvad revisors mavefornemmelse sagde, var relevant. 

Forventeligt implementeret hos ”de store” som reviderer efter ISA-standarterne, men der er 
selvfølgelig en indlæringsproces hvor de nye krav skal indarbejdes hos de enkelte revisorer. 

Forventningskløften 

Peter mener , at der stadig er en kløft mellem revisor og bestyrelse, men mener, at dette også kan 
skyldes et magtspil, mere end en egentlig forventnings- eller forståelseskløft. 

Der er et magtspil mellem i hvert fald professionelle bestyrelser og revisorer, hvor bestyrelserne 
ønsker at give revisor så meget ansvar som muligt, og revisor omvendt ønsker at bestyrelserne 
tager så meget ansvar som muligt.  

Her er ikke tale om en klassisk forventningskløft, hvor revisor ikke har gjort det klart overfor 
bestyrelsen, hvad revisor leverer, men mere et spil mellem bestyrelse og revisor. Ledelsen ved 
godt, hvad der er deres ansvar, men ønsker at få revisor med. 

Det er ikke nødvendigvis, fordi bestyrelsen ønsker at ”tørre ansvaret af” på revisor, men for at 
sikre, at revisor ikke tror, at ansvaret ligger alene hos ledelsen. 

Peter vurderer, at magtspillet/maskespillet er rimelig udbredt efter at være blevet spurgt direkte. 

Peter mener også, at etablering af revisionskomiteer og andre tiltag mod at gøre bestyrelserne 
mere professionelle trækker i retning af mindre maskespil. Det skyldes, at en revisionskomite og 
en mere professionel bestyrelse gør det sværere at argumenterer for, at bestyrelsen har 
misforstået revisors kommunikation. 

Hvorfor er revisor vag i sine protokolbemærkninger? 

Direkte adspurgt mener Peter, at maskespillet kan være medvirkende til, at revisor er lidt 
”vævende” i protokollen (for at sende ansvaret over til revisor). 

Peter mener, at revisor er vag i protokollen, fordi revisor er usikker på, hvad ’impacten’ af en 
svaghed kan blive. Hvis der så kommer en besvigelsessag så kan revisor henvise til protokollen 
og sige ”jamen jeg skrev jo også på side xxx, at der var en risiko – hvorfor har I ikke gjort noget 
ved det?”. 
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Peter mener, at denne reaktion er fair, fordi revisor ikke bliver betalt for at gøre mere. Derfor er 
det vanskeligt for bestyrelsen at forvente mere end det. 

Andre kommunikationsformer 

Udover protokollen kan der (ofte i større virksomheder) være et management letter eller e-mail 
eller power-point mv., som er kommunikeret til selskabet, der uddyber de forhold, som står i 
protokollen. 

Peter mener i den forbindelse, at man som revisor vil stå med en dårlig sag, hvis man i 
protokollen blot har henvist til management letter eller anden kommunikation og dermed ikke 
har behandlet svagheden direkte i protokollen, fordi protokollen er det primære 
kommunikationsværktøj. 

Særligt om små (ejerledede) virksomheder 

Revisor har naturligvis samme ansvar for kommunikation via revisionsprotokollen i ejerledede 
virksomheder som i større virksomheder. Men når direktøren (ejeren) sidder tungt på en 
virksomhed, har ejeren større viden om, hvordan tingene fungerer i dagligdagen, end bestyrelsen 
i større virksomheder vil have. 

Dermed er det direktøren/ejeren, der selv har truffet beslutning om, hvordan kontrolmiljøet skal 
være, og om at der eksempelvis ofte ikke er funktionsadskillelse i bogholderiet. 

Revisor har også en opgavemed at rapportere svagheder til bestyrelser i ejerlededede 
virksomheder, men idet der meget ofte er ikke-eksisterende forretningsgange i små 
virksomheder, kan dette gøres relativt kort. 

Yderligere er der i små virksomheder ofte relativt få regnskabsmæssige skøn, og revisor vil typisk 
være dybt involveret i disse skøn. 

Peter påpeger også, at der kan være en problemstilling om, hvorvidt den løbende økonomiske 
rapportering til bestyrelsen er i orden, eller om det reelt kun er 1-2 gange årligt bestyrelsen 
modtager oplysninger om virksomhedens økonomi – og dermed om bestyrelsen kan træffe nogle 
velbegrundede ledelsesbeslutninger. 

Peter mener, at revisor skal tænke på modtageren, når der afrapporteres. Peter mener ikke, at 
revisor særskilt skal skrive en forklaring på, hvorfor det er et problem, at der ikke er 
funktionsadskillelse i de tilfælde hvor revisor ikke vurderer at bestyrelsen ikke forstår risikoen.  
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Sprogbrug i rapporteringen 

Der blev spurgt ind til, om protokollen kan gøres mere aktiv/forståelig for modtager.  

Peter mener, at brugen af standardafsnit kan gøre det vanskeligt for læseren at gennemskue, 
hvad der er vigtigt i en protokol, og at det måske var bedre at fjerne standardafsnittene, således 
at revisor kun kommenterede, hvis tingende IKKE var i orden.   

Omvendt kan protokollen hurtigt blive et juridisk dokument, fordi revisor i en retssag vil kunne 
blive bebrejdet for ikke at skrive noget, hvis revisor faktisk mente et eller andet (”hvis revisor 
mente noget andet, så skulle der stå noget andet”), så ansvarsproblematikken taler imod at 
forkorte protokollen. Der er dermed modsatrettede tendenser. 

Visse steder er der en slags ”dobbelt-rapportering” – eksempelvis ved møde med en 
revisionskomité. Her udarbejdes en protokol, men udover dette laver revisor en power-point 
præsentation med headlines, figurer og specifikationer mv.  Så gennemgår revisor sine 
observationer på et møde ud fra power-point præsentationen. Protokollen skal selvfølgelig også 
læses af bestyrelsen. 

Effektivitetsmæssigt har power-point bedre effekt end en protokol, fordi denne gennemgang har 
præsentationsmæssige styrker i forhold til at holde fokus. Gennemgangen bliver dermed også 
mere som den måde, som bestyrelserne ellers bruger under bestyrelsesmøderne – og ikke bare et 
kedeligt dokument, som revisor gennemgår. 

Omvendt har power-point ringe (dokumentations)effekt i forhold til hvad revisor egentlig sagde, 
så protokollen vil nok altid være der – men kan få tillæg af en eller anden form for anden 
præsentation.  

Peter mener, at denne særskilte præsentation af revisors observationer er ret normal i Store 
klasse C og D-virksomheder. 

Protokollen er i princippet envejskommunikation, men med e-mail mv. sker der typisk en dialog, 
fordi protokollen bliver fremsendt i udkast og kommenteret, inden protokollen gøres endelig.  

Peter oplever ofte denne form for dialog om protokollerne – ikke fra den samlede bestyrelse men 
typisk fra formanden eller en direktør, som står for kommunikationen.  Det kan give anledning til 
at få afklaret nogle spørgsmål på mail og kan forklare bestyrelsen hvorfor der fremgår en bestemt 
kommentar af protokollen. 

Det er kommunikativt meget vigtigt – især i lange protokoller – at de vigtigste kommentarer 
kommer i starten af protokollen. Det kan blive anstrengende at gennemlæse de sidste fire sider, 
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hvis det eneste der står, er standard-bemærkninger. Og så tænker man, hvorfor skulle de sider 
egentlig med? Det mister effekten. Og i mindre selskaber, hvor de samme fire sider er over 
halvdelen af protokollen, så tænker bestyrelsen, hvorfor revisor egentlig har lavet protokollen – 
der står jo alligevel ikke noget. 

Peter mener, at revisor selv med til at gøre dele af protokollen mindre vigtig, fordi revisor ofte 
ved gennemgang af protokollen ikke vil gennemgå nogle sider med bestyrelsen, fordi det er ren 
standard-tekst. Så kan bestyrelsen tænke, så behøver vi heller ikke læse det, og det er jo ikke det 
som er meningen. 

Peter mener, at den generelle struktur i protokollen ikke er optimal, Man bør på en eller anden 
måde flytte standardtekster væk. Måske med krav om, at revisor så skal anføre længere fremme, 
hvis der er noget (fra standarderne) som ikke er i orden. 

Sproglig branchenorm 

Peter mener, at sprogbrugen blandt revisorer nok er meget ens. 

I mange mindre revisionsvirksomheder er protokollen en minimumsprotokol, som udelukkende 
skrives for at opfylde minimumskravene. Der er intet budskab i protokollen, og dermed bliver 
protokollen til ”formalia-pladder”. 

Ofte vil det være i ejerledede virksomheder, hvor revisor har haft en dialog med ejeren om sine 
observationer, så ejeren har heller ikke nogen interesse i at læse protokollen. 

I de tilfælde er protokollen spild af tid, og det kan risikere at forfladige den generelle værdi af 
protokollen de steder og i de virksomheder, hvor protokollen har et formål. 

Der er selvfølgelig også revisioner, hvor der ikke er nogen problemer og derfor ikke noget 
relevant at skrive i protokollen. 
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14.3.3 INTERVIEWGUIDE HANS-JØRN  

Interviewet er gennemført som semi-strukturerede interview med udgangspunkt i nedenstående 
spørgsmål: 

Er protokollen efter din opfattelse et brugbart værktøj til bestyrelserne i forhold til de risici der 
er  i forbindelse med interne kontroller?  

Opfatter bestyrelserne det på samme måde? (vores spørgeskema viser, at revisionsprotokollen 
og ledelsens rapportering er lige højt vægtede, når bestyrelsen rangordner i forhold til interne 
kontroller) 

Hvem har ansvaret for forståelsen? 

Skal revisor differentiere sin kommunikation over for bestyrelsen? 

Protokollen opfattes som ansvarsfraskrivende/vag af bestyrelser – at revisor dækker sig af. Har 
du hørt tilsvarende bemærkninger? 

- Påvirker Poståbner-sagen protokollerne? 
- Kan protokollen ændres, så opfattes mindre ansvarsfraskrivende af bestyrelserne? 
 
Hvilken forskel gør det for protokollerne, om der er tale om en lille B-virksomhed eller en stor C? 

Vil man kunne fjerne standardtekst/formalia – eller flytte det til bilag (om ledelseserklæring 
revisoruafhængighed, forsikringsforhold mv.) 

Hvordan oplyser revisor bestyrelsen om, at revisor ikke gennemgår alle et selskabets interne 
kontroller? 

Case 1/3 hvorfor tror revisorer, at risikoen er større i case 3 end i case 1? 

Kan revisor ikke ”bare” adressere de enkelte identificerede problemområder og anføre risici? 

14.3.4 REFERAT AF INTERVIEW MED HANS-JØRN  

Indledende bemærkninger: 

Interviewet er gennemført som et semi-struktureret interview, med udgangspunkt i 
interviewguiden 
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Hans-Jørn er statsautoriseret revisor og executive director hos Ernst & Young. Hans Jørn er  
”SMV-revisor” idet hans primære kunder er mindre ejerledede virksomheder. 

Interviewet er udført af Morten Nielsen d. 28/10 2010. 

Referat 

Protokollen hjælper ikke bestyrelserne til at styre deres risici i mindre virksomheder. 

Formålet med protokollen i mindre virksomheder er at overholde lovgivningen. 

Teknologien gør, at i virksomheder, hvor man i gamle dage havde en bogholder og en kasserer 
siddende, har man i dag en bogholder, som kommer 1-2 dage om ugen. Bogholderen klarer alle 
betalinger elektronisk og sørger for, at tingene bliver bogført. Og det sker også i relativt store 
virksomheder i klasse B. 

Interne kontroller i den type virksomheder - i praksis op til en relativ stor størrelse - er en by i 
Rusland. 

”Bestyrelsen skal være opmærksom på den risiko, der er ved at give bogholderen en fuldmagt. 
Hvis de [bestyrelsen] ikke giver bogholderen en fuldmagt, så kommer virksomheden ikke til at 
fungere, og hvis de giver bogholderen en fuldmagt, så har de en driftsrisiko. Og den risiko skal de 
være helt skarpe på…. Jeg siger til dem til bestyrelsesmøderne; ”det der står omkring interne 
kontroller betyder, at når I har givet bogholderen en fuldmagt og bogholderen løber med kassen, 
så skal I ikke sende regningen til mig.””  

Hans-Jørn er ikke sikker på, at bestyrelsesmedlemmerne forstår den risiko ud fra den (ofte 
standard) tekst, der ofte er omkring funktionsadskillelse i mindre selskaber – og derfor uddyber 
han det altid, når han har muligheden. 

Case 1/3 (blød kontra hård formulering af funktionsadskillelse i mindre virksomheder): Hans-
Jørn kan godt forstå, at revisorer også risikovurderer den hårde formulering højere end den 
bløde formulering:  

I den bløde formulering står ”pænt og nydeligt”, at der er en risiko og i den anden der står, at der 
”fanden gal’me” er en risiko. 

Hans-Jørn mener, at hvis der skal bruges en hård formulering, så bør revisor i hvert fald også 
tilføje, at der ikke er fundet noget, som tyder på at den risiko har medført fejl. 

”Hvis revisor [i afsnittet om manglende funktionsadskillelse] starter med at skrive, at vi ikke har 
fundet nogen tegn på, at bogholderen helt eller delvist er løbet med kassen, men at vi selvfølgelig 
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kun har stikprøverevideret. MEN når bogholderen har fuldmagt til banken, så har bogholderen 
altså muligheden for at gøre det. Så har man blødt forholdet op, men får stadig skrevet den skarpe 
formulering”.   

Hans-Jørn mener, at revisor ikke ”skal skrive noget, bare for at skrive det” – revisor er nødt til at 
kunne samarbejde med kunden i dagligdagen. 

Hans-Jørn er enig i, at formuleringen i case 1 (den bløde formulering) nok kan ”udvides” til at 
omfatte manglende funktionsadskillelse på andre områder end likvider (fx lønområde). 

Hans-Jørn er opmærksom på kompetencerne i bestyrelsen, når han kommunikerer med dem. Han 
mener at der er både mere eller mindre professionelle bestyrelsesmedlemmer og så ”Moster 
Oda” (som ikke er professionel).   

Hans-Jørn mener, at hvis man skriver en hård kommentar som case 3 - og Moster Oda (ved et 
uheld) får læst protokollen, så kan hun ikke sove om natten, og det skal man også være 
opmærksom på. Her vil Hans-Jørn meget hellere være med til bestyrelsesmødet, så han kan 
forklare, hvad der egentlig menes med protokollen. Yderligere mener Hans-Jørn, at hvis der 
opstår en efterfølgende sag, så vil de professionelle bestyrelsesmedlemmer vaske hænder og 
”ikke kunne huske” hvad revisor har sagt, - omvendt vil Moster Oda kunne huske, hvad revisor 
har sagt til bestyrelsen - og være ærlig omkring det. 

Hans- Jørn mener derfor, at revisor er voldsomt opmærksom på, hvad og hvordan der 
kommunikeres. 

Hans-Jørn har ikke haft klager over, at revisionsprotokollen er ansvarsfraskrivende – men hører 
det meget ofte om ledelseserklæringen.  

Hans-Jørn mener at en stor del af de formalia-krav der er i protokoller, er ligegyldige i mindre 
virksomheder – fordi revisor selvfølgelig skal være habil (der blev i interviewet brugt det nye 
krav om, at revisor skal oplyse om foranstaltninger til revisors uafhængighed) og opfylde de 
formelle krav. 

Hans Jørn mener - direkte adspurgt - at der kan være sund fornuft i at flytte formalia væk fra 
protokollen og over i et appendix eller tilsvarende – og så anføre særskilt, hvis der er forhold 
omkring formalia, som er problematiske. 

Hans-Jørn mener, at der er stor forskel på protokoller afhængig af virksomhedsstørrelse. 

Der er mere risikoinformation i protokollerne til større virksomheder. Revisorer i mindre 
virksomheder bruger ofte protokoller til specifikationer og informationer, som man ikke ønsker 
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med i specifikationshæftet. Dermed kommer protokollen til at indeholde økonomisk information, 
som virksomheden ofte ikke selv har kompetencer til at lave. Her får bestyrelsen en anden værdi, 
udover revisionen.  

I forhold til at specificere risikoen ved funktionsadskillelse (fx ved at anføre at bogholderen har 
prokura til banken men også via lønnen), som kan/skal læses ud af 5-6 linjers standarttekst. 
Hans-Jørn mener, at man måske godt kan skrive skarpere og adressere risiciene mere nøjagtigt, 
men at det reelt er den samme risiko der er tale om, nemlig bogholderens adgang til banken. Og 
så bliver diskussionen igen, at det ikke tjener et formål i sig selv, at revisor gør sig uvenner med 
bogholderen. 

Hans-Jørn taler for en praktisk afvejning af, hvor hårdt man kan skrive i protokollen, og hvordan 
det påvirker samarbejdsrelationen. Og så må revisor sørge for at få kommunikeret risikoen mere 
direkte mundtligt, så bestyrelsen er opmærksom herpå, hvis revisor mener, at det er nødvendigt. 

Hans-Jørn mener ikke, at der vil komme væsentlige ændringer i protokollen, selvom RS 265 snart 
forsvinder/flyttes (som følge af Clarity-projektet), fordi protokollen er meget nem at ”rulle 
fremad” som den er i dag. 

Hans- Jørn mener ikke, at branchen har fordel af, at omverdenen ikke forstår, hvad revisor laver. 
Hvis revisor ikke kan forklare værdien af revisionen, så vil virksomhederne opfatte revision som 
en omkostning – og så vil selskaber i så høj grad som muligt fravælge revision. 

I løbet af interviewet bekræfter Hans Jørn at formuleringen i case 1 meget vel kunne fremgå i en 
rigtig revisionsprotokol. 
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14.4 SPØRGESKEMAER 

 
 


























































































