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English summary 

The thesis contains the techniques an accountant has at his disposal to detect fraud. The thesis 

describes difficulties within the moral hazard problem shown through the agency theory. The 

legislature has provided some instruments within the audit process to counter the risk of 

agent’s mistakes. The thesis describes how auditing are focussed on risk and risk management. 

The thesis focuses on the audit process based on internal control. To understand the audit 

process the thesis describes the law that the auditor has to follow, as well as the COSO 

framework and risk management in order to contain knowledge about internal control. 

 

The audit society, and organized uncertainty are brought to the reader’s knowledge through 

Michael Power’s theories. When discussing the framework for the detection of fraud, Michael 

Power’s view on internal control in the audit process is analysed to discuss if business risk 

auditing, and internal control has properly executed the proper detection. The last theory 

explained in chapter 2 is the theory about the expectation gap. The expectation gap is 

described so that the analysis can discuss if the performance of the auditor honour the 

expectation from the society. 

 

Four events of fraud are described and analysed within the reviewed theory. The analyses use 

the fraud triangle to show why someone is committing fraud and points out the responsibility 

of the management to detect, and protect the company against fraud. The thesis then explain 

what the company can do to counter risks with the risk management framework. The thesis 

shows which limitations that internal control gets, and discusses the auditor’s role of the 

auditor to give confidence to the public. Then the audit process is discussed, and last but not 

least the thesis discusses if the performance of the auditor honour the expectation from the 

society. 

 

The thesis concludes that the audit process based on internal control is not a good way to 

detect fraud. It would have been better if auditors based the audit on substantive audit 

procedures. Furthermore the thesis concludes that there is an expectation gap between 

auditor’s performance, and the expectations of the society. The expectation gap is a problem 

for the society, and should be solved by accountants by giving information about the 

framework of audit to the society. 
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1. Indledning 

Besvigelser består af regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Regnskabsmanipulation 

indebærer tilsigtet fejlinformation i regnskabet for at vildlede regnskabsbrugerne, og misbrug 

af aktiver omfatter tyveri eller privat benyttelse af virksomhedens aktiver. Den mest hyppige 

type af besvigelser har ændret sig fra at være misbrug af aktiver til nu at være 

regnskabsmanipulation1.  

 

Engang kunne virksomhedsejerne selv lede deres virksomheder. Som virksomhederne er 

blevet mere komplicerede, har der været brug for specialviden til at lede disse selskaber. Dette 

har gjort, at ejerne af virksomhederne har måttet ansætte en kompetent ledelse til at varetage 

virksomhedsejernes interesser. For at ledelsen i virksomhederne kan varetage ejerens interesse, 

har aflønningen af virksomhedens ledelse i stort omfang været præget af incitamentskontrakter, 

og dette har tilført et stigende problem med besvigelser. 

 

Finanskrisen gør, at mange virksomheder er under stort pres for at indfri ejernes forventninger 

og opnå yderligere kredit hos bankerne. Dette kan presse virksomhederne til at ”sminke” 

regnskaberne, og vise bedre resultater end tilfældet er. 

 

I forbindelse med besvigelsessager bliver revisors ansvar ofte diskuteret, og der er imidlertid 

skabt mistillid til revisor. En af de episoder, der har været med til at skabe mistillid, var 

Enronskandalen i slutningen af 2001, som fik finansverden til at ryste. Denne 

erhvervsskandale betød, at man skærpede reglerne for at genskabe tilliden til revisorhvervet.  

 

Danmark har selv oplevet flere besvigelsesskandaler. I 1908 begik den tidligere justitsminister 

Alberti bedrageri. Nordisk Fjer har også været en større besvigelsessag i Danmark, og senest 

har man oplevet besvigelsessagen med Stein Bagger og IT Factory, som har sat fornyet fokus 

på revisors ansvar i henhold til at opdage besvigelser. 

 

Selvom reguleringen er skærpet, sker der stadig besvigelser. Revisionsbranchens ry er svækket 

pga. gentagne besvigelsessager. Det er interessant at se på, om revisor har de fornødne 

værktøjer at arbejde med, eller om det er samfundet, der forventer sig for meget af revisors 

arbejde. 

                                                 
1 Empirisk undersøgelse af PWC om virksomhedskriminalitet 2009 
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1.1 Hvorfor skriver jeg denne synopsis 

Denne synopsis udarbejdes for at give læseren et overblik over afhandlingens indhold. I denne 

synopsis er afhandlingens problemstilling formuleret. Problemformuleringen er genstand for 

afhandlingens udformning, fordi problemformuleringen besvares gennem anerkendte teorier i 

kapital 2 og analysen i kapitel 5. Synopsen indeholder også andre aspekter, der er med til at 

give læseren et indblik i, hvordan problemformuleringen besvares, og dette skaber en rød tråd 

gennem afhandlingens udformning. 

 

1.2 Baggrund  

Regnskabsmanipulation er nu den mest hyppige form for besvigelser2, så interessen for 

afhandlingens problemstilling kommer af emnets aktualitet, og fordi det er 

bemærkelsesværdigt, at besvigelsessager kan blive ved med at opstå. Flere internationale og 

nationale besvigelsessager har sat spørgsmålstegn ved revisors arbejde. Derfor findes det 

interessant at undersøge revisors muligheder for at opdage besvigelser, når revisor bruger de 

revisionsværktøjer revisor har til rådighed. 

 

1.3 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig til folk med interesse for revision og reguleringen heraf. Det 

forudsættes, at læser har forståelse for termer inden for revision og regnskabsvæsen. For at 

meninger ikke fordrejes, og fortolkninger går tabt, refereres citater flere gange med den 

oprindelige ordlyd, hvorfor engelske citater vil blive anvendt. Derfor forventes der forståelse 

for engelsk. 

 

1.4 Synsvinkel og case 

Problemstillingen tager udgangspunkt i de handlinger, som revisor skal udføre ved revisionen 

for at handle i overensstemmelse med god revisionsskik. Problemstillingen analyseres derfor 

ud fra revisionsvirksomhedernes synsvinkel. Casen omhandler således, om de 

revisionsværktøjer revisorerne har til rådighed er tilstrækkelige til at opdage besvigelser, og 

om værktøjerne lever op til samfundets forventninger. 

                                                 
2 Empirisk undersøgelse af PWC om virksomhedskriminalitet 2009 
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1.5 Formål  

Det videnskabsmæssige formål med nærværende afhandling er at vise revisors muligheder for 

at opdage besvigelser, når revisor følger revisionsstandarderne og baserer sin revision på 

intern kontrol i virksomhederne. Endvidere er formålet at belyses den forventningskløft, der er 

mellem regnskabsbrugere, og det arbejde revisor reelt udfører. Formålet med afhandlingen vil 

også være at vise, hvordan afhandlingen kan være med til at forklare de udvalgte teorier. 

Afhandlingens problemformulering besvares ved hjælp af teorier, casevirksomheder og 

praktisk behandling af regler og udvalgte problemstillinger. 
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1.6 Problemformulering 

Problemformulerings hovedspørgsmål er: 

 

Hvordan er revisors mulighed for at opdage besvigelser, og er revisionsprocessen i 

overensstemmelse med, hvad samfundet forventer? 

 

Problemformuleringen vil blive analyseret gennem behandling og besvarelse af nedenstående 

spørgsmål, med praktisk inddragelse af casevirksomheder: 

 

• Hvorfor begår man regnskabsmanipulation? 
 
• Hvad er ansvarsfordelingen mellem selskab og revisor? 

 
• Hvilke foranstaltninger kan virksomheden benytte sig af? 

 
• Hvilke begrænsninger er der i interne kontroller? 

 
• Hvad er revisors rolle i forbindelse med opdagelse af besvigelser? 

 
• Hvilke handlinger bør revisor udføre i forhold til at opdage besvigelser? 

 
• Lever revisors arbejde op til samfundets forventninger? 

 

Problemformuleringen vil yderligere have fokus på at forklare de valgte teorier gennem 

afhandlingens problemstilling. 
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1.7 Afgrænsninger 

Af hensyn til begrænsningerne i afhandlingens omfang har det været nødvendigt at afgrænse 

sig fra en række særskilte problemstillinger, som kunne have været interessante at undersøge. 

Afgrænsningerne er også med til at præcisere afhandlingen problemformulering.  Som følge 

heraf er der foretaget følgende afgrænsninger: 

 

De danske revisionsstandarder og danske forhold er udgangspunktet i afhandlingen. 

Afhandlingen vil derfor ikke analysere forskellen mellem ISA’erne og de danske 

revisionsstandarder, så det forudsættes, at de danske revisionsstandarder er direkte 

oversætninger af ISA’erne. Dette skyldes, at de danske standarder er oversættelser af ISA’erne, 

som i henhold til EU’s 8. direktiv skal implementeres i alle EU-lande.  

 

Regnskabsmanipulation er den mest forekommende besvigelse i Danmark, og 

regnskabsmanipulation er den form for besvigelse, der har størst indvirkning på 

virksomhedernes eksistensgrundlag. Misbrug af aktiver, der er defineret i RS 240, vil derfor 

ikke blive analyseret, da konsekvenserne af denne form for besvigelser ikke har samme effekt 

som regnskabsmanipulation. 

 

Det vurderes ikke relevant for mindre virksomheder at definere et stort risk 

managementapparat, så mindre virksomheder vurderes ikke at tilføre afhandlingen signifikant 

viden, hvorfor afhandlingen ikke vil behandle mindre virksomheder. Derfor vil afhandlingen 

kun have relevans på store C- og D-virksomheder. 

 

Det antages, at forventningskløften eksisterer i væsentligt omfang. Afhandlingens mål er ikke 

at forsøge at måle forventningskløftens størrelse, hvorfor der ikke foretages en selvstændig 

empirisk undersøgelse heraf. 

 

Det vurderes, at RS 230, 240, 300, 315, 320, 330 og 500 er de primære revisionsstandarder i 

revisionsprocessen. Der vil blive gengivet relevant indhold fra ovenstående 

revisionsstandarder i forbindelse med revisors muligheder for at opdage besvigelser, men 

afhandlingen afgrænser sig fra at behandle de øvrige standarder.  
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Afhandlingen vil ikke behandle besvigelser i forbindelse med erklæringer på ikke reviderede 

regnskaber, opgørelser, anden assistance samt rådgivningsopgaver, fordi afhandlingens fokus 

er revision. Afhandlingen er endvidere afgrænset fra at behandle særlige problemer knyttet til 

revision af offentlige virksomheder, hvor der lovgivningsmæssigt kan være stillet andre krav 

til revision og overbevisning i relation til besvigelser, herunder forvaltningsrevision. 

 

Afhandlingen har derfor ikke til formål, at analysere den interne revisors rolle i forbindelse 

med at afdække besvigelser, fordi afhandlingen tager udgangspunkt i den eksterne revision.  

 

Samfundets forventninger er subjektivt, og forventningerne til revisor breder sig over mange 

forskellige områder. Der kan fx være forventninger til revisors uddannelse, uafhængighed og 

til revisors arbejde ved afdækning af besvigelser. Nærværende afhandling koncentrerer sig om 

forventninger til revisors arbejde i forbindelse med besvigelser, og vil derfor ikke berøre andre 

forventninger til revisor. 

 

Enron er behandlet som casevirksomhed. Casevirksomheden behandles ud fra dansk 

regulering, og derfor afgrænser afhandlingen sig fra forskellen mellem den amerikanske 

regulering og den danske regulering i henhold til skandalen med Enron. 

 

Afhandlingen afgrænser sig fra eventuelle konsekvenser for interne kontroller og 

revisionsprocessen ved brug af IT-revision. 

 

1.8 Valg af cases 

Alberti, Nordisk Fjer, Enron og IT Factory er udvalgt som casevirksomheder. Alle cases har 

haft stor indflydelse på reguleringen af det danske marked. Virksomhederne er valgt ud fra de 

enkelte sagers relevans for problemstillingen samt deres indvirkning på reguleringen på 

området. Albertisagen er taget med for at belyse, at besvigelser ikke er forskellige fra starten 

af 1900-tallet til i dag. Albertisagen viser også samfundets behov for revisor, da denne instans 

ikke var til stede på dette tidspunkt. Nordisk Fjer er en af de største skandaler i dansk 

erhvervsliv, og sagen har haft stor indvirkning på dansk regulering. Enron var en af USA’s 

største erhvervsskandaler, og har også haft stor indvirkning på reguleringen i USA og i 

Danmark. Den sidste case er IT Factory. Sagen er taget med grundet sagens aktualitet. 
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Afgørelsen i sagen kommer til at betyde meget for revisorhvervet i Danmark, så denne 

besvigelsessag vurderes også at være nyttig til besvarelsen af problemformuleringen. 

 

1.9 Valg af underspørgsmål 

Underspørgsmålene er valgt ud fra en vurdering om, at svarene på underspørgsmålene giver 

bedst mulig svar på afhandlingens hovedspørgsmål. ”Hvorfor begås regnskabsmanipulation” 

er valgt for at give læseren forståelse for baggrunden for gerningsmandens handlinger og vise, 

hvordan revisor kan bruge dette for at vurdere risici for besvigelser. Ansvarsfordelingen 

mellem revisor og selskab vil efterfølgende blive behandlet. Dette viser, hvem der har ansvar 

for hvad i henhold til interne kontroller og til at opdage besvigelser. Efter ansvarsfordelingen 

er fastlagt vil virksomhedernes muligheder for at imødekomme de risici, der er beskrevet i 

principal-agent-teorien blive diskuteret. Dette gøres for at redegøre for selskabets muligheder 

for at gøre brug af risk management. Efter dette vil afhandlingen spørge om hvilke 

begrænsninger, der er i interne kontroller for at vise læseren, at interne kontroller ikke er 

ufejlbarlige. Revisors rolle ved afdækning besvigelser bliver herefter behandlet for at fastligge 

revisors rolle som overvåger for virksomhedsejerne og som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Dette leder til næste underspørgsmål, der spørger om, hvilke handlinger revisor bør udføre i 

forhold til besvigelser som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette er med til at fastligge de 

handlinger, revisor skal udøve, og det er meget væsentligt for problemstillingen. Sidste 

delspørgsmål er et spørgsmål om, revisors arbejde lever op til samfundet forventninger. Dette 

er med for at belyse forventningskløften mellem samfundet, og det arbejde revisor reelt 

udfører. Delkonklusionerne på underspørgsmålene danner grundlag for besvarelse af opgavens 

problemformulering. 

 

1.10 Valg af teorier 

Principal-agent-teorien, forventningskløften og Michael Powers teorier er valgt til at besvare 

problemformuleringen med. Michael Power er en sociologisk teori og er principielt imod 

principal-agent-teorien, som er en del af den neoklassiske tankegang. Forventningskløften er 

også en del af den sociologiske teori, der bygger på principal-agent-teorien. Det vurderes, at 

den sociologiske teori samt principal-agent-teorien kan være med til at besvare afhandlingen 

problemstilling, ved at beskrive den moral hazard problematik som principal-agent-teorien 
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beskriver. Den sociologiske teori kan hjælpe med at forstå forventningskløften, og de kritiske 

holdninger Michael Power har til, at revisor baserer sin revision på risk management.  

 

1.11 Dataindsamling  

Afhandlingen vil gøre brug af en kombination af kvantitativ og kvalitativ data. Afhandlingen 

gør overvejende brug af kvalitativ data. De kvantitative data er som følge: 

• Martens og McEnroes studier om forventningskløften 

• Butler, Ward og Zimbelmans studier om forventningskløften 

 

Det øvrige data, som er bearbejdet til brug for problemstillingen, er kvalitativ data. 

Datamængden opdeles efterfølgende i to grupper: 

• Primære kilder  

• Sekundære kilder 

 

De primære kilder består af data man selv har indsamlet. Lovgivning på området er en del af 

de primære kilder. Her er Selskabsloven, Revisorloven, Hvidvaskloven og Straffeloven 

omfattet. COSO frameworket er også en del af de primære data. Personlige erfaringer omfattes 

også af primær kilder. Egne erfaringer bringes ind i afhandlingen for at få operationaliseret 

afhandlingen i højere grad. 

 

De sekundære kilder omfatter publikationer og fagbøger. Publikationer af Michael Power og 

fagbøger er en del heraf. Principal-agent-teorien og forventningskløften er derfor også 

omfattet af sekundære kilder. De sekundære kilder er valgt for at sikre faglig konsistens i 

afhandlingen. 

 

1.12 Kildekritik 

Reguleringen som er medtaget i opgaven er baseret på offentligt tilgængeligt materiale. Det 

vurderes, at de primære kilder har høj grad af troværdighed. 

 

Publikationerne og fagbøgerne er anvendt mere kritisk end de primære data, fordi sekundær 

data er baseret på primær data. Den sekundære data, der er brugt er udvalgt, så det er fagligt 

anerkendte personer, som bidrager til afhandlingens problemstilling. 
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1.13 Metode 

Økonomisk- og juridisk metode 

Problemstillingerne løses i en kombination af induktiv og deduktiv metode. Den induktive 

metode anvendes til behandlingen af empirien. Den deduktive metode anvendes i 

behandlingen af anerkendte teorier.  

 

Den deduktive økonomiske metode vil blive anvendt på principal-agent-teorien, 

forventningskløften og Michael Powers teorier. Den induktive metode vil blive anvendt på 

revisionsstandarderne samt den øvrige regulering. Den induktive metode vil ligeledes blive 

anvendt til casevirksomhederne, hvor cases vil blive præsenteret, hvorefter de bliver analyseret. 

 

For at beskrive den regulering som revisor er underlagt i forbindelse med at opdage 

besvigelser, anvendes den retsdogmatiske metode, således at analysen kan anses som 

fyldestgørende. Afhandlingen inddrager derfor retskilderne for at undersøge, hvad gældende 

ret på området er ved at søge efter hjemmel gennem en beskrivelse og tolkning af retskilderne.   

 

Metoden til at analysere revisionsstandarderne vil være, at det relevante indhold af 

revisionsstandarderne vil blive beskrevet i henhold til at opdage besvigelser. Principal-agent-

teorien, forventningskløften og Michel Powers studier vil blive beskrevet i teoriafsnittet, og 

hvorefter teorierne vil blive brugt til diskussionen i analysen.  

 

1.14 Struktur 

Afhandlingens struktur er illustreret nedenfor for at give læseren et visuelt billede af 

afhandlingens struktur samtidig med en forklaring af kapitlernes relevans for 

problemstillingen. 

 

 

 

 

 

 



Kasper Frølich Kristensen 

 13 

Afsnit Beskrivelse Relevans for problemformulering 
Indledning Der har altid foregået besvigelser. 

Det er paradoksalt, at trods den 
skærpede regulering forekommer 
der stadig besvigelser. Det sætter 
spørgsmålstegn til de revisions- 
Værktøjer, revisor har til rådighed. 
Samtidig opstår et spørgsmål om 
samfundets forventninger til 
revisors arbejde. 

Afhandlingens indledning leder til 
problemet, der er, hvordan revisors 
muligheder er for at opdage besvigelser, og 
er revisionsprocessen i overensstemmelse 
med, hvad samfundet forventer. 

Teori I teoriafsnittet præsenteres 
principal-agent-teorien, 
forventningskløften samt Michael 
Powers teorier. 

Principal-agent-teorien belyser moral hazard 
problemet for virksomhedsejerne og ansattes 
incitament til at maksimere sin egennytte. 
Dette kan føre til besvigelser i 
virksomheden. Lovgivers reaktion på de 
omtalte risici side er at indføre corporate 
governance og interne kontroller som 
styresystem for virksomhederne. 
Revisorerne har efterfølgende valgt at basere 
sin revision på dette ledelsesværktøj. 
Forventningskløften er med for at beskrive 
det paradoks, at revisor er offentlighedens 
tillidsrepræsentant, men samfundet ved ikke, 
hvad revisors arbejde indeholder. Til sidst i 
teoriafsnittet er Michael Powers teorier 
beskrevet. Dette er med for at få en kritisk 
tilgang til indførelsen af risk management, 
der opstår på baggrund af problem-
stillingerne i principal-agent-teorien. 

Regulering Kapitlet omfatter revisions- 
standarderne, som er en del af 
revisors værktøjer til at afdække 
besvigelser. Herunder præsenteres 
besvigelsestrekanten og en 
introduktion i revisionsrisiko- 
modellen mv. 

Reguleringen er med til at beskrive det 
værktøj, som revisor har til rådighed i 
henhold til at opdage besvigelser. Samtidig 
er afsnittet også med til at redegøre for 
ansvarsfordelingen mellem revisor og 
virksomhed, så ansvaret for opdagelse af 
besvigelser fastslås. 

Casevirkso
mheder 

Fire casevirksomheder er udvalgt 
til at vise problematikken med 
revisionsstandarderne. Sagerne er 
Alberti, Nordisk Fjer, Enron og IT 
Factory 

Albertisagen viser samfundets behov for 
revisor. De øvrige besvigelsessager er med 
til, på et operationelt niveau, at belyse de 
problemer der opstår ved, at revisor baserer 
sin revision på interne kontroller.  

Analyse Analysen indeholder en diskussion 
underspørgsmålene, der er 
begrundet i afsnit 1.9.  

Der henvises til relevansen for afhandlingen 
i afsnit 1.9.  

Konklusion Konklusionen besvarer afhandling 
-ens problemformulering. 

Konklusionen besvarer problemformulering-
en ud fra teorien og argumenterne i analysen. 

Figur 1 – Struktur. Kilde: Egen tilvirkning 
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2. Teori 

For at analysere problemstillingerne anvendes anerkendte teorier. Principal-agent-teorien, 

forventningskløften og Michael Powers teorier vil således blive gennemgået herunder. 

Teorierne vil danne grundlaget for analysen i kapitel 5.  

 

2.1 Principal-Agent-teorien 

Revisionen var oprindeligt en praktisk disciplin, som primært baserede sig på erfaring. Dette 

ændrede sig i begyndelsen af 1960’erne, hvor revisionen blev mere og mere teoretisk i kraft af 

virksomhedernes stigende internationalisering og deraf stigende kompleksitet. 

Internationaliseringen betød at mange af de personer, der besad de faglige kvalifikationer til at 

lede de nye innovative virksomheder, ikke var i besiddelse af tilstrækkelige finansielle 

ressource til også at drive virksomhederne. Dette medførte i stigende grad, at ledelsen og 

ejerne af virksomhederne ikke længere var den samme med stigende krav til pålideligheden af 

den finansielle rapportering til ejerne til følge.  

 

Denne adskillelse mellem ejerne og ledelsen i virksomhederne medførte, at ledelsen og ejerne 

havde modstridende interesser med risiko for konflikter i virksomhederne til følge. Adolf A. 

Berle og Gardiner C. Means (1932) var nogle af de første til at beskrive denne separation af 

ejerskab og kontrol i en teoretisk sammenhæng, kaldet principal-agent-teorien3. Revision kan 

forklares med baggrund i denne teori, hvilket illustreres af nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Principal-agent-teori. Kilde: Cand. Merc. AUD – Studiet Materialesamling, side 38 

 

                                                 
3 Kompendium nyere kontekstuel virksomhedsteori, 1999, side 37 

Virksomhedsej
ere 

Revisor Virksomheds-
ledelse 

Revision 

Agent 

Principal 

Regnskab Ansættelse Valg Påtegning o.l. 
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Principal-agent-forholdet kan karakteriseres som en relation mellem to parter. En person 

kaldet principalen, der beskæftiger en anden part kaldet agenten til at træffe beslutninger for 

sig4.  

 

Agenten varetager den daglige drift i virksomheden, så derfor har agenten betydelig mere 

information om virksomheden end virksomhedens ejere. Denne informationskløft betegnes i 

principal-agent-teorien som asymmetrisk information. Agenten kan bruge denne viden overfor 

ejeren ved indgåelse af ansættelseskontrakten, så ejeren ikke er i stand til at skelne mellem om 

resultatet skyldes agentens indsats eller andre forhold5.  

 

Det forventes, at agenten handler rationelt. Derfor vil agenten maksimere sin egennytte. 

Maksimering af agentens egennytte betyder, at agenten vil yde mindst muligt for at opnå så 

høj nytte som muligt. Dette har principalen kendskab til, så principalen søger derfor at udvikle 

styresystemer eller incitamentskontrakter, der mindsker sandsynligheden for at agenten ikke 

tilgodeser ejerens interesser6. Dette kan samtidig være med til at forhindre agenten i at lave 

opportunistisk adfærd fx i form af besvigelser. Incitamenter kan både være af materiel og 

immateriel karakter. De immaterielle incitamenter kan fx være stillingstitler, godt arbejdsmiljø 

med videre. Materielle incitamenter kan være resultatafhængig løn såsom bonus ved at opnå 

fastsatte mål osv.7  Hvis principalen er dygtig til at designe incitamentskontrakterne til 

virksomhedens forhold og ansatte, vil der være større sandsynlighed for, at agenten handler 

efter ejerens interesser. 

 

Det er ikke kun virksomhedens ejere, der vil prøve at ophæve problematikkerne omkring 

asymmetrisk information. Lovgiver har lavet regulering, der kræver offentliggørelse af 

forskellig information, der afslører noget af den asymmetriske information i bl.a. 

Årsregnskabsloven og revisionsstandarderne. 

 

Den asymmetriske information gør, at agenten vil have muligheder for at lave opportunistisk 

adfærd i strid med principalens interesser, uden at ejerne er i stand til at opdage det. Denne 

                                                 
4 Økonomisk metodologi bind 2 side 164 

5 Rolf Elm-Larsen, Forvaltningsrevision side178 

6 Rolf Elm-Larsen, Forvaltningsrevision side 177 
7 Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal, Organisationsteori side 233 
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problemstilling medfører et moral hazard problem, og principalen har derfor et behov for at 

kontrollere agentens adfærd8.  

 

Principalen kan enten gøre brug af direkte kontrol eller indirekte kontrol. Direkte kontrol er 

ikke motiverende for personalet, og denne form for overvågning modarbejdes ofte. Man kan 

give medarbejderne ekstra lønning for at fortage denne overvågning internt i virksomheden. 

Denne form for overvågning er også kaldet ”whistleblowing”, men har ikke vundet indpas i 

Danmark men fungerer i USA, hvor metoden kommer fra.  Mange virksomheder vælger at 

gøre brug af den indirekte kontrol, der består af overvågning via interne kontroller og 

rapportering i form af revisionspåtegning9.  

 

Der er opstillet 2 forudsætninger i principal-agent-teorien. Den ene er, at agenten skal være 

risikoavers og den anden er, at agenten skal handle begrænset rationelt. 

 

2.1.1 Agenten skal være risikoavers 

Det forudsættes, at agenten skal være risikoavers. Risikoaversion betyder, at agenten 

fortrækker at undgå risiko. For at forklare forudsætningen er der taget udgangspunkt i 

følgende spilteoretiske eksempel: 

 

Agenten fortrækker 1 kr. nu i stedet for at spille med 50 % sandsynlighed for at tjene 1 ekstra 

kr. og 50 % sandsynlighed for at tabe sin 1 kr.10  

 

Denne tankegang relaterer sig ligeledes til den måde, hvorpå agenten modtager sin aflønning. 

Agenten vil kun indgå en incitamentskontrakt med principalen, hvis den aftale der indgås med 

principalen er lige så attraktiv for agenten som en på forhånd fastlagt indkomst. Det betyder, at 

den forventede værdi af det usikre beløb på grund af risikoaversionen skal være større end den 

faste indkomst. Principalen kan sprede sin risiko ved at indgå aftaler med flere agenter, 

hvorimod agenten normalt har knyttet sin risiko en enkelt principal. 

 

                                                 
8 Jens Ole Elling, Årsrapporten side 56 

9 Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal, Organisationsteori side 233 

10 Prajit K. Dutta, Strategies and games side 296 
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2.1.2 Agenten handler begrænset rationelt 

Årsagen til, at agenten forudsættes at handle begrænset rationelt er, at principal-agent-teorien 

også kan beskrives som en økonomisk analyse af rationelle valg under informationsmæssige 

begrænsninger. I teorien baseres dette på den neoklassiske forudsætning om perfekt 

rationalitet. 

 

Hovedproblemerne omkring principal-agent-teorien er adverse selection og moral hazard. 

Disse problemstillinger vil danne basis for diskussionen i analysen. 

 

2.1.3 Adverse selection (skjult information) 

Det karakteristiske ved asymmetriske informationsproblemer er, at det eksisterer før 

kontrakten overhovedet indgås, så det har derfor karakter af et præ-kontraktuelt problem11. 

Adverse selection består i, at agenten har mere information end principalen, og dette kan 

agenten udnytte til sin fordel. Principalen ønsker at opnå størst mulig profit af sine 

investeringer, og agenten ønsker at yde det stykke arbejde, som svarer til sit nyttemaksimum. 

Disse modsatrettede interesser vil skabe en målkonflikt. Agenten vil prøve at udnytte 

informationsgabet som følge af asymmetrisk information, som påvirker målkonflikten 

yderligere. Omkostningerne ville være meget store, hvis principalen skulle udligne denne 

skjulte information og observere agenten selv. 

 

2.1.4 Moral Hazard (skjult handling) 

Moral Hazard er karakteriseret ved at være en postkontaktuel. Dvs., at handlingen foretages 

efter indgåelse af kontrakten. Som beskrevet ovenfor så har principalen og agenten forskellige 

mål. Principalen vil forsøge at få agenten til at yde en arbejdskraft, der tilgodeser principalens 

interesse om størst mulig profit. Moral Hazard problemet opstår, når principalen ikke kan få 

agenten til at agere efter principalen interesser12. Den asymmetriske information gør det svært 

for principalen at vurdere, med hvilken indsats agenten forsøger at opfylde den indbyrdes 

aftale. Ud fra forudsætningen om, at agenten handler begrænset rationelt, vil det betyde, at 

agenten vil arbejde mindst muligt til den højeste nytte. Derfor handler det om for principalen 

                                                 
11 Økonomisk metodologi bind 2 side 165 

12 Prajit K. Dutta, Strategies and games side 293 
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at lave kontrakter, der motiverer agenten til at yde en ekstra arbejdsindsats, så der skabes 

maksimal profit i virksomheden. Omkostningerne til at overvåge agenten vil i dette tilfælde 

også blive forholdsmæssig store 

 

I Principal-agent-teorien fokuseres der på at designe incitamentskontrakter med 

nyttemaksimerende parter. Principal-agent-teorien viser, at en uafhængig revision kan være 

med til at udfylde virksomhedsejernes behov for overvågning af agenten. Whistleblowing kan 

også være en metode til at overvåge agenten. Den mest anvendte løsning for principalen har 

været brug af incitamentskontrakter for at mindske moral hazard problematikken, så agenten 

er motiveret til at skabe bedre resultater i virksomheden.  

 

2.2 Forventningskløften 

”Expectation gap” eller det danske udtryk ”forventningskløften” kan spores mere end 100 år 

tilbage. I en rapport omhandlende hvilket ansvar, der var rimeligt at pålægge revisor 

udarbejdet for den amerikanske revisorforening i 1970’erne blev begrebet således anvendt. 

Siden da er der givet mange forskellige definitioner af forventningskløften, men en af de mest 

anerkendte definitioner er udarbejdet af Brenda Porter: 

 

” The audit expectation-performance gap is the gap between society’s 

expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by society” 13. 

 

Forventningskløften er således defineret som forskellen mellem samfundets forventninger til 

revisor og de forventninger samfundet føler revisor indfrier.  

 

Forventningskløftens enkelte dele 

Forventningskløften er et udtryk for de forventninger som samfundet har til revisor, men som 

revisor ikke indfrier. Brenda Porter opdeler årsagerne til forventningskløften i tre dele. Det 

venstre yderpunkt er udtryk for revisors arbejde, som er opfattet af samfundet. Det højre 

yderpunkt er udtryk for brugernes højeste forventninger til revisors arbejde. Afstanden mellem 

de to yderpunkter er udtryk for den totale forventningskløft.  

 

                                                 
13 Brenda Porter, An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap, 1993, side 50 
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Figur 3 – Forventningskløften. Kilde: Principles og External Auditing, Brenda Porter side 197 

 

Denne overordnede forventningskløft kan inddeles i tre delkløfter, hvor mangelfuldt arbejde (1) 

og mangelfuld regulering (2) er under præstationskløften, mens de urimelige forventninger (3) 

er under rimelighedskløften: 

 

2.2.1 Mangelfuldt arbejde 

Forventningskløftens del yderst til venstre foreligger, når samfundet vurderer, at revisor ikke 

lever op til den kvalitet, som opgaven kræver. Samfundet mener, at revisor opfylder sine 

pligter som angivet i lovgivningen utilfredsstillende. Baggrunden for denne del af 

forventningskløften består i en kommunikationskløft mellem samfundets opfattelse af revisors 

pligter og hvad revisors egentlige opgaver går ud på. Problemet er, at samfundet reelt ikke har 

kendskab til reguleringen, der ligger til grund for revisors pligter. Ellers har samfundet fået en 

opfattelse af, at revisor ikke lever op til loven. Forventningskløftens yderste del til venstre er 

således udtryk for forskellen mellem revisors faktisk udførte handlinger, og de handlinger 

revisor burde udføre ifølge samfundet samt forskellen mellem samfundets opfattelse af 

lovgivningen og den reelle lovgivning.   
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2.2.2 Mangelfuld regulering 

Forventningskløftens midterste del er udtryk for samfundets yderligere forventninger i forhold 

til dem, der er defineret i lovgivningen. Det kan fx være, at samfundet har et ønske om, at 

revisor foretager yderligere handlinger for at afdække besvigelser. Ifølge Brenda Porter er 

rimelige forventninger defineret som krav om opgaver, der ikke strider mod revisors rolle i 

samfundet, og som kan udføres effektivt under hensyntagen til medgåede omkostninger. Der 

skal således være en fornuftig ”cost/benefit” overvejelse til grund for, om det er rimeligt, at 

revisor skal indfri forventningerne. Revisionen skal forløbe omkostningseffektivt. Derudover 

skal opgaven forventes løst ligger indenfor revisors rolle i samfundet. Opfylder 

forventningerne foranstående krav, kan de med rimelighed forventes indfriet af revisor, men 

indfries på nuværende tidspunkt ikke. Denne del af forventningskløften er således udtryk for 

forskellen mellem de krav til revisor, som eksisterende god revisionsskik stiller, og de krav 

som god revisionsskik med rimelighed kunne stille til revisor.  

 

2.2.3 Samfundets urimelige forventninger 

Den tredje del af forventningskløften, til højre i modellen, er udtryk for forventningskløften 

mellem samfundets urimelige forventninger til revisor, og de krav der er defineret i 

lovgivningen om god revisionsskik. Forskellen er dermed forventningerne til revisor, som 

enten ikke er omkostningseffektive eller som falder uden for revisors rolle. Årsagen til kløften 

kan bl.a. skyldes manglende forståelse i samfundet for revisionens begrænsninger og revisors 

rolle. Eksempelvis kan samfundet opfatte revisors påtegning af årsrapporten som en garanti for, 

at der ikke har fundet besvigelser sted - men revisorerne kan ikke give en absolut sikkerhed, 

men derimod kun en udtalelse med høj grad af sikkerhed. Der skal være sammenhæng mellem 

cost og benefit. I Porter og Gowthorpe undersøgelse i 2003, viste det sig, at halvdelen af de 

forventninger som samfundet havde til revisor ikke var i sammenhæng med cost og benefit (23 

ud af 46). Nogle af de statements som samfundet forventer er, at revisorer garanterer 

rigtigheden af et regnskab, og opdager ulovligheder.  

 

“It is the responsibility of auditors to ensure that society does not have unreasonable 

expectations of them and to satisfy its reasonably held expectations” 14. 

 

                                                 
14 Principles og External Auditing, Brenda Porter side 197 
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Der er tre vigtige faktorer, som spiller ind, for man kan mindske forventningskløften. Det 

drejer sig om, at gøre sig klog på tre ting: 

 

• Samfundets forventninger til revisors arbejde 

• Hvilke af disse forventninger er fair at forvente af revisor, og 

• Fastslå hvor samfundets forventninger ikke er opfyldt af revisors arbejde, og hvor de er. 

 

Der kan deles op pr. kløft, og forklares, hvordan hver kløft kan mindskes. 

 

1. Bedre info om de eksisterende pligter 

2. Standarderne kan udformes, så flere forventninger fra samfundet bliver indfriet. 

3. Man skal uddanne samfundet til at se, hvad revision kan og ikke kan (vurderes at være 

den største udfordring) 

 

Forventningskløften kan formindskes ved, at samfundets bliver bedre oplyst om revisors rolle, 

reguleringen og revisors begrænsninger. Forventningskløften kan forstørres, hvis denne 

information aldrig kommer ud til samfundet, eller hvis samfundets tillid til revisors arbejde 

falder, som det vil være tilfældet hvis revisor ikke lever op til samfundets forventninger.  

 

2.3 The Audit Society  

The Audit Explosion  

Kapitel 1, som også er udgivet som et essay ”The audit explosion” beskriver Power den 

udvikling, som revision har været igennem fra 80’erne til 90’erne. Revision har været 

problemløser på diverse problemer i det engelske samfund. Englænderne har accepteret 

revision som problemløser, og de stiller ikke spørgsmål ved selve tilstedeværelsen af revision i 

samfundet.  
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Et af de bemærkelsesværdige statements som Power kommer med er: 

 

”One of the surprising features of these experiences is that they tend not to call into question 

the role of audit itself. Instead, where audit failed, the common response has been to call for 

more of it”15.  

 

Det engelske samfund er nået til et punkt, hvor samfundet ikke giver revisor skyld for ikke at 

have opdaget besvigelsen, men man indkalder mere revision, så man har større sandsynlighed 

for at undgå besvigelser i fremtiden. ”Boomet” af revision har skabt mere mistillid i samfundet, 

og derfor har virksomhedsejere i højere grad brug for revisorer til at kontrollere 

virksomhedsledelserne16.  Samfundet har udviklet sig til at blive en kontroller af kontrol17.  

 

Revisor overvåger ikke virksomhederne efter ”boomet” af revision, men baserer sin revision 

på systemer i stedet for på transaktioner. Det er svært at måle effektiviteten af revisors arbejde, 

fordi samfundet bliver underlagt kontrol af kontroller. Det er ikke alt der kan kontrolleres og 

revideres, men behovet for overvågning er markant, så revisor reviderer områder, hvor det kan, 

diskuteres om området er reviderbart18.  

 

Det er svært at måle effekten revisor arbejde og om revision skaber “value for money”. Hvis 

samfundet mener, at revisors tilstedeværelse skaber tillid, ville det være godt, men politikere 

og revisorer er dem som englænderne stoler mindst på. Dette er bemærkelsesværdig, og hvis 

reaktionen på denne mistillid hele tiden er mere revision, bliver samfundet alt for 

bureaukratisk. 

 

Audit society fortsat 

”One view is that early forms of the audit process involved looking at every transaction with 

the objective of providing primarily that assets had not been misappropriated (fraud) and 

secondly, if at all, forming some view of the management representations of performance in 

using those assets”19. 

                                                 
15 The Audit Society side 6 

16 The Audit Society side 10 

17 The Audit Society side 15 

18 The Audit Society side 22 
19 The audit society side 21 
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Det oprindelige formål med revision var altså at tjekke, at der ikke var begået besvigelser i 

virksomhederne. 

 

”Today it remains true that most people, when asked about auditing, will tend to associate it 

with the search for fraud. And when auditors fail to uncover fraud which subsequently comes 

to light, these same people will assume that the audit process has failed in some way”. 

 

Forventningskløften skyldes en misforståelse fra samfundet omkring revisors arbejde. Det er 

vigtigt at nævne, at det ikke altid skyldes dårligt arbejde udført af revisor, når virksomheder 

kollapser.  

 

”Audit failures are almost impossible to judge because the activities of accounting and 

auditing are so vaguely defined (Keasey and Whright 1993:299)”20. 

 

”Is this financial audit report simply a quality label or does it actually contribute to greater 

information and understanding of the particular audit process which has been undertaken”21. 

 

2.4 Organized Uncertainty  

Risikovurdering er en antagelse om fremtiden, modsat virkeligheden, som er vanskelig 

reviderbar. Da risikovurderingen ikke i sig selv kan revideres, kan processen, der producerer 

risikovurderingen verificeres om den er gennemført i overensstemmelse med nogle principper. 

Derfor skifter fokus fra risikoanalyse til risikostyring, da det kan revideres og kontrolleres22. 

 

Siden Enrons kollaps i 2001 og efterfølgende skandaler har revision været debatteret som 

aldrig før. Strukturen af revision blev kritiseret, uddannelse blev ændret, og revision blev et 

sted for nyopfindelse. Herefter kom også risikobaseret revision til23. 

 

                                                 
20 The audit society side 26 

21 The audit society side 125. 

22 Organized Uncertainty side 19  

23 Organized Uncertainty side 43 
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En af grundene til, at corporate governance har fået så stor betydning, var Enrons krak i 2001. 

Dette fik lovgiver i USA til at skærpe reglerne, fordi samfundet havde mistet tilliden til revisor. 

Dette har haft effekt både i EU og Danmark, og dette blev implementeret i den danske 

regulering ved Nørbyrapporten med Lars Nørby Johansen som frontfigur24. Denne skærpede 

regulering kom også som efterfølger til debatten omkring Nordisk Fjer skandalen. Intern 

kontrol var før et biprodukt og fik efter Eronskandalen større fokus. 

 

Efter den skærpede regulering har revisor fokuseret mere på at ”vende vrangen ud på 

virksomhederne”, og fokuserer nu mere på interne kontroller og risikoledelse. Men det har 

også udfordret revisor til at gøre interne kontroller reviderbare, og her er effektive kontroller 

og svage kontroller nogle af de begreber som revisor blev nødt til at forholde sig til. COSO 

definerer begreber og ansvar for intern kontrol, men der skal stadig redegøres for intern 

kontrol på en måde, så det kan revideres. 

 

Den nye tilgang skulle udvikle revision på områder, hvor den nye tilgang ikke er udviklet25. 

Målet er at organisere usikkerhed, så det kan revideres. 

 

”The invention of operational risk is an extended institutional attempt to frame the 

unframeable26”. 

 

                                                 
24 Som beskrives nærmere senere I afhandlingen 

25 Organized Uncertainty (Michael Power) side 45 

26 Organized Uncertainty (Michael Power) side 126 
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3. Regulering 

3.1 Selskabsloven  

Selskabsloven § 115 beskriver ledelsens opgaver og denne regulering beskriver, hvordan 

kapitalselskaber, der har en bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets 

virksomhed og 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, 

4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer og 

5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er 

tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige 

forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid 

forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende 

kapitalberedskab er forsvarligt. 

 

3.2 Intern kontrol 

Ledelsens opgave er at etablere de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

jf. Selskabsloven 115, stk. 1, nr. 2. Formålet med afsnittet er at vise begrebsrammen bag intern 

kontrol og de foranstaltninger som virksomhederne kan gøre brug af i deres risk management 

som reguleringen kræver. Derfor omhandler afsnittet intern kontrol, corporate governance og 

et afsnit om revisionsudvalg. 

 

3.2.1 Committee of Sponsoring Organizations 1992 (herefter COSO) 

COSO er en fælles begrebsramme for intern kontrol. COSO består af repræsentanter fra 

virksomheder og revisionsselskaber. Formålet med COSO rapporten fra 1992 var at give 

virksomheder, rådgivere, revisorer og lovgivere en fælles begrebsramme for intern kontrol og 

risiko. Samtidig blev COSO 1992 også udarbejdet med henblik på, at hjælpe virksomheder og 
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andre enheder til at overskue og forbedre deres interne kontrolsystemer27. COSO rapporten er 

implementeret i revisionsstandarderne. 

 

Formålet med intern kontrol 

Formålet med intern kontrol er at skabe foranstaltninger i forretningsgangene, der kan 

reducere risikoen for fejl og tab, samt sikre, at opgaverne gennemføres som planlagt. Intern 

kontrol omfatter alle de procedurer, som ledelsen har indført for at få opfyldt den reviderede 

enheds mål. Procedurerne bruges i forbindelse med tilrettelæggelsen af regnskabsaflæggelse. 

Et eksempel på intern kontrol kan fx være bemyndigelse til medarbejdere til at godkende 

udgifter ved at underskive disse. 

 

Hvad er intern kontrol  

Ifølge COSO-frameworket 1992 defineres intern kontrol som: 

 

Intern kontrol er en proces, påvirket af en virksomheds bestyrelse, ledelse og andet personale, 

designet til at give rimelig sikkerhed angående opnåelse af mål inden for de følgende 

kategorier: 

 

1. Effektivitet af operationer 

2. Pålidelighed af finansiel rapportering 

3. Efterlevelse af pålagt lovgivning og regulering 

 

Ad 1) Effektivitet af operationer 

Dette indebærer, at målene som virksomheden selv har sat. Fx performance, indtjening og 

beskyttelse af aktiver mod tab. 

 

Ad 2) Pålidelighed af finansiel rapportering 

Målet overholdes ved et retvisende billede af regnskabet til offentliggørelse. 

 

Ad 3) Efterlevelse af pålagt lovgivning og regulering 

Målet er at sikre pålagt lovgivning og regulering.  

 

                                                 
27 Enterprise Risk Management integreret ramme 2004 
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I COSO er formålet med den interne kontrol således at sikre pålideligheden af disse tre 

kategorier. COSO rapporten uddyber efterfølgende definitionen af intern kontrol, og 

fremhæver de begreber, som i forbindelse med definitionen er essentielle for betydningen af 

denne. 

 

1. Proces 

2. Mennesker 

3. Rimelig sikkerhed 

4. Mål for intern kontrol 

 

Ad 1.1) Proces 

COSO beskriver intern kontrol, som en proces. Intern kontrol er en måde til at opnå et givet 

mål. Processen er et middel til et mål, og ikke et mål i sig selv. Intern kontrol er et værktøj, 

som påvirker hele virksomheden og er et værktøj for ledelsen til at styre virksomheden. 

Processen skal være ”indbygget” frem for ”bygget på” virksomheden. For at processerne er 

effektive, skal de være velintegreret i virksomheden. 

 

Ad 1.2) Mennesker 

Den interne kontrol er påvirket af alle i virksomheden. Bestyrelse, ledelse og medarbejderne. 

Kernen i enhver virksomhed er dens mennesker og deres individuelle egenskaber. Topledelsen 

har ansvaret for at etablere en virksomhedskultur, som fremmer integritet og etiske værdier. 

Den administrerende direktør er den dominerende personlighed, personen sætter derfor ofte 

den etiske tone.  Det er ikke nok, at intern kontrol er manualer og forretningsgange. Interne 

kontroller skal følges af menneskerne i virksomheden med rette kompetence til at udføre 

kontrollerne. 

 

Ad 1.3) Rimelig sikkerhed 

COSO beskriver med dette begreb, at det ikke er muligt at opnå fuldstændig sikkerhed for, at 

der ikke opstår fejl gennem intern kontrol. Formålet er at opnå rimelig sikkerhed gennem 

effektive implementerede kontroller. Den menneskelige faktor er altid et usikkerhedsmoment, 

fordi de udformer de interne kontroller og skal gennemføre de interne kontroller. Der vil være 

mulighed for, at personer kan gå sammen om at tilsidesætte en intern kontrol, selvom det ser 

ud til, at disse er effektive. 
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Ad 1.4) Mål for intern kontrol 

Interne kontroller skal have et overordnet formål, der er en del af virksomhedens mål. For at 

tilstedeværelsen af de interne kontroller skal give mening, skal de stemme overens med 

virksomhedens mål. I COSO falder mål ind under tre kategorier. Disse tre mål er vist i COSO 

firkantens top. 

 

 
Figur 4 – COSO 1992 

 

Begrebsrammen for interne kontroller består af følgende 5 komponenter, som også kan ses på 

firkantens front. 

 

1. Kontrolmiljø 

2. Risikovurdering 

3. Information og kommunikation 

4. Kontrolaktiviteter 

5. Overvågning af kontroller 

 

For alle aktiviteter gælder, at de overordnede mål skal effektivt kommunikeres til ansatte og 

bestyrelse. Mål og delmål identificerer kritiske succesfaktorer. Ansvaret for målopfyldelse 

skal identificeres. 
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Ad 1) Kontrolmiljøet 

Det er ledelsens ansvar, at interne kontrolforanstaltninger og procedurer er etableret, således at 

der sikres fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for 

bogføringen, jf. Årsregnskabsloven § 54. Interne kontroller bliver ydermere etableret med det 

formål at forebygge og opdage eventuelle besvigelser. 

 

Den samlede ledelse bestemmer, hvordan det samlede kontrolmiljø skal se ud. Herefter er det 

den øverste ledelse, der skal sørge for, at den daglige ledelse udfører disse aftalte handlinger. 

Kontrolmiljøet angiver tonen i virksomheden og påvirker derfor i væsentlig grad 

medarbejdernes kontrolbevidsthed. Kontrolmiljøet er at give disciplin og struktur. Det er 

ligeledes grundlaget for alle komponenterne i intern kontrol. 

 

I kraft af begrænsninger i den interne kontrol skal revisor opnå forståelse af kontrolmiljøet. 

Kontrolmiljøet omfatter ledelsens holdninger, opmærksomhed og tiltag vedrørende den interne 

kontrol og vigtigheden heraf. Kontrolmiljøet fastlægger således tonen i organisationen og er 

dermed hele fundamentet for en effektiv intern kontrol. Ved revisors vurdering af 

kontrolmiljøet bør følgende elementer indgå i overvejelserne:  

 

Faktorer i kontrolmiljøet: 

1. Integritet og etiske værdier 

2. Incitamenter og fristelser 

3. Udarbejdelse og kommunikation af vejledning i moral 

4. Forpligtelse til kompetence 

5. Ledelsens filosofi og adfærdsstil 

6. Organisatorisk struktur 

7. Tildeling af autoritet og ansvar 

8. Personalepolitik og personalepraksis 

 

En væsentligt del af revisors forståelse af kontrolmiljøet er endvidere en vurdering af om 

kontrolmiljøets elementer er implementeret. Et velfungerende kontrolmiljø og intern kontrol 

kan dermed have væsentlig indflydelse på arten, den tidsmæssige placering og omfanget af 

revisors handlinger ved revisionen. Kontrolmiljøet i sig selv kan hverken forebygge, opdage 

eller korrigere væsentlig fejlinformation i den finansielle rapportering. Revisor bør derfor 
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overveje, hvilke andre elementer som sammen med kontrolmiljøet kan mindske risiciene for 

væsentlig fejlinformation i den finansielle rapportering.  

 

Såfremt revisor opdager væsentlige svagheder i udformningen eller implementeringen af den 

interne kontrol, skal det hurtigst muligt rapporteres til den daglige ledelse. 

 

Revisor tilrettelægger sin revision ud fra en vurdering af væsentlighed, og hvor revisor finder 

risikoen for væsentlig fejlinformation størst. I dette arbejde vil revisor få forståelse for 

forretningsgang og de deri nedlagte interne kontrolforanstaltninger i virksomheden. Hvis det 

er omkostningseffektivt og muligt, tester revisor disse kontrolforanstaltninger for at 

understøtte sin forståelse for virksomheden. Hvis revisor finder de interne kontroller 

utilstrækkelige eller mangelfulde, vil revisor oplyse om manglerne i revisionsprotokollatet. 

Der er gode muligheder for at opdage hændelige fejl under revisionen, men besvigelser, der er 

bevidste fejlinformationer er ikke altid nemme at opdage. Disse bliver som regel holdt ud af 

bogføringen eller søgt tilsløret for revisor, så det vil være meget dyrt og måske umuligt, hvis 

revisor skulle revidere mod at opdage besvigelser. Revisor skal kun udvide sin revision med 

henblik på at afsløre besvigelser, hvis der er en konkret mistanke om, at der foreligger en 

risiko for væsentlig fejlinformation. 

 

Ad 2) Risikovurdering 

Forudsætninger for en risikovurdering: 

• Strategier 

• Overordnede mål 

• Specifikke mål 

• Delmål 

 

Risikoanalyse er en estimering af risikoens betydning, vurdering af sandsynligheden for at 

risikoen opstår og vurdering af, hvordan risikoen styres. Risikoanalysen kræver identifikation 

af alle nøgleprocesser. 
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Ad 3) Information og kommunikation 

Information skal identificeres, registreres, bearbejdes og kommunikeres ved hjælp af 

informationssystemer. Informationer skal være tilstrækkelige, tilstede i rette tid, tidstro, 

nøjagtige og tilgængelige. 

 

Medarbejderne skal vide, at kontrolaktiviteterne skal tages alvorligt, forstå deres rolle i det 

interne kontrolsystem forstå, hvorledes deres aktiviteter relateres til andres arbejde, og de skal 

rapportere suspekte forhold. 

 

Ad 4) Kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteter er den politik og de procedurer, som hjælper til at sikre, at ledelsens 

anvisninger bliver udført. Kontrolaktiviteter er integreret med risikovurderingen, idet de skal 

håndtere risici. 

 

1. Godkendelser 

2. Autorisationer 

3. Verifikationer 

4. Sammenligninger 

5. Review af driften 

6. Kontrol af aktivernes sikkerhed 

7. Funktionsadskillelse 

 

Kontrolaktiviteterne kan typificeres ved at specialisere kontrolmålet dvs. kontrolaktiviteter 

omfatter: 

• Overordnet vurdering af resultater og delresultater 

• Direkte ledelse af funktioner eller aktiviteter 

• Databehandlingskontroller 

• Fysiske kontroller af aktiviteter 

• Performance indikationer 

• Funktionsadskillelse 

 

Kontrolaktiviteter omfatter en politik, der etablerer, hvad der skal gøres og procedurer, der 

udfører politikken. 
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Ad 5) Overvågning af kontroller 

Overvågning er en proces, som vurderer kvaliteten af systemers ydelser i systemer levetid.  

 

Overvågning skal foregå efter en plan og omfatter design og operation af kontroller. 

Overvågning omfatter alle aktiviteter i organisationen, og overvågning kan outsourceses.  

 

Overvågning gennemføres som kontinuerlige overvågningsaktiviteter og separate 

overvågningsaktiviteter eller en kombination heraf. 

 

3.2.2 COSO enterprise risk management (herefter COSO ERM) 

COSO ERM 2004 kom med et stort tillæg til COSO 1992. Formålet med COSO ERM er en 

mere risikobaseret tilgang til at fremme virksomhedens mål. COSO 1992 hjælper 

virksomhederne til at overskue og forbedre deres interne kontrolsystemer. Ved COSO ERM 

ændres fokus til risikostyring. COSO ERM omhandler intern kontrol og indeholder et stærkere 

og mere omfattende fokus på bredere emner inden for ERM. COSO ERM skal ses som et 

supplement til COSO 1992 med en tilgang baseret på risikostyring. Virksomhederne kan 

derfor bruge COSO ERM både med henblik på at opfylde deres behov for intern kontrol og på 

at arbejde sig hen imod en mere omfattende risk management proces.  

 

COSO ERM bygger på en grundlæggende forudsætning om, at enhver virksomhed har til 

formål at tilføre deres interessenter værdi. Alle virksomheder oplever usikkerhed, og det er 

ledelsens opgave at vurdere, hvor meget usikkerhed man er villig til at acceptere i sin stræben 

efter at øge interessentværdien.  

 

ERM vedrører risiko og muligheder, som har indflydelse på værdiskabelse og bevarelse, og 

ERM bliver defineret som følger: 

 

”Enterprise risk management er en proces, som en virksomheds bestyrelse, ledelse og andet 

personale bruger til at udvikle strategier på tværs af virksomheden og identificere potentielle 

begivenheder, som kan have indflydelse på virksomheden. Virksomheder anvender ERM til at 
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håndtere risikoappetit og til på en fornuftig måde at forsikre, at virksomhedens mål bliver 

opfyldt28”. 

 

Ved COSO Enterprice Risk management 2004 blev begrebsrammen udvidet til også at omfatte: 

 

1. Målsætning 

2. Identificering af begivenheder 

3. Risikoreaktion 

 

Dette illustreres i det udvidede COSO framework. 

 

 
Figur 5 – COSO ERM 

 

Ad 1) Målsætning 

Mål skal fastsættes, før ledelsen kan påvirke disse mål. Derfor skal der fastsættes mål for, 

hvilke mål ledelsen vil opnå ifølge deres virksomhedens mission og virksomhedens 

risikoappetit. 

 

Ad 2) Identificering af begivenheder 

Interne og eksterne begivenheder i virksomheden, der har indflydelse på virksomhedens mål 

skal identificeres, og begivenhederne skal opdeles i muligheder og risiko. Mulighederne skal 

ledelsen efterfølgende bruge i deres valg af strategi samt i deres opstilling af mål som 

beskrevet ovenfor. 

                                                 
28 Enterprise risk management integreret ramme 2004 
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Ad 3) Risikoreaktion 

Ledelsen skal vælge en måde at imødegå risiko. Ledelsen skal opdele resultaterne af interne 

kontroller i: udgå denne risiko, accepter dette risiko, reducer denne form for risiko og 

modellere risiko som man ønsker. 

 

Revisors handlinger 

Intern kontrol er den proces, der er udformet og implementeret af ledelsen for at give 

tilstrækkelig sikkerhed for, at virksomhedens mål med hensyn til pålideligheden af 

regnskabsaflæggelsen overholdelse af lovgivningen mv. Revisor skal opnå tilstrækkelig 

forståelse af den interne kontrol, til at identificere typer af potentiel fejlinformation og effekten 

på risici for væsentlig fejlinformation. Ved bedømmelse af om en intern kontrol er relevant for 

revisors overvejelser ved vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation, bør følgende 

indgå i revisors overvejelser:  

 

• Revisors bedømmelse af væsentlighed  

• Virksomhedens størrelse 

• Arten af virksomheden, herunder dens organisation og ejerforhold 

• Forskelligheden og kompleksiteten af virksomhedens forretningsområder 

• Krav i henhold til lovgivning og anden regulering 

• Arten og kompleksiteten af de systemer, der er en del af virksomhedens interne 

kontrol, herunder brug af serviceorganisationer 

 

Samtidig bør revisor være opmærksom på begrænsningerne i de interne kontroller. Uanset 

hvor godt de interne kontroller er udformet og fungerer, kan den ikke give virksomheden fuld 

sikker for, at virksomhedens mål for regnskabsaflæggelse nås. Baggrunden herfor er, at den 

interne kontrol er påvirket af den iboende begrænsning i den interne kontrol. Fx den 

menneskelige bedømmelse af eller i den interne kontrol, som kan være fejlagtig. Endvidere 

kan interne kontroller omgås ved sammensværgelse mellem to eller flere personer eller ved, at 

den daglige ledelse tilsidesætter intern kontrol.  
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Revisors forståelse for forretningsgange og interne kontroller 

• Erfaringer fra tidligere års revisor 

• Forespørgsler hos personale 

• Politikker og systemdokumentation 

• Gennemgang af dokumenter og registreringer 

• Observation 

 

Beskrivelsesmetodik 

Revisionsdokumentation skal være til stede, for at man kan udføre en effektiv revision. Den 

måde hvorpå man kan dokumentere interne kontroller og forretningsgange er ved: 

• Verbal beskrivelse 

• Flowcharts 

• Spørgeskemaer 

• Kombinationer 

 

Fastlæggelse af kontrolrisiko: 

• Fastlæggelse af kontrolmål 

• Identifikation af kontroller i forretningsgangen 

• Identifikation af svagheder 

 

Identificér relevante kontroller: 

• Forebyggende kontroller 

 

Anvendes for enhver transaktion, kræver store stikprøver ved test og tilvejebringer sjældent 

god dokumentation for udførelsen: 

• Afslørende kontroller 

 

Dækker ofte flere kontrolmål på én gang. Disse anvendes af ledelse, og tilvejebringer god 

dokumentation for udførelse, og kræver ikke store stikprøver ved test og skal være 

tilstrækkeligt følsomme for væsentlige fejl. 
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Vurderingskriterier for udvælgelse af kontroller: 

• Iboende risiko 

• Kontrolmiljø 

• Funktionsadskillelse 

• Effektivitet 

• Grundlag (korrekte data, fuldstændighed) 

• Følsomhed (væsentlige fejl) 

• Dokumentation 

• Udvælg kun nødvendige og effektive kontroller til test 

 

Test af kontroller: 

• Forespørgsel 

• Eftersyn af dokumenter og registreringer 

• Observation 

• Gentagelse af test  

• Test hele perioden 

 

3.2.3 Corporate Governance – god selskabsledelse 

Det er et krav for børsnoterede virksomheder i Danmark at tage stilling til corporate 

governance i deres årsrapporter. Reglerne er indført for at mindske mulighederne for, at der 

opstår besvigelser som følge af dårlig ledelse. Corporate governance udspringer af principal-

agent-teorien, og begrebsrammen er udfærdiget for at imødegå de risici, der er beskrevet i 

principal-agent-teorien.  

 

Formålet med reguleringen er at øge tilliden til selskaberne og bidrage til at fremme en dansk 

aktiekultur. Det er af væsentlig betydning, at det enkelte selskab selv tager stilling til, hvordan 

det bedst lever op til ”Anbefalinger om god selskabsledelse”, og at det informerer sine 

aktionærer og interessenter herom. Formålet med ”Anbefalingerne for god selskabsledelse” er 

ydermere at skabe et praktisk værktøj, der er i overensstemmelse med den internationale 

udvikling. Formålet er også at tiltrække udenlandske investorer til danske aktiehandler, og 

inspirere de danske virksomheder til at takle globaliseringen29.  

                                                 
29 Nørby-udvalgets rapport side 44-45 
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Anbefalingerne om god selskabsledelse er med til at tolke COSO ERM. I den periode, hvor 

rammen blev udviklet, var der en række store erhvervsskandaler og fiaskoer, hvor investorer, 

virksomhedspersonale og andre led store tab. Efterfølgende var der behov for regulering af 

corporate governance og risk management. Nedenfor er beskrevet den indvirkning det har haft 

på dansk regulering af corporate governance. 

 

I USA udviklede pensionsselskabet CalPERS nogle principper for god selskabsledelse, og i 

Storbritannien mundede det ud i en rapport fra Cadbury i 1992 om anbefalinger til god 

selskabsledelse. Anbefalingerne om god selskabsledelse har ikke været en del af hard law, 

men i dag skal man oplyse, om man følger Combined Code (den nyeste version af 

anbefalinger om god selskabsledelse), hvis man er børsnoteret på London Stock Exchange30. 

 

Som reaktion på bl.a. Nordisk Fjer skandalen blussede debatten om Corporate Governance 

også op i Danmark. Reaktionen fra regeringens side var, at skærpe lovgivningen og dermed 

nedsatte man et udvalg i 1997, som udgav Anbefalinger til god selskabsledelse i 200131. For at 

udfærdige den oprindelige rapport spurgte man lederne i virksomhederne, og ud fra denne 

empiriske undersøgelse udfærdigede man Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse. 

Danmark har nu også indført et følg og forklar princip, som man kender fra Storbritannien.  

 

Målgruppen for anbefalinger om god selskabsledelse er danske børsnoterede selskaber og de 

danske selskaber, der sigter mod at blive noteret på fondsbørsen32. Anbefalingerne om god 

selskabsledelse deles op i 8 hovedområder: 

 

• Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

• Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

• Åbenhed og gennemsigtighed 

• Bestyrelsens opgaver og ansvar 

• Bestyrelsens sammensætning 

                                                 
30 Nørby-udvalgets rapport side 30 

31 Nørby-udvalgets rapport side 43 

32 Nørby-udvalgets rapport side 48 
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• Aflønning af bestyrelse og direktion 

• Risikostyring 

• Revision 

 

Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 

Der ligges vægt på, at selskabet skal skabe rammer, så det er let for aktionærerne at komme i 

dialog med ledelsen. Bl.a. på generalforsamlingen skal det være let at komme i dialog med 

ledelsen. 

 

Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

Det er vigtigt at have et godt forhold til sine interessenter. Dette sikres ved åbenhed og 

gensidig respekt. Her nævnes, at grundlæggende værdier og formål bør beskrives, så 

interessenter har informationerne der viser åbenhed. 

 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Aktionærer og interessenter kan have forskelligt behov for information. Derfor anbefales det, 

at man har en informations- og kommunikationspolitik fra bestyrelsens side. Derudover 

anbefaler man, at der udfærdiges procedurer, så alt relevant information kommer ud til 

aktionærer og interessenter. 

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsens opgaver og ansvar skal beskrives. Bestyrelsen varetager den overordnede 

strategiske ledelse i virksomheden og har det finansielle og ledelsesmæssige ansvar samt 

løbende at vurdere direktionens arbejde. 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Det er vigtigt at have den rigtige sammensætning i bestyrelsen. Det er vigtigt, at bestyrelsen er 

professionel, så bestyrelsen kan udføre sine arbejdsopgaver bedst. Herefter skal beskrives 

regler om antal, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer osv.  

 

Aflønning af bestyrelse og direktion 

Man bør tiltrække kvalificeret arbejdskraft ved at tilbyde aflønning af bestyrelsen på 

markedsmæssige vilkår. Derudover bør man være påpasselig med at lave incitamentsaflønning. 
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Alle forhold herom bør nævnes, da det kan skabe en interessekonflikt mellem aktionærernes 

og selskabsledelsen. Igen er åbenhed en vigtig ting at holde sig for øje. 

 

Risikostyring 

Det er vigtigt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af 

risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. 

 

Revision 

Det er vigtigt med en uafhængig og kompetent revision. Det foreslås, at man udfærdiger 

aftalebrev revisionen og bestyrelsen imellem. 

 

Implementering 

Den måde man har valgt at implementere ”Anbefalingerne til god selskabsledelse”, er ved soft 

law. De danske virksomheder, som er registeret på Fondsbørsen skal anvende et følg og 

forklar princip i henhold til Fondsbørsens egne regler. Årsregnskabsloven har indført et krav 

om, at børsnoterede virksomheder i årsrapporten skal oplyse, om man er underlagt et etisk 

kodeks, jf. Årsregnskabsloven § 107 litra b. Såfremt man ikke har valgt at følge dette kodeks 

på enkelte områder, så skal undladelse heraf forklares i årsrapporten. 

 

Anbefalingerne til god selskabsledelse betragtes som soft law. Alligevel skal man benytte et 

følg og forklar princip. Regelsættet kan derfor opfattes som deskriptive regler, som man skal 

forholde sig til i årsrapporten, lige meget om man følger anbefalingerne eller ej. Det er tæt på, 

at man foranlediges til at sige, at anbefalingerne allerede er en del af hard law.  

 

I og med, at man skal følge et følg og forklar princip, giver det virksomhederne et spillerum. 

Hvis man som virksomhed ikke vil følge anbefalingerne, skal man forklare, hvorfor man ikke 

følger anbefalingerne. Nørby-udvalget argumenterer for, at indføre anbefalingerne som soft 

law, fordi det vil medføre større fleksibilitet. Manglende overholdelse af Fondsbørsens regler 

kan bl.a. medføre bøde på op til 1 mio. kr.  
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2.3.4 Revisionsudvalg 

Man skal i Danmark have et revisionsudvalg, hvis man er børsnoteret virksomhed i Danmark. 

Revisionsudvalgets opgaver er primært, at overvåge relevante områder, jf. Revisorlovens § 31. 

Revisionsudvalgets opgaver er, at: 

 
• Føre tilsyn med rigtigheden af finansielle oplysninger i årsrapporter mv. 

• Rapportering til bestyrelsen om aktiviteter i forbindelse med godkendelse af 

årsrapporter 

• Vurdere hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis. 

 
 
Revisionsudvalget skal også overvåge, om interne kontrolsystemer, intern revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt. Der er et krav til, at revisionsudvalget skal bestå af 

bestyrelsesmedlemmer, der ikke samtidig indgår i direktionen. Mindst ét medlem skal være 

uafhængig af virksomhedens og besidde revision- og regnskabsmæssig kompetence. For at et 

revisionsudvalg skal kunne være effektivt, skal revisionsudvalget være i stand til at kritisere 

forretningsgange og interne kontroller mv. 

 

Revisionsudvalgets funktioner og opgaver berører ikke det ansvar, som i øvrigt påhviler 

medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen33. Revisionsudvalget er et underudvalg til 

bestyrelsen, og arbejder således på vegne af denne, men er selvfølgelig underlagt lovens krav 

til udførelse af sit hverv34. Revisionsudvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence, 

men indstiller til virksomhedens bestyrelse. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 bemærkningerne til lovforslaget side 54 
 
34 bemærkningerne til lovforslaget side 28 
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3.2 Revisorloven 

3.2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2”35. 

 

Bestemmelsen medfører, at revisor ikke kun skal varetage ejernes og ledelsens interesser. 

Revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant og også varetage samfundets 

interesse. Loven er således meget fokuseret på revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 

 

3.2.2 God revisionsskik 

Når revisor skal afgive en erklæring med sikkerhed, skal revisor overholde god revisionsskik. 

Revisor skal udføre opgaver i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder udvise den 

nøjagtighed og hurtighed som opgavens beskaffenhed tillader, jf. Revisorloven § 16. 

 

”God revisionsskik indebærer desuden, at revisor skal udvide integritet, fortrolighed, 

professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af 

opgaverne”36. 

 

Hermed skal revisor agere som en ”bonus pater” revisor i den givne situation og gøre, hvad 

der forventes af revisor i den givne situation.  

 

Begrebet god revisionsskik nævnes også i Selskabslovens § 147, hvor dette også nævnes som 

revisors pligt ved revision af regnskaber. 

 

Man kender begrebet god skik fra andre brancher så som god advokatskik, redelig 

forretningsskik, god forsikringspraksis, og god markedsføringsskik mv. Denne dynamiske 

regulering betyder, at der kan tages hensyn til det pågældende fags udvikling og samfundet i 

øvrigt uden der skal ske ændringer i lovgivningen.  

                                                 
35 Revisorloven § 16, stk. 1 

36 Revisorloven § 16, stk. 1 
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Baggrunden for, at det ikke fremgår af loven, hvordan god revisionsskik skal opfattes er, at 

loven er tænkt som en rammelov. Det er således op til revisionsbranchen selv løbende at 

definere de krav som revisorerne skal leve op til for at overholde god revisionsskik. God 

revisionsskik er dermed et dynamisk begreb, og følger udviklingen i samfundet, hovedsageligt 

ved udstedelse af de danske og internationale revisionsstandarder. God revisionsskik er 

således en samlet betegnelse for alle de handlinger som revisor bør udføre ved revisionen, 

samt den måde som revisor bør agere på.  

 

3.2.3 Begrebsrammen 

Mautz og Sharaf behandlede revisionen i et teoretisk perspektiv i 1960’erne og det var som 

tidligere nævnt først på dette tidspunkt at revisionen blev teoretisk præget. Udviklingen siden 

da har primært været præget af David Flints værk ”Philosophy and principles of auditing” og 

senest Michael J. Pratts og Karen Van Peursems videreudvikling af begrebsrammen for den 

teoretiske revision. Michael J. Pratts og Karen Van Peursems væsentligste tilføjelse til 

revisionsplanlægningen var begrebet revisionsrisiko. Revisionsrisikoen er i dag en væsentlig 

del af revisionsplanlægningen, og dermed omfanget af revisionen. Da begrebsrammen 

omhandler hele det teoretiske grundlag for udførslen af revisionen, har revisionsprocessen, 

med baggrund i Michael J. P. og Karen V. P. begrebsramme udviklet sig til at være 

risikostyret.  Begrebsrammen for revisionen er vist nedenfor: 
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Figur 6 – Begrebsrammen. Kilde: Pratt, M. J. and Van Peursem K. ”Towards a conceptual framework for auditing” 

 

Begrebsrammen fastlægger indledningsvist revisors rolle i samfundet. På baggrund heraf er 

fastlagt 7 postulater, som skal være opfyldt, for revisor kan opfylde sin rolle i samfundet. 

Herefter er som en delvis operationalisering af postulaterne udarbejdet flere begreber. 

Begreberne fastlægger de grundlæggende retningslinjer, som skal regulere revisor hvervet og 

muliggøre, at det kan opfylde sin rolle i samfundet.  

 

3.2.4 Business Risk Auditing 

Oprindeligt var revision baseret på transaktioner og gennemgang heraf. I takt med at 

virksomhederne og organisationerne voksede, steg behovet for interne kontroller og 

rapporteringssystemer for ledelsen i virksomhederne. I forbindelse med virksomhedernes 

stigende implementering af interne kontroller og fokusering på velfungerende kontrolmiljøer 

begyndte revisorerne ligeledes at fokusere på de interne kontroller og test heraf. Denne nye 

testbaserede risikorevision udviklede fokus på risikoområder og revisionsrisiko som produkt 

af iboende og kontrol risiko. Revisorerne udviklede således en revision med fokus på risiko, 

væsentlighed og risiko områder, samt afdækning heraf ved test af kontroller. Revisionen blev 
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dermed fokuseret på en dybdegående forståelse af virksomhedens, dens risici og revisionen 

blev dermed tilrettelagt med fokus på de områder, som havde størst risiko i virksomheden. 

Revisionsrisikoen blev dermed et udtryk for virksomhedens kontrolmiljø og ”business risk”.  

 

3.2.5 Revisionsrisikomodellen 

For at revisor kan afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at et regnskab ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation, skal revisor være 95 % sikker på, at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation37. Man går ud fra modellen 

 

RR = IR x KR x OR (Opdagelsesrevision kan ydermere deles op i regnskabsanalytisk revision 

og substansrevision)  

 

Revisionsrisiko (RR) er risikoen for, at revisor afgiver en revisionspåtegning uden forbehold 

på et regnskab, der indeholder væsentlige fejl.  

 

Revisionsrisikoen har tre komponenter: 

Iboende risiko (IR) betegner risikoen for at fejl opstår i en regnskabspost eller transaktionstype 

uden hensyntagen til eventuelle interne kontrolforanstaltninger. Kontrolrisiko (KR) er risikoen 

for, at fejl ikke forhindres eller rettes af det interne kontrolsystem inden 

regnskabsrapportering. Opdagelsesrisiko (OR) er risikoen for, at revisors 

substansrevisionshandlinger ikke vil afdække opståede, der hver for sig eller sammenlagt 

kunne være væsentlige fejl38. 

 

Art, mængde og kompleksitet er med til at fastligge den iboende risiko. Kontrolrisikoen 

afhænger af mængden af interne kontroller. 

 

Revisors opgave er at planlægge revisionen med sin professionelle dømmekraft, så 

revisionsrisikoen reduceres til et acceptabelt lavt niveau. Ovenstående model medfører, at 

revisor ikke skal være 100 % sikker for at regnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. Efter der er indført en risikobaseret tilgang til revision, kender revisor ikke til 

                                                 
37 Ingen danske eller internationale revisionsstandarder angiver, hvad der ligger i acceptabelt lavt niveau, men de fleste revisionshuse 
anvender 5 %. 

38 Revision – koncept og teori side 283 
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alle posteringer i regnskabet, hvorfor der er posteringer revisor ikke har set på og kan derfor 

ikke være 100 % sikker på at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Én af de 

andre faktorer, der gør, at revisor ikke kan være 100 % sikker i alle poster i et regnskab er 

fordi revisor baserer sig på interne kontroller. Hvis man ikke vælger at basere sin revision på 

test af kontroller, skal substansrevisionen udvides.  

 

Revisors handlinger i forbindelse med revisionsrisikomodellen vedrører fortrinsvist 

opdagelsesrisikoen. Revisor skal ind og teste forretningsgange og interne kontroller, for at se 

om opdagelsesrisikoen mindskes pga. effektive kontroller, som revisor kan basere sin revision 

på. Revisor skal derefter vurdere, hvor mange handlinger revisor skal udføre for, at 

revisionsrisikoen kommer ned på et acceptabelt lavt niveau. 

 

Revisionsplanlægningen bør dermed udarbejdes i overensstemmelse med god revisionsskik og 

i forlængelse heraf, i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder39.  

3.2.6 Revisionsprocessen 

I dette afsnit vil revisionsprocessen blive gennemgået. Det relevante indhold i 

kernerevisionsstandarderne vil nedfor blive gennemgået for at vise, hvilke handlinger revisor 

skal udføre i forhold til besvigelser. 

 
RS 200 Målet og krav til revision. 
RS 230 Revisionsdokumentationen. 
RS 265 Kommunikation af revisionsmæssige forhold til virksomhedens øverste ledelse. 
RS 300 Planlægning af revision af regnskaber. 
RS 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering for væsentlig 

fejlinformation. 
RS 320 Væsentlighed ved revisionen. 
RS 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici. 
RS 500 Revisionsbevis 
RS 240 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. 
Figur 7 – Oversigt over revisionsstandarderne. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Revisionsstandarderne kan i helt særlige tilfælde afviges, såfremt revisor vurderer at det giver et mere retvisende billede, jf. RS 200, pkt. 2  
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3.2.6.1 RS 200 Målet og krav til revision 

RS 200 opstiller 10 krav til, hvordan en revision af et regnskab skal foretages. De 10 punkter 

er:  

1. Målet med revision af regnskaber 
2. Etiske krav i relation til revision af regnskaber 
3. Udførelse af revision af regnskaber 
4. Omfanget af revision af regnskaber 
5. Professionel skepsis 
6. Høj grad af sikkerhed 
7. Revisionsrisiko og væsentlighed 
8. Ansvar for regnskabet 
9. Afgørelse af hvorvidt den regnskabsmæssige begrebsramme er acceptabel 
10. Afgivelse af konklusion om regnskabet 

 

Ad 1. Målet med revision af regnskaber: 

Målet med revision af regnskaber er at sætte revisor i stand til at afgive en konklusion om, 

hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme40. 

 

Ad 2. Etiske krav i relation til revision af regnskaber 

Revisor skal overholde de etiske krav, der er i relation til revisionsopgaver, herunder god 

revisionsskik. 

 

Ad 3. Udførelse af revision af regnskaber 

Når revisor udfører revision, skal revisor udføre revisionen i overensstemmelse med de danske 

revisionsstandarder eller de internationale standarder (ISA’erne).  

 

Ad 4. Omfanget af revision af regnskaber 

Revisor skal overholde alle relevante revisionsstandarder. Dette tilsidesætter ikke anden 

lovgivning og regulering i forhold til revisionen. Hvis revisor ikke følger ISA’erne eller 

revisionsstanderne til fulde, så må revisor ikke udtrykke overensstemmelse hermed. 

 

Ad 5. Professionel skepsis 

Revisor skal planlægge med en professionel skepsis. En professionel skepsis vil sige, at 

revisor foretager en kritisk vurdering af gyldigheden af det opnåede revisionsbevis og er 

                                                 
40 RS 200 afsnit 2 
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opmærksom på revisionsbevis, der modsiger eller betvivler af dette. Ligeledes skal svar fra 

ledelsens vurderes i forhold til det opnåede revisionsbevis. 

 

Ad 6. Høj grad af sikkerhed 

Høj sikkerhed er et begreb, der relaterer sig til summen af de revisionsbeviser, som er 

nødvendige for, at revisor kan konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation. Revisor kan ikke opnå fuld sikkerhed pga. iboende begrænsninger i revisionen 

såsom de iboende begrænsninger ved intern kontrol (for eksempel muligheden for ledelsens 

tilsidesættelse af kontroller eller sammensværgelse). 

 

Ad 7. Revisionsrisiko og væsentlighed 

Risikoen for at et regnskab er behæftet med væsentlig fejlinformation kaldes revisionsrisiko. 

Det er revisors arbejde at reducere denne revisionsrisiko til et acceptabelt lavt niveau, så man 

kan opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke er behæftet med væsentlig 

fejlinformation. 

 

Ad 8. Ansvar for regnskabet 

Den daglige ledelse har ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af regnskabet. Dette er også 

beskrevet i Selskabsloven § 115 som beskrevet tidligere. 

 

Ad 9. Afgørelse af hvorvidt den regnskabsmæssige begrebsramme er acceptabel. 

Det er revisors arbejde at afgøre om ledelsen har anvendt regnskabsmæssige begrebsramme 

acceptabelt. 

 

Ad 10. Afgivelse af konklusion om regnskabet 

Revisionsbeviser danner grundlag for revisors konklusion om regnskabet, som kan ende med 

en ikke modificeret påtegning eller en modificeret påtegning. 

 

3.2.6.2 RS 230, Revisionsdokumentation 

Revisor skal rettidigt udarbejde revisionsdokumentation, som giver tilstrækkelig og egnet 

revisionsbevis for, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsstandarderne og 

gældende krav i lovgivning og øvrig regulering. 
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Revisionsdokumentation er den dokumentation af udførte revisionshandlinger, relevant opnået 

revisionsbevis og konklusioner, som revisor har draget.  

 

Revisor skal udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har 

forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og 

omfanget af de udførte revisionshandlinger for at overholde revisionsstandarderne og krav i 

den gældende lovgivning og øvrig lovgivning. Resultaterne af revisionshandlingerne af det 

opnåede revisionsbevis, betydelige forhold, som er opstået i løbet af revisionen, og 

konklusionerne herpå. 

 

3.2.6.3 RS 260, Kommunikation af revisionsmæssige forhold til virksomhedens øverste 

ledelse. 

Revisor skal til virksomhedens øverste ledelse kommunikere revisionsmæssige forhold 

af ledelsesmæssig interesse, der viser sig ved revisionen af regnskabet41. 

 

Revisor skal vurdere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse, der viser 

sig ved revision af regnskabet, og kommunikere disse til den øverste ledelse42. Dette omfatter 

bl.a. andre forhold, der bør bringes til den øverste ledelses kendskab, såsom væsentlige 

svagheder i de interne kontroller, spørgsmål vedrørende den daglige ledelses integritet 

samt besvigelser, som involverer den daglige ledelse. 

 

Revisor har tavshedspligt. Krav fastsat af nationale revisorforeninger, lovgivning og øvrig 

regulering kan begrænse revisors kommunikation af revisionsmæssige forhold af interesse for 

den øverste ledelse. Revisor overvejer sådanne krav, lovgivning og øvrig regulering, før 

revisor kommunikerer med den øverste ledelse.  

 

Tavshedspligten kan brydes i tilfælde, jf. Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 

10, stk. 5-7, om revisors pligter ved grove økonomiske forbrydelser udført af 

ledelsesmedlemmer, og Lov om forebyggende foranstaltninger vedrørende hvidvaskning af 

penge og finansiering af terrorisme, der indebærer anmeldelsespligt for revisor43.  

                                                 
41 Afsnit 2 RS 260 

42 Afsnit 11 RS 260 
43 Fodnote til RS 260 afsnit 20 



Kasper Frølich Kristensen 

 49 

 

3.2.6.4 RS 300, Planlægning af revision af regnskaber 

Revisor skal planlægge revisionen så opgaven udføres effektivt. Målet er at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, og dette mål skal altså opnås ved en effektiv 

revision. 

 

Planlægningen er ikke afgrænset til den indledende fase af revisionen, men afsluttes først ved 

afslutning af revisionsopgaven. Derfor kan revisor ændre sin planlægning løbende, hvis 

revisor oplever ting, der gør risikoen for væsentlig fejlinformation større. 

 

Inden revisor skal i gang med den reelle revision, skal revisor tage stilling til klientaccept og 

opgaveaccept, herunder uafhængighed. Formålet er, at revisor får overvejet alle aspekter i 

henhold til revisionsopgaven, når revisor skal planlægge revisionen. Udførelse af 

indledningsvise handlinger udføres kort efter eller i forbindelse med afslutning af en revision. 

 

Som en del af planlægningen skal revisor fastlægge den overordnede revisionsstrategi. 

Revisionsstrategien omfatter fastlæggelse af opgavens karakteristika såsom omfang, 

branchespecifikke rapporteringskrav osv. 

 

Ligeledes omfatter revisionsstrategien fastlæggelse af mål om rapportering, og afstemning af 

deadlines afklares med ledelsen. Derudover skal der fastlægges et væsentlighedsniveau og 

identifikation af områder med mulige høj risiko for væsentlig fejlinformation foretages. Heri 

ligger også en vurdering af, om revisor kan forvente at opnå bevis om de interne kontrollers 

effektivitet. Revisionsstrategien bør samtidig fastlægge ressourcerne og fordelingen af teamet. 

Revisor bør dernæst fastlægge selve revisionsplanen. Revisionsplanen udarbejdes i 

overensstemmelse med RS 315 ”Forståelse af virksomheden og dens omgivelse og vurdering 

af risici for væsentlig fejlinformation” og RS 330 ”Revisors handlinger som reaktion på 

vurderede risici”.  

 

RS 300 stiller endvidere krav om, at der udfærdiges en revisionsplan med henblik på at 

reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. Revisionsplanen er mere detaljeret 

end revisionsstrategien. Denne kræver bl.a. oplistede revisionshandlinger mv.  
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Den overordnede revisionsstrategi skal opdateres og ændres i løbet af revisionen, når det er 

påkrævet, samt at revisionsstrategien og revisionsplanen, inkl. alle betydelige ændringer, skal 

kunne dokumenteres.  

 

Revisionsplanen omfatter også en beskrivelse af arten, den tidsmæssige placering og omfanget 

af planlagte risikovurderingshandlinger, som er tilstrækkelig til at vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation i henhold til RS 315 og reaktion på de vurderede risici i RS 330. 

 

3.2.6.5 RS 315, Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation 

Formålet med RS 315 er en vejledning for, at revisor kan opnå en forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, herunder dens interne kontroller, der er tilstrækkelig til at identificere og 

vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om de skyldes besvigelser eller 

fejl samt at planlægge og udføre yderligere revisionshandlinger. RS 315 er essentiel for al 

revision. Man skal forstå før man ved, hvordan man kommer til målet. 

 

Revisionsstandarden er opbygget med følgende overordnede punkter: 

1. Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden og dens 

omgivelser, herunder dens interne kontrol. 

2. Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne 

kontroller. 

3. Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

4. Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse 

 

Ad 1 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden og dens omgivelser, 

herunder dens interne kontrol. 

Opnåelse af forståelse for virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol er 

beskrevet som en dynamisk proces gennem hele revisionen. Der er 3 revisionshandlinger som 

revisor skal udføre for at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens 

interne kontrol.  De 3 revisionshandlinger er: Forespørgsler til ledelsen og andre i 

virksomheden (1), analytiske handlinger (2) og observation og undersøgelse (3). Det er ikke et 

krav, at revisor udfører alle 3 revisionshandlinger for ethvert aspekt. Her stilles der lid til, at 

revisor ved hvor mange handlinger, revisor skal udføre for at opnå den ønskede forståelse. Der 
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drages også erfaringer fra eventuel tidligere revision af virksomheden, hvor revisor har opnået 

forståelse, og i det tilfælde fokuseres mere på om der er sket ændringer. 

 

Ad 2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne 

kontroller. 

For at revisor kan få denne forståelse, skal revisor både være opmærksom på eksterne aspekter 

(Branche, lovgivning mv.) samt interne faktorer (virksomhedens art, virksomhedens mål og 

strategier, måling og kontrol af finansielle præstationer og intern kontrol). 

 

Den interne kontrol består af følgende elementer: 

• Kontrolmiljøet 

• Virksomhedens risikovurderingsproces 

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

regnskabsaflæggelse, samt kommunikation 

• Kontrolaktiviteter 

• Overvågning af kontroller 

 

Intern kontrol er beskrevet ovenfor, og afsnittet vil derfor ikke blive gennemgået yderligere. 

 

Ad 3 Vurdering af væsentlig fejlinformation 

Revisor skal efter forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder interne kontroller 

vurdere risici for væsentlig fejlinformation og herefter skal revisor planlægge forskellige 

revisionshandlinger ved de konstaterede risici. Eksempelvis substansrevision, systemrevison 

mv. 

 

Ad 4 Kommunikation med øverste ledelse og den daglige ledelse 

Hvis revisor har konstateret, at de interne kontroller er utilstrækkelige og kan medføre risiko 

for væsentlig fejlinformation, skal revisor orientere ledelsen om dette. Det føres også i 

revisionsprotokollen. 
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3.2.6.6 RS 320 -væsentlighed ved revision 

RS 320 giver en vejledning til, hvordan væsentlighed skal forstås i sammenhæng med 

revisionsrisiko. RS 320 og International Accounting Standards Board definerer væsentlighed 

som  

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejlinformation heri kan have indflydelse 

på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet”.  

Målet med revisionen er ifølge RS 320 at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion 

om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme. Vurderingen af, hvad der er væsentligt, er dog op til revisors 

professionelle dømmekraft.  Væsentligheden skal overvejes når arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget af revisionshandlinger fastlægges samt når indvirkningen af 

fejlinformation vurderes. 

Ved planlægningen vurderer revisor risici for, at regnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation, og hvordan revisor skal reagere på de vurderede risici. Dette hjælper til at 

fastlægge væsentlighedsniveau og vurdering af, om dette niveau stadig er passende gennem 

revisionen. 

Jo højere væsentlighedsniveau jo laver revisionsrisiko, og vice versa. Derfor er det vigtigt, 

hvis revisor sænker væsentlighedsniveauet, at revisor udfører yderligere handlinger, da 

revisionsrisikoen stiger ved denne handling. 

Ved planlægningen af revisionen skal revisor dermed overveje hvad der ville gøre regnskabet 

væsentligt fejlbehæftet, samt hvilke handlinger, som kan foretages for at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau.  

Hvis revisor har konstateret ikke korrigeret fejlinformation i regnskabet ved revisionen, skal 

der foretages en vurdering af om summen af ikke korrigeret fejlinformation er væsentlig. Hvis 

summen vurderes væsentlig skal fejlene korrigeres, ellers medfører det en modificeret 

revisionspåtegning ifølge RS 701. Ikke korrigerede fejl oplyses endvidere i 

revisionsprotokollen. 
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3.2.6.7 RS 330, Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici 

Formålet med RS 330 er at give vejledning til generelle reaktioner, udformning og udførelse af  

revisionshandlinger som reaktion på vurderede risici. 

 

Generelle reaktioner 

Revisor skal fastlægge generelle reaktioner, der adresserer risici for væsentlig fejlinformation 

på regnskabsniveau og giver vejledning om arten af disse reaktioner. 

 

Generelle reaktioner kan være at sammensætte det korrekte team og vurdere om der er brug 

for eksperter. Vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau er påvirket 

af revisors forståelse af kontrolmiljøet. Hvis kontrolmiljøet vurderes effektivt, kan revisor 

tillade sig at udføre visse revisionshandlinger under den løbende revision i stedet for under 

statusrevisionen.  

 

Revisionshandlinger 

Revisor skal også udforme og udføre yderligere revisionshandlinger, hvis art, tidsmæssige 

placering og omfang er reaktioner på de vurderede risici, for væsentlig fejlinformation. Ved 

udformningen af de yderligere revisionshandlinger bør revisor overveje følgende forhold:  

 

• Risikoens betydning 

• Sandsynligheden for, at en væsentlig fejlinformation vil opstå 

• Karakteristika ved omfattede transaktionstyper, saldobalanceposter eller oplysninger 

• Arten af de specifikke kontroller, som virksomheden benytter, og især om disse er 

manuelle eller programmerede 

• Om det forventes at opnå revisionsbevis, som understøtter at virksomhedens kontroller 

er effektive til at forebygge eller opdage og korrigere væsentlig fejlinformation 

 

Revisors vurdering af de identificerede risici er grundlaget for revisionsstrategiens udformning 

og udførelsen af de yderligere revisionshandlinger.  

 

Såfremt revisor derimod vurderer, at interne kontroller er velfungerende, skal revisor udføre 

en test af kontrollerne for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at kontrollerne har 
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fungeret effektivt på de relevante tidspunkter i perioden der revideres. Såfremt kontrollerne 

ikke ændres skal revisor mindst teste dem hvert tredje år.  

 

Ved vurderingen af kontrollernes funktionalitet og perioden inden de igen skal testes, bør 

revisor inddrage:  

 

• Effektiviteten af kontrolmiljøet, virksomhedens overvågning af kontroller og 

virksomhedens risikovurderingsproces 

• Risici ved kontrollens karakteristika, herunder om den er IT eller manuelt baseret 

• Effektiviteten af de generelle IT kontroller 

• Effektiviteten af selve kontrollen, samt hvordan og hvad den anvendes til 

• Om manglende ændringer af en bestemt kontrol udgør en risiko ved ændrede 

omstændigheder 

• Risikoen for væsentlig fejlinformation og omfanget af tillid til kontrollen 

 

Følgende faktorer bør således medføre, at revisor ikke baserer sig på revisionsbevis opnået ved 

tidligere revisioner:  

 

• Svagt kontrolmiljø 

• Svag overvågning af kontroller 

• Et væsentligt manuelt element i de pågældende kontroller 

• Personaleændringer som påvirker kontrollen væsentligt 

• Ændrede omstændigheder som indikerer et behov for en ændring af kontrollen 

• Svage generelle IT kontroller 

 

Samlet bør omfanget af revisors test af kontroller udvides i takt med graden som revisor 

baserer revisionen på kontrollernes funktionalitet. 

 

3.2.6.8 RS 500, Revisionsbevis 

Formålet med RS 500 er en standard for, hvad der er revisionsbevis i en revision af 

regnskaber, mængden og kvaliteten af revisionsbevis mv. 
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Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at blive i stand til at drage 

konklusioner, som er tilstrækkelige som grundlag for revisionskonklusionen. 

 

Revisionsbevis defineres i RS 500 som: ”Alle de informationer, som revisor anvender for at 

nå til de konklusioner, revisionskonklusionen baseres på, og omfatter information, der er 

indeholdt i bogføringen, der ligger bag regnskabet, og anden information”. 

 

Revisor opnår noget revisionsbevis ved at teste bogføringen, som den daglige ledelse har 

ansvaret for. Ellers kan revisor opnå revisionsbevis via mødereferater, bekræftelser fra 

tredjepart, finansanalytikeres rapporter, sammenligne data om konkurrenter, kontrolmanualer, 

forespørgsler, observation og undersøgelser. 

 

Revisor skal opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

• Tilstrækkelig er målestokken for mængden og  

• egnethed er målestokken for revisionsbevisets kvalitet (relevans og pålidelighed) 

 

Revisor skal for transaktionstyper, saldobalanceposter samt præsentation og oplysning benytte 

revisionsmål, der er tilstrækkeligt detaljeret til at danne grundlag for vurderingen af risici for 

væsentlig fejlinformation og for udformningen og udførelsen af yderligere 

revisionshandlinger. 

 

Opnåelse af revisionsbevis vedrørende et bestemt revisionsmål kan ikke erstatte opnåelse af 

revisionsbevis for et andet revisionsmål. 

 

RS 500 nævner en række revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis: 

1. Undersøgelse af registreringer og dokumenter 
2. Undersøgelse af materielle aktiver 
3. Observation 
4. Forespørgsel 
5. Bekræftelse 
6. Efterregning 
7. Genudførelse 
8. Analytiske handlinger 

 

Disse handlinger er alle med til at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, og det er op til revisor at 

sikre, at disse revisionsbeviser også er egnede. 
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3.2.6.9 RS 240, Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber  

RS 240 omhandler de grundlæggende principper for revisors væsentligste handlinger samt 

ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. Standarden er også en 

uddybning af vejledningerne i RS 315 og RS 330 i relation til risici for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser.  

 

Hvad er besvigelser 

Man skelner mellem fejl og besvigelser. For at definere, hvad der er besvigelser, beskriver RS 

240 afsnit 5 tre tilfælde, hvor der er tale om fejl og ikke besvigelser: 

 

1. En fejl i forbindelse med indsamlingen eller behandlingen af data, som regnskabet er 

udarbejdet på grundlag af. 

2. Et ukorrekt regnskabsmæssigt skøn, der er en følge af forglemmelse eller 

fejlfortolkning af fakta. 

3. En fejltagelse ved anvendelse af regnskabspraksis i forbindelse med måling, 

indregning, klassifikation, præsentation eller oplysning. 

 

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

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

vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret”44. 

 

To typer af tilsigtede fejlinformationer, der er relevante for revisor45: 

• Regnskabsmanipulation 

• Misbrug af aktiver46 

 

Regnskabsmanipulation47 

Regnskabsmanipulation indebærer tilsigtet fejlinformation, herunder udeladelse af beløb eller 

oplysninger, i regnskabet for at vildlede regnskabsbrugerne. Regnskabsmanipulation kan fx 

                                                 
44 RS 240 afsnit 6  
 
45 RS 240 afsnit 7 

46 Denne form for besvigelser afgrænses der for. Se afgrænsninger. 

47 RS 240 afsnit 8-10 
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opstå ved forfalskning, udeladelse af begivenheder eller bevidst forkert anvendelse af 

regnskabspraksis. Regnskabsmanipulation involverer ofte den daglige ledelses tilsidesættelse 

af interne kontroller, der i øvrigt tilsyneladende fungerer fint. Den daglige ledelse kan begå 

besvigelser ved tilsidesættelse af kontroller ved fremgangsmåder som at bogføre fiktive 

registreringer, bevidst forkerte skøn af regnskabsposter eller udeladelser af indregning af 

begivenheder i regnskabsperioden. Pres mulighed og retfærdiggørelse, kan føre til, at den 

daglige ledelse prøver at vildlede regnskabsbrugerne ved at påvirke deres opfattelse af 

virksomhedens præstation og indtjening. Dette bliver nærmere gennemgået i empirien, hvor 

besvigelsestrekanten bliver gennemgået. 

 

Krav til revisor 

RS 240 stiller visse krav til revisor. Det kræves bl.a. af revisor, at: 

• revisor skal opretholde en professionel skeptisk indstilling som beskrevet i RS 200 

•  udføre handlinger for at opnå information, som anvendes til at identificere risici for 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

• udforme og udføre revisionshandlinger som reaktion på risikoen for, at den daglige 

ledelse tilsidesætter kontroller 

• overveje om en konstateret fejlinformation kan tyde på besvigelser 

 

Den øverste ledelses og den daglige ledelses ansvar 

Det er ledelsens ansvar for at forebygge og opdage besvigelser, herunder at beskytte aktiverne 

på betryggende vis, at etablere forretningsgange og interne kontroller, som hindrer eller 

medfører opdagelse af besvigelser, samt sikre at årsregnskabet er fuldstændigt og baseret på 

pålidelige informationer. Yderligere er det ledelsens ansvar at skabe og vedligeholde et miljø 

og en kultur med en god tone og fokus på ærlighed og etik adfærd. 

 

En revisors iboende begrænsninger i forhold til besvigelser 

Selv om en revision er omhyggelig planlagt og udført, kan der stadig være væsentlig 

fejlinformation, der skyldes den iboende risiko. 

 

Besvigelser kan være svære at opdage, fordi disse kan være omhyggeligt organiseret og 

indebære sofistikerede tiltag for at skjule transaktioner eller ved bevidste fejlagtige 

oplysninger til revisor. Det bliver endnu sværere at opdage besvigelser, når de er kombineret 
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med sammensværgelser. Her tror revisor, at han har sandsynliggjort, at der ikke er stor risiko 

for væsentlig fejlinformation, trods disse revisionsbeviser er falske. 

 

Det er sværere at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau end medarbejder besvigelser, 

fordi den daglige ledelse har direkte adgang til regnskabsmaterialet. 

 

Revisors ansvar for at opdage væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

En revisor opnår høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation ved at følge revisionsstandarderne. Der er dog en iboende risiko for, at 

regnskabet alligevel kan indeholde væsentlig fejlinformation. For at opnå høj grad af 

sikkerhed skal revisor overveje muligheden for ledelsens tilsidesættelse af interne kontroller. 

Det kan være, at effektive revisionshandlinger ikke er tilstrækkelige og egnede til at opdage 

besvigelser. 

 

Professionel skepsis  

Revisor skal opretholde en professionel skeptisk holdning gennem hele revisionen idet revisor 

bør tage højde for, at der kan forekomme væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

Dette er uanset revisors hidtidige erfaring med virksomhedens øverste ledelses ærlighed og 

integritet. Professionel skepsis skal ses i sammenhold med den forståelse mv. som RS 315 har 

givet revisor.  

 

En revision udført i overensstemmelse med revisionsstandarderne omfatter sjældent 

undersøgelse af dokumenters ægthed, ligesom revisor hverken er uddannet til eller forventes at 

foretage en sådan vurdering af ægthed. 

 

Drøftelser i opgaveteamet 

Medlemmer i opgaveteamet skal drøfte, hvor udsat virksomhedens regnskab er for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. 

 

Risikovurderingshandlinger  

Revisor skal forespørge den daglige ledelse, om de har kendskab til besvigelser eller, om de 

har ideer om, hvor risikoen for besvigelser er størst.  
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Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

Revisor skal identificere og vurdere, hvor risikoen for væsentlig fejlinformation er størst. 

Dette gælder også, når denne risiko er til stede som følge af besvigelser. 

 

Reaktioner på risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

Revisor skal reagere på identificerede og vurderede risici. Dette gælder også, når denne risiko 

er til stede som følge af besvigelser. 

 

Vurdering af revisionsbevis 

Revisor skal vurdere revisionsbeviset på baggrund af udførte revisionshandlinger. 

Vurderingen af revisionsbeviset vurderes ud fra kvaliteten af beviset baseret på revisors skøn. 

 

Når revisor identificerer fejlinformation, skal revisor overveje, om denne kan indikere 

besvigelser. Hvis en indikation foreligger, skal revisor overveje fejlinformationens betydning 

for andre aspekter af revisionen især for troværdigheden af den daglige ledelses udtalelser. 

 

Den daglige ledelses udtalelser 

Den daglige ledelse skal skriftlig tilkendegive sit ansvar for besvigelser. Dette kan gøres både i 

protokollen og i ledelsens regnskabserklæring. 

 

Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse 

Hvis revisor opdager besvigelser, skal revisor hurtigst muligt meddele dette til rette 

ledelsesniveau. 

 

Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven 

Hvis der som resultat af en fejlinformation opstået som følge af besvigelser eller mistanke 

herom støder på usædvanlige omstændigheder, der rejser tvivl om revisors mulighed for at 

fortsætte revisionen, skal revisor: 

 

• Tage hensyn til professionelle og juridiske pligter og underrette personerne eller i visse 

tilfælde myndighederne. 

• Overveje muligheden for at fratræde som revisor, og drøfte årsagen med personerne, 

hvis dette bliver tilfældet. 
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Incitament / pres

RetfærdiggørelseMulighed

Hvis revisor ikke mener, at man er i stand til at fortsætte revisionen, skal revisor melde 

grunden til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Dette argument kunne fx være at revisor har 

mistillid til ledelsen. 

 

3.2.7 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten beskriver de risikofaktorer, der skal være til stede for at en besvigelse 

kan finde sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figur 8 – Besvigelsestrekanten. Kilde: I RS 240, bilag 1 

 

Incitament, pres  

Den første risikofaktor, der skal være opfyldt er, at gerningsmanden skal være presset til at 

besvige. Finanskrisen gør, at mange virksomheder er under stort pres for at indfri ejernes 

forventninger, og opnå yderligere kredit hos bankerne. Dette pres kan også komme fra en lang 

række af interessenter for at opfylde tredjeparters krav eller forventninger. Der nævnes 

eksempelvis pres fra væsentlige kreditorer samt andre parters forventninger. Dette kan presse 

virksomhederne til at ”sminke” regnskaberne og vise bedre resultater end der egentlig er 

tilfældet. Incitamentsaflønning er også en faktor, der kan give gerningsmanden incitament til 

at foretage besvigelser. Et andet eksempel kan være, at gerningsmanden vil gøre livet surt for 

sin uretfærdige arbejdsgiver. Grådighed er sjældent motivet bag ved besvigelser, hvilket kan 

findes overraskende. 

 

Mulighed(er) 

Den anden risikofaktor, som skal være til stede er, at gerningsmanden skal have muligheden 

for at gennemføre besvigelsen. Virksomhedens art eller dens driftaktiviteter kan give mulighed 

for besvigelser, når der fx er betydelige transaktioner med nærtstående, eller fx når der er 
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komplekse transaktioner, eller når poster baseres på skøn. Det er som ofte manglende eller 

svage interne kontroller, der giver muligheden for at begå besvigelser. Ledelsen i en 

virksomhed har større mulighed for at tilsidesætte interne kontroller, da det er ledelsen der selv 

designer interne kontroller. 

 

Retfærdiggørelse 

Den tredje risikofaktor, der skal være er retfærdiggørelse. Her mener Joseph T. Wells, at 

gerningsmanden skal kunne retfærdiggøre sin handling. Her spiller begrebet moral ind. For 

kriminelle er moral et andet end for den lovlydige borger. Argumenter for sin kriminelle 

handling kan fx være: ”Det er bare et lån, de skal nok blive betalt tilbage” eller: ”Ledelsen har 

rigeligt med penge, det mærker de ikke” eller: ”Jeg fortjener mere, så det er ok”. Eksempler på 

retfærdiggørelser i RS 240 bilag 1 er fx lav moral hos overordnede, ejerkredsen skelner ikke 

mellem private og forretningsmæssige transaktioner og uoverensstemmelser med aktionærer i 

en virksomhed med begrænset ejerkreds. 

 

Hvis man fjerner én af de 3 risikofaktorer, vil sandsynligheden for besvigelser teoretisk blive 

reduceret. Derfor er det vigtig for revisor at identificere disse risikofaktorer i virksomhederne. 

 

3.3 Øvrig regulering – revisors rapporteringskrav 

Revisorloven (§ 22) 

Af Revisorloven § 22 fremgår det, at revisor har en anmeldelsespligt ved besvigelser, hvis 

revisor får mistanke om, at ledelsen har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til 

udøvelsen af deres erhverv samt at det vedrører væsentlige beløb eller er af grov karakter. 

Dette skal anmeldes straks ved begrundet formodning til hvert medlem af ledelsen samtidig 

med en beskrivelse i revisionsprotokollen. Hvis der ikke bliver rettet op på forholdet inden 14 

dage, skal revisor underrette Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. Hvis revisor 

vurderer, at ledelsen ikke kan forhindre den økonomiske kriminalitet eller, at flertallet af 

ledelsen er indblandet, har revisor pligt til straks at underrette Statsadvokaten for særlig 

økonomisk kriminalitet. 

 

Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk.2  

Revisor skal ud over revisorloven også rette sig efter Erklæringsbekendtgørelsen. Her fremgår 

det i § 7, stk. 2, at revisor har oplysningspligt til omverden og skal give en supplerende 
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bemærkning til regnskabet, hvis revisor opnår begrundet formodning om, at ledelsen kan 

ifalde erstatnings- eller strafansvar. Dette gælder også, selvom kriminaliteten ikke har 

betydning for, om årsrapporten giver et retvisende billede. I begrundet mistanke må der 

kræves dokumenterbart materiale og faktisk viden om forholdet. 

 

Hvidvaskloven  

Lov om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme indeholder 

en selvstændig indberetningspligt og opererer med et begreb der hedder: Mistanke, der ikke 

kan afkræftes”. Rent praktisk betyder denne relativt lille lov, at revisor skal indhente 

identifikation på alle klienter. 

 

Regulering Hvornår skal revisor reagere  

Revisorloven § 22 Grov karakter Her må grov karakter 

vurderes ud fra et almindeligt 

culpaansvar. 

Erklæringsbekendtgørelsen § 

7, stk. 2 

Begrundet formodning Her skal revisor have opdaget 

noget, der kan give anledning 

til en begrundet formodning. 

Hvidvaskloven Mistanke, der ikke kan 

afkræftes 

Her skal revisor ind og teste, 

om mistanken er korrekt, før 

revisor skal rapportere 

besvigelsen. 

Figur 9 – Øvrig lovgivning. Kilde: Egen tilvirkning 
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4. Casevirksomheder 

4.1 Alberti 1900-tallet48 

Hvordan gik det til 

Den 8. september 1908 meldte den tidligere justitsminister P.A. Alberti sig til politiet. Han 

tilstod omfattende underslæb mod Den Sjællandske Bondestans Sparekasse for omkring 15 

mio. kr. Det var mange penge dengang, og til sammenligning kostede opførelsen af 

Københavns Rådhus 5 mio. kr. at opføre, og timelønnen for en faglært arbejder var 50 øre. 

 

Alberti sad som formand i Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Han havde overtaget 

stillingen efter sin far, som var med til at stifte sparekassen.  

 

Alberti var med til at stifte Danmarks Landmænds Smøreksportering, hvor han blev formand 

og kasserer. Foreningen blev finansieret af Sparekassen, hvilket gav Alberti en unik rolle, hvor 

han kunne styre begge sider. Foreningen lokkede landmænd til at blive leverandører ved at 

tilbyde kunstigt høje afregningspriser. 

 

Da indbetalingerne ikke kunne dække udbetalingerne til mejerierne, valgte Alberti at forfalske 

bekræftelse fra den største debitor Willer & Riley. 

 

Da Alberti blev ved med at tabe penge disse besvigelser, begyndte han at spekulere i 

guldmineaktier, men borgerkrigen i Sydafrika fik aktierne til at falde betydeligt. 

 

Alberti fortsatte indtil Sparekassen var tømt for likviditet, og politisk fik det statsminister J.C. 

Christensen til at træde tilbage fra sit hverv, og Alberti blev idømt 8 års tugthusarbejde. 

 

Principal-agent-forhold 

Alberti indtog også en unik stilling i Danmarks Landmænds Smøreksportering, hvor han blev 

formand og kasserer. Ved at kunne besidde jobbet som formand i Den sjællandske 

Bondestands Sparekasse, kunne han styre begge sider. Alberti skulle håndterer ejernes penge, 

og ejerne havde åbenbart ikke de rigtige metoder til at sikre sig, at Alberti agerede efter deres 
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interesse. På tidspunktet for sagen var der ingen revisorlovgivning, og ingen revisorer, der 

kunne være med til at sikre virksomhedsejerne og samfundet mod fejlbehæftede regnskaber. 

Samfundet og virksomhedsejerne manglede altså en instans til at sikre samfundet mod 

fejlbehæftede regnskaber. 

 

Sammenfatning og relevans for afhandlingen 

Principal-agentforholdet viser efterspørgslen efter revision og overvågning. Albertis form for 

regnskabsmanipulation er også sket i nyere tid, og viser, at formen for besvigelser ikke ændrer 

sig markant over tid. Der er fx en sag med Barry Minkow fra USA. Barry Minkow lavede 

regnskabsmanipulation i ZZZ Best i 1980’erne ved at forfalske dokumenter og pumpe en 

fiktiv omsætning og egenkapital op. Det gjorde han bl.a. ved at forfalske bekræftelser fra 

debitorer som Alberti. Barry Minkow sørgede også for at blive gode venner med revisorerne 

og deres familie (her er det et problem med uafhængighed, som ikke berøres nærmere), og 

spurgte revisorerne, om de ville være dem der ikke troede på ham, når alle andre gjorde på 

Wallstreet. Barry Minkow er nu med til at opklare besvigelsessager, da revisorerne i USA ikke 

har været i stand til at tænke så kreativt. Forholdene har heller ikke ændret sig meget siden 

80’erne, og de besvigelser vi ser i dag, er ikke mere sofistikerede end Berry Minkows og ZZZ 

Best og Alberti. 

 

4.2 Nordisk Fjer  

Hvordan gik det til 

Nordisk Fjer var en tekstilfabrik, som blev stiftet i 1901 som et aktieselskab af H.O. Lange 

som en fabrik til forarbejdning af fjer og dun49. Efterfølgende voksende selskabet til en 

international koncern med over 2.000 ansatte. Produktionen ændres mod produktion og salg af 

dyner, puder og sengetøj. Strategien heri var at sælge til USA og Østen50. 

 

Satsningen på det amerikanske og asiatiske marked viste sig ikke profitabelt, og mange 

investeringer blev foretaget for lånte penge. Her begynder Nordisk Fjers økonomi at gå tilbage, 

da der skal betales betragtelige renter og afdrag for de lånte penge. 
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Johannes Petersen var en stærk leder, og kunne ikke tolerere et underskud i koncernen, og med 

de mislykkede investeringer på det amerikanske og asiatiske marked måtte alternative metoder 

tages i brug. 

 

Én af de alternative brikker til at skabe et positivt resultat er etableringen af Nordisk Fjer 

Udviklingscenter (herefter NFU) i 1970. Hensigten med NFU var, at udvikle, fremstille og 

sælge produktionsmaskiner til koncernens øvrige selskaber. Den måde hvorpå Johannes 

Petersen ”skabte” overskud i koncernen var, at NFU solgte produktionsmaskiner med store 

avancer på koncerninterne salg. Dette medførte, at der i søsterselskaberne i koncernen blev 

registreret produktionsmateriel til høj pris51. Selvom disse transaktioner burde have været 

elimineret i koncernregnskabet, bliver de ikke, selvom regnskabspraksis foreskriver dette. I 

1982 blev der tilføjet, at der ved interne salg af tekniske anlæg på markedsvilkår ikke 

elimineres52. Problemet var, at disse koncerninterne salg ikke foregik på markedsniveau. 

 

Nordisk Fjer går til leasingselskaberne, hvor Sale-lease-back er det nye tiltag overalt i 

finansmarkederne som et godt alternativ til at optage lån i en højrente-tid53. I de leasingaftaler 

som Nordisk Fjer indgik, var der en tilbagekøbsklausul, så Nordisk Fjer skubbede bare sine 

likviditetsproblemer til senere. Derfor var det vigtigt at have en kontinuerlig strøm af 

indgående aftaler, der kunne sikre likviditeten i koncernen. Hermed blev Nordisk Fjer viklet 

godt og grundigt ind i et spindelvæv af leasingaftaler, som var aftalt på falsk baggrund. 

 

Pga. uklare juridiske kontrakter, kunne Nordisk Fjer bogføre og sælge sine anlægsaktiver 

dobbelt54. 

 

I 1990 havde regnskabsprincipperne været ændret 32 gange inden for 6 år, og revisorerne var 

skiftet ud 8 gange. Mange midler var taget i brug for at pynte regnskaberne. Et af de sidste 

tiltag for at skjule koncernens skrantende økonomi var, at koncernens arbejdende 

bestyrelsesformand Johannes Petersen på en ekstraordinær generalforsamling i 1990 oplyste, 

at 52 % af aktiekapitalen i delkoncernen Northern Feather International var solgt til tre 
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udenlandske partnere55. Også dette var usandt, og besvigelsen blev opdaget, da salget blev 

afkræftet af en af disse parter. Kort efter skød Johannes Petersen sig selv i sit sommerhus56. 

 

Selskabet gik konkurs i 1991 med tab til kreditorerne på 3 mia. kr.  

 

Johannes Petersens holdning til, at han ikke kunne tolererer underskud i koncernen fik Nordisk 

Fjer til at gå konkurs. 

 

Principal-agent-forhold 

Johannes Petersen sad som bestyrelsesformand for Nordisk Fjer. Herfra indtog han en ledende 

rolle i den daglige drift i Nordisk Fjer. Revisorerne for Nordisk Fjer var offentlighedens 

tillidsrepræsentant og skulle sikre omverden, at det regnskab som Nordisk Fjer aflagde ikke 

var behæftet med væsentlig fejlinformation. Revisorerne var også agent for ejerne, som skulle 

holde øje med ejernes virksomhed. Johannes Petersen var en person, der ikke ville tolerere 

underskud i Nordisk Fjer, og det fik ham til at begå irrationelle handlinger i form af 

regnskabsmanipulation. Her skulle revisor prøve at få kendskab til virksomheden og Johannes 

Petersens holdninger til, at virksomheden ikke måtte give underskud, og omsætningen skulle 

stige med 10 % hvert år. Hvis revisor havde haft tilstrækkeligt kendskab til dette, ville 

revisorerne have haft bedre muligheder for at opdage besvigelserne, der blev begået i Nordisk 

Fjer. 

 

God revisionsskik 

Revisorerne modtog bøder for forsømmelser samtidig med, at medlemmer af 

bestyrelsesmedlemmerne modtog bøder og fængselsstraffe for deres ansvar i sagen. Dermed 

kan det konstateres, at revisorerne ikke handlede efter god revisionsskik. En af de steder hvor 

Nordisk Fjer skandalen har ændret praksis er, at det efter skandalen er blevet revisors ansvar at 

påse, at protokollen er underskrevet, så revisor sikrer sig, at kommunikationen fra revisor til 

ledelsen er set af ledelsen. Nordisk Fjer satte også gang i debatten omkring corporate 

governance, som i dag er en del af reguleringen. 
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Forventningskløften 

Gennemgang af Nordisk Fjer skandalen indikerer, at der har været svagheder i de interne 

kontroller. Revisorerne skrev flere gange kritiske bemærkninger i protokollen uden, at der 

fremgår noget af revisionspåtegningerne. 

 

Revisor burde have kendskab til ledelsens muligheder for at tilsidesætte interne kontroller, da 

det er ledelsens ansvar at etablere interne kontroller og forretningsgange. Revisorerne modtog 

også bøder for forsømmelser, så revisorerne har ikke handlet efter god revisionsskik, og ud fra 

det som samfundet kan forvente af revisor. 

 

Sammenfatning og relevans for opgaven 

Johannes Petersen var en stærk leder, og med hans job som bestyrelsesformand havde han 

ingen problemer med at trumfe sine ideer og handlinger igennem. Nordisk Fjer er også et 

bevis for, hvordan en stærk leder og en forholdsvis passiv bestyrelse kan være en farlig 

kombination. Nordisk Fjer er en af danmarkshistoriens største besvigelsessager og 

kreditorerne tabte op mod 3 mia. kr. på Johannes Petersens handlinger. Revisor opdagede ikke 

besvigelserne før det var for sent, og bestyrelsen opdagede heller ikke noget. Efter sagen med 

Nordisk Fjer og Enronsagen, er det blevet ulovligt, at være arbejdende bestyrelsesformand. 

Bestyrelsen har efter disse sager til opgave at stå for den overordnede strategi i 

virksomhederne samt overvåge direktionen. Bestyrelsen må altså ikke varetage den daglige 

drift i virksomhederne som tilfældet var med Johannes Petersen.  

 

4.3 Enron 

Hvordan gik det til 

Enron beskæftigede sig med energi. I 2001 var Enron USA’s 7. største selskab med 21.000 

ansatte og 100 mio. USD i omsætning57. I 3. kvartal 2001 fremlagde Enron et kvartalsregnskab 

med et underskud på 638 mio58. USD. Her blev det offentliggjort, at revisorerne ikke kunne 

godkende regnskabet, da selskabet ikke havde indregnet store tab og forpligtelser på 

partnerselskaber gennem de seneste år. Herefter blev Enrons regnskaber gennemgået af det 
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amerikanske børstilsyn og flere banker. Det viste sig, at der har været en fiktiv omsætning, 

ikke registrerede gældposter samt skatteunddragelser. 

 

Enron ejede partnerselskaber under 50 %, så disse handler ikke indgik i koncernregnskabet. 

Kreditorerne lånte en masse penge til disse associerede selskaber med sikkerhed i aktier i 

Enron. Herefter lånte partnerselskabet pengene til Enron med eksempelvis en løbetid på 50 år. 

Der blev fastsat renter på koncerninterne transaktioner, hvor Enron opnåede markante 

skattemæssige fradrag. Der blev udfærdiget 2 regnskaber. Et til investorerne og et til 

skattemyndighederne. Overfor skattemyndighederne blev renterne medtaget som renteudgifter, 

og overfor investorerne blev renterne medtaget som aktieudbytte59. 

 

Ved hjælp af kreativ bogføring i de associerede selskaber lykkedes det at skjule forpligtelser i 

selskaberne, og da Enron ejede mindre end 50 % af aktierne i selskaberne, skulle disse ikke 

med i konsolideringen. De var i stedet med i en noteoplysning uden den store 

opmærksomhed60. 

 

Den måde man lavede fiktiv omsætning på var, at man gjorde brug af et bogføringsprincip, 

som giver lov til at indregne indtægter, når indtægten er sandsynlig. Dette princip er kendt 

som ”Mark to market”, og via denne metode indregnede man mange indtægter, selvom disse 

aldrig gav reel indtjening61. 

 

Der var tre centrale personer bag besvigelserne i Enron. Kenneth Lay, Jeffrey Skilling og 

Andrew Fastow. Kenneth Lay har fra stiftelse til februar fungeret som bestyrelsesformand og 

administrerende direktør. Efter februar 2001 blev Jeffrey Skilling udnævnt til administrerende 

direktør, og han var Kenneth Lay’s højre hånd og blandt idemagerne til besvigelserne. Som 

også set i Nordisk Fjerskandalen var bestyrelsen ikke det kontrolorgan, som det var tiltænkt. 

Efter Enronskandalen blev der indført et forbud i USA om, at den samme person kunne være 

administrerende direktør og bestyrelsesformand. Kenneth Lay blev i maj 2006 dømt for 

bedrageri, men nåede aldrig at modtage sin straf, da han døde af et hjerteanfald inden. Inden 

sin stilling som administrerende direktør i Enron besad Jeffrey Skilling stillingen som 
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ansvarlig for den nyoprettede finansafdeling, hvor der blev handlet med derivater, og her 

sørgede man også for transaktionerne mellem associerede selskaber og Enron. Jeffrey Skilling 

blev idømt 24 års fængsel, og hans underdirektør Andrew Fastow blev idømt 6 års fængsel for 

sin rolle i sagen. Herudover blev en kasserer i 2004 idømt 5 års fængsel efter han erklærede 

sig skyldig i svindel. 

 

En del af hele showet omkring Eron var, at der blev givet forkerte oplysninger og anbefalinger 

til interessenter og medarbejderne i Enron. Det var bl.a. pga. aktieoptionslønninger og 

anbefalinger om investering til pension mv. i Enron. Ledelsen var bekendt med forholdene, og 

solgte sine aktier inden konkursen, og lod alle andre tabe deres penge, fordi Erons aktier blev 

værdiløse. 

 

Enrons ansatte, der skulle stå for risk management skulle have sikret sig, at beregningerne på 

de aftaler de indgik på ”Mark-to-market” grundlag var rigtige. En medarbejder udtaler:  

 

”At times we were so overwhelmed with work that we could do little more than check the 

arithmetic, and in an event, it was difficult to turn down deal that would directly affect a 

colleague’s remuneration”62.  

 

Dette viser, at de interne kontroller ikke er effektive, men de kunne godt have set effektive ud 

for revisor. Her er det den menneskelige faktor, der gør, at de interne kontroller ikke er 

effektive, og dette kan skjules for revisor. Den menneskelige faktor er som nævnt tidligere en 

af de begrænsninger, der er i interne kontroller63. 

 

Revisorer for Enron var Arthur Andersen. Det er efterfølgende kommet frem, at Arthur 

Andersen har makuleret en lang række dokumentation vedrørende deres arbejde for Enron. 

Arthur Andersen fik problemer med deres uafhængighed, da de rådgav Enron omkring 

skattemæssig optimering, oprettelse af partnerselskaber samt almindelig rådgivning64. I år 

2000 havde Arthur Andersen en omsætning hos Enron på 439 mio. USD. Arthur Andersen var 

på dette tidspunkt det 5. største revisionshus, og i 2002 blev Arthur Andersen dømt til at have 
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forhindret en fuldstændig opklaring af sagen. Dommen var på 500.000 USD samt, at de skulle 

være under tilsyn i 5 år. Dommen var symbolsk, da selskabet allerede var gået i opløsning, og 

siden har man ikke set mere til Arthur Andersen65. 

 

Som følge af sagen med Enron blev lovgivningen skærpet. I lighed med efterspillet på danske 

Nordisk Fjer indførte man i USA skærpet lovgivning for børsnoterede virksomheder. Denne 

fik betegnelsen Sarbanes Oxley Act. 

 

Principal-agent-forhold 

Kenneth Lay var bestyrelsesformand og administrerende direktør mens besvigelserne fandt 

sted. Han varetog den daglige drift samtidig med, at han skulle være med til at godkende 

regnskabet på generalforsamlingen. Jeffrey Skilling og Andrew Fastow var også to centrale 

personer i de omfattende besvigelser der fandt sted i Enron. Jeffrey Skilling var Kenneth Lays 

højre hånd og varetog til sidst i forløbet stillingen som administrerende direktør. Andrew 

Fastow havde en vigtig rolle i besvigelserne, og han sørgede for transaktioner mellem Enron 

og partnerselskaberne. Som følge af moral hazard problemet havde ejerne af Enron et behov 

for at overvåge ledelsen. Dette skulle revisorerne være med til. Det lykkedes imidlertid ikke, 

da Arthur Andersen ikke opdagede besvigelserne før det var for sent. 

 

God revisionsskik 

I sagen med Enron var uafhængighed et stort problem. En af de ting, som gjorde, at revisionen 

i Enron ikke skete efter god skik var, fordi Arthur Andersen både stod for den interne revision 

af Enron samtidig med, at Arthur Andersen varetog den eksterne revision. Dette gjorde, at den 

eksterne del af revisionen baserede en stor del af sin overbevisning på den interne del af 

revisionen uden at stille spørgsmålstegn til dens rigtighed. Enron var en stor klient for Arthur 

Andersen, og David Duncan (underskrivende revisor) kunne ikke tåle at miste det honorar de 

fik fra Enron. Enron modtog $25 mio. for revisionen og $26 mio. for rådgivning, så Enron var 

en af Arthur Andersens største klienter66. Arthur Andersen opfyldte ikke sin rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. En mere robust tilgang til revisionen af Enron havde 
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måske gjort, at Enrons problemer var opdaget i et tidligere stadie, hvor man havde mulighed 

for at undgå Enrons kollaps67. 

 

Forventningskløften 

Samfundet havde forventninger til, at revisorerne forhindrede de besvigelser, der fandt sted i 

Enron. Den måde man reagere fra lovgivers side var at skærpe reglerne for amerikanske 

virksomheder på børsen samt en opdatering af standarderne. Dette havde direkte virkning på 

Danmark, da revisionsstandarderne er direkte oversættelser af ISA’erne. Denne reaktion fra 

lovgivers side må betyde, at man reguleringen ikke har gjort revisor i stand til at opdage 

besvigelser, hvorfor denne lovgivning blev skærpet. Det tyder også på, at samfundet havde ret 

til at forvente mere af revisor, og derfor har lovgiver måttet skærpe lovgivningen, så 

samfundet forventninger stemmer bedre overens med revisors arbejdsproces. 

 

Sammenfatning og relevans for afhandlingen 

Kenneth Lay, Jeffrey Skilling og Andrew Fastow var sammen om at begå omfattende 

regnskabsmanipulation i Enron. Der var en stærk ledelse i Enron, og Kenneth Lay havde nemt 

ved at overbevise bestyrelsen om hans handlinger som bestyrelsesformand. Enron havde brug 

for overvågning af ledelsen, og det skulle revisionen være med til. Arthur Andersen handlede 

ikke efter god revisionsskik, fordi Arthur Andersen ikke var uafhængige af Enron. Det kan 

konstateres, at de interne kontroller ikke var effektive, da der ikke var tid til at gennemføre de 

kontrolforanstaltninger som kontrolmiljøet foreskrev, jf. udtalelsen fra en medarbejder fra 

Enron.  

 

4.4 IT Factory 

Hvordan gik det til 

IT Factory blev i 2008 kåret til Danmarks bedste it-virksomhed. IT Factory A/S blev stiftet 

som et datterselskab til Complet data i 1997. Efter IT boblen bristede i 2001 gik selskabet 

konkurs 2003. Asger Jensby og Stein Bagger købte de reelle aktiver af boet, og disse bestod af 

Lotus Notes software, som skulle føre IT Factorys forretning videre68. Selskabet oplevede 

markante stigninger i resultaterne fra 2005 og indtil selskabets konkurs i december 2008. 
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Regnskabsmanipulationen foregik ved, at IT Factory sendte fiktive fakturaer på salg af 

softwarelicenser til et partnerselskab i udlandet. Partnerselskabet fakturerede IT Factory uden 

om økonomiafdelingen for fiktive varer, og Stein Bagger gik i banken (med forfalsket 

underskrift fra Asger Jensby) og lavede en leasingaftale på de fiktive varer, og ved en sale-

lease-back aftale betalte banken skuffeselskabet for de fiktive varer. For at IT Factory slap for 

at skulle betale for leasingforpligtelsen for fiktive varer lavede IT Factory fiktive salg til 

Partnerselskabet samt nogle rigtige mindre salg69. Skuffeselskabet betalte fakturaen fra IT 

Factory opnåede dermed en større omsætning.  Denne svindel blev foretaget gentagne gange, 

da der var brug for likviditet til at betale renter til bankerne for leasingforpligtelserne. Ifølge 

kurators opgørelser angives den samlede leasingforpligtelse på konkurstidspunktet at være ca. 

1,0 – 1,2 mia. kr.70. 

 

Én af de måder leasingforpligtelserne blev holdt ude af regnskaberne på, var fordi nogle 

leasingkontrakter var på eksempelvis 3 måneder. Herefter blev leasingkontraktens løbetid 

ændret til fx 36 måneder. Dette blev ikke vist til KPMG. Det der burde, have fået 

alarmklokkerne til at ringe var, at IT Factory havde en tårnhøj omsætning pr. medarbejder i 

forhold til resten af branchen. Samtidig havde IT Factory en kraftig stigning i salget, men 

ingen kreditorer og samtidig 125 mio. kr. hos debitorer. Revisors rolle er endnu ikke afgjort. 

Revisornævnet har ikke færdiggjort deres undersøgelser endnu. Det eneste, der er sikkert er, at 

Stein Bagger har udført kriminalitet, og her har han accepteret sin fængselsstraf på 7 år.  

 

Principal-agent-forhold 

Stein Bagger sad i en position som administrerende direktør for IT Factory. Stein Bagger 

udnyttede Asger Jensbys forfalskede underskrift i flere tilfælde. Asger Jensby og den øvrige 

bestyrelses opgave var at føre tilsyn med den daglige drift, og herigennem Stein Baggers 

dispositioner. Bestyrelsen opdagede ikke Stein Baggers besvigelser, før det var for sent. 

Revisorerne opdagede heller ikke Stein Baggers regnskabsmanipulation, så alle blev bedraget 

indtil man fandt Stein Baggers ”hemmelige kontor”, og opdagede Stein Baggers besvigelser. 

 

 

                                                 
69 Stein og drømmefabrikken side 51 

70 Stein og drømmefabrikken side 55 



Kasper Frølich Kristensen 

 73 

God revisionsskik 

Stein Bagger gjorde brug af forfalskninger, da han udførte sine besvigelser, og det står der 

tydeligt i RS 240, at det kan revisor ikke stå til ansvar for. Revisor burde måske have undret 

sig over den store omsætning pr. medarbejder, når andre i branchen ikke kunne følge med 

disse tal. Nu bliver det interessant at se på, om KPMG ifalder ansvar i sagen med Stein Bagger 

og IT Factory. Hvis man lader KPMG ifalde ansvar for ikke at handle efter god revisionsskik, 

kan hele revisionsbranchens renommé stå på spil. Hvis man ikke lader KPMG ifalde et ansvar, 

så vil samfundet formentlig undre sig over, hvad revision så er til for. Hvis revisor ikke kan 

sørge for, at regnskabet ikke er væsentligt fejlbehæftet grundet besvigelser er dets 

eksistensgrundlag truet. Derfor er sagens udfald yderst interessant at de på, og dommen 

kommer til at have effekt på den ene eller anden måde.   

 

Forventningskløften 

Samfundet forventer, at revisor sikre regnskaber mod besvigelser. Dette forventede man også, 

at KPMG gjorde da de underskrev regnskabet for IT Factory. Afgørelsen om samfundet 

forventer for meget af revisor, eller om revisors arbejde er mangelfuldt, finder man først ud af, 

når der dommen afsiges. 

 

Sammenfatning og relevans for afhandlingen 

Stein Bagger var administrerende direktør for IT Factory og en stærk leder. Han havde derfor 

større mulighed for at tilsidesætte interne kontroller end andre i virksomheden. Stein Bagger 

gjorde brug af forfalskninger, da han udførte sine besvigelser, og det skal nu bedømmes om 

revisorerne har handlet efter god revisionsskik, eller om de burde have opdaget 

regnskabsmanipulationen. 

 

4.5 Fællestræk for casevirksomhederne 

Kendetegnet for alle casevirksomheder er, at de har haft stor indvirkning på den danske 

regulering. Sagen med Alberti havde stor indvirkning på grundlaget for den første revisorlov. 

Nordisk Fjer har sammen med Enron gjort, at man ikke må være arbejdende 

bestyrelsesformand. Enron har ligeledes skærpet reguleringen ved at indføre regler om 

corporate governance for børsnoterede virksomheder i USA. Danmark har også corporate 

governance regulering for danske børsnoterede virksomheder som kom som følge af Nordisk 

Fjer skandalen. Denne regulering er implementeret ved Nørbyudvalgets anbefalinger. Grunden 
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til, at besvigelserne har kunnet fortsætte over en så lang årrække, som tilfældet var, kan i alle 

de valgte sager tilskrives en dominerende direktion, en forholdsvis svag bestyrelse, og en 

revisor, der ikke har været i stand til at opdage besvigelserne. Alle besvigelserne i 

casevirksomhederne er udført af ledelsen i virksomhederne. Besvigelsessagerne viser, at 

lovgiver laver ny lovgivning, hver gang en større besvigelsessag har været til. Alberti medførte 

den første revisorlov, Nordisk Fjer medførte øget regulering omkring arbejdende 

bestyrelsesformand, underskrevet protokollatet og om god selskabsledelse, Enron skabte også 

skærpet regulering vedrørende corporate governance. Historisk set vil der ske besvigelser igen, 

og det bliver interessant at se, hvordan næste besvigelsessag kommer til at påvirke 

reguleringen af revisors arbejde71. 

 

 

                                                 
71 Se perspektiveringen herom 
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5. Analyse 

5.1 Hvorfor begås regnskabsmanipulation? 

Formålet med dette afsnit er at klarlægge de motiver, der ligger bag, når en person vælger at 

bryde loven og begå regnskabsmanipulation. 

 

For at forstå gerningsmandens baggrund for at begå besvigelser er besvigelsestrekanten et godt 

værktøj. Gerningsmanden skal være presset til at begå regnskabsmanipulation, eller have 

incitament til at begå besvigelsen. Dette kan være som følge af pres fra omverden. 

Finanskrisens konsekvenser har sat yderligere fokus på omkostningsminimering og opnåelse 

af mål. Disse mål kan være svære at nå i disse finanskrisetider, og dette kan være med til at 

presse gerningsmanden til at begå besvigelser. Der kan også være pres fra tredjepart, som kan 

give incitament til gerningsmanden. En måde til at mindske adverce selection og moral hazard 

problemstillingen i principal-agent-teorien er at indgå disse incitamentskontrakter. Hvis 

gerningsmanden er resultataflønnet, kan gerningsmanden have incitament til at påvirke 

resultatet ved opportunistisk adfærd ved fx besvigelser, så han opnår bonus eller anden 

økonomisk fordel. Den anden faktor, der skal være til stede, for at gerningsmanden kan begå 

besvigelser er, at gerningsmanden skal have mulighed for at begå kriminaliteten. Denne 

mulighed er meget afhængig af virksomhedens art og transaktioner. Virksomhedens ledelse 

har større mulighed for at påvirke virksomhedens resultat, da det er ledelsen, der udfærdiger 

forretningsgange og interne kontroller. Dette så man i analysen af casevirksomhederne. Den 

sidste faktor, som skal være til stede er retfærdiggørelse fra gerningsmandens side. 

Gerningsmanden skal retfærdiggøre sin handling, og det er derfor vigtigt at pointere, at moral 

er forskellig fra en kriminel til en bonus pater familias. Gerningsmanden kan retfærdiggøre sin 

handling med udsagn som: ”Jeg skal nok betale tilbage” eller: ”Jeg har fortjent mere løn, så 

det er ok”. 

 

Casevirksomhederne viser på operationel plan flere eksempler på de faktorer, der skal være 

opfyldt for, at besvigelser kan finde sted. Generelt for alle besvigelsessagerne er, at det er 

ledelsen i casevirksomhederne, der har foretaget regnskabsmanipulationen. Dermed 

understøtter det påstanden om, at ledelsen har nemmere ved at begå besvigelser. 

Incitamenterne er forskellige i casevirksomhederne. I Alberti sagen vurderes incitamentet at 

være pga. dårlige lederegenskaber, og at Alberti ikke ville erkende dette. I Nordisk Fjer var 
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incitamentet for Johannes Petersen, at koncernen ikke måtte generere underskud. Johannes 

Petersen valgte også en ekspanderende strategi, og det vurderes, at han ikke ville acceptere 

denne fejlagtige strategi. Det kan være svært at vurdere, hvorfor man havde incitamenter for at 

begå besvigelser i Enron. Personlig vinding kunne være et argument herfor, men igen vurderes 

det, at incitamentet var at opretholde Enron som en stor succesrig virksomhed, og at ledelsen 

ikke ville acceptere, at Enron ikke skabte profit. I IT Factory levede Stein Bagger et luksusliv, 

og det har højst sandsynligt været med til at give Stein Bagger incitament til at begå 

besvigelserne. Retfærdiggørelsen af gerningsmændenes handlinger i casevirksomhederne er 

svær at gisne om, men faktum er, at der blev foretaget besvigelser i alle casevirksomhederne, 

og dermed har gerningsmændene på hver deres måde vurderet, at de vil bryde loven og begå 

disse besvigelser. Det vurderes, at gerningsmændenes moral ikke har været høj.  

 

5.1.2 Delkonklusion 

Hvis man bruger besvigelsestrekantens teori for, hvornår besvigelser opstår, så er 

forudsætningen om, at gerningsmanden skal have incitament til at udføre gerningen opfyldt 

ved indgåelse af incitamentskontakt. Finanskrisens konsekvenser kan også være et incitament 

for gerningsmanden. Finanskrisen stiller krav til opnåelse af mål, der kan være svære at nå 

samtidig med, at virksomhederne prøver at omkostningsminimere. Muligheden for at begå 

besvigelser besidder ledelsen i virksomhederne, fordi ledelsen har adgang til 

regnskabsmaterialet og har som leder nemmere ved at tilsidesætte interne kontroller. 

Casevirksomhederne viste i alle tilfælde, at det var ledelsen, der udførte besvigelserne. Den 

sidste faktor, der skal være til stede, er gerningsmandens retfærdiggørelse af sine handlinger. 

Dette er meget individuelt, men casevirksomhederne har vist, at moralen ikke er stor hos 

gerningsmændene. Løsningen på moral hazard problemstillingen kan være at indgå 

incitamentskontrakter, men dette øger samtidig risikoen for besvigelser. 

 

5.2 Hvordan er ansvarsfordelingen mellem selskab og revisor? 

Formålet med afsnittet er at fastslå ansvarsfordelingen mellem revisor og selskab, så læseren 

får overblik over, hvad revisor har ansvar for. 

 
Principal-agent-teorien viser, hvordan virksomhedsejerne har brug for revision til at overvåge 

ledelsen. Det er derfor bl.a. revisors job at overvåge ledelsen og tjekke, om ledelsen har aflagt 

et korrekt regnskab. 
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Det er ledelsens ansvar at forebygge og opdage besvigelser, herunder at beskytte aktiverne på 

betryggende vis, at etablere forretningsgange og interne kontroller, som hindrer eller medfører 

opdagelse af besvigelser, samt sikre at årsregnskabet er fuldstændigt og baseret på pålidelige 

informationer, jf. RS 240. Hard law beskriver endvidere, at det er ledelsens ansvar at 

udfærdige fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller72 . Dermed er det 

fastslået, at revisor ikke har ansvaret for at udfærdige risk management apparatet, men denne 

opgave ligger hos selskabets ledelse. 

 

Revisionsrisikomodellen blev gennemgået i kapitel 3. Revisionsrisikoen er defineret som: 

 

RR = IR x KR x OR (Opdagelsesrevision kan ydermere deles op i regnskabsanalytisk revision 

og substansrevision)  

 

Det er revisors opgave at vurdere størrelsen af den iboende risiko, som er risikoen for at fejl 

opstår i en regnskabspost eller transaktionstype uden hensyntagen til eventuelle interne 

kontrolforanstaltninger. Ligeledes er det revisors ansvar at vurdere, om revisor kan basere sin 

revision på de interne kontroller og vurdere mængden af substansrevision.  

 

Det er ledelsens opgave at udfærdige interne kontrolsystemer, og det påvirker revisors 

bedømmelse af revisionsrisikoen og størrelsen af opdagelsesrisikoen.  Kontrolrisikoen 

afhænger af mængden af interne kontroller, så jo mere effektive de interne kontroller er, jo 

mindre substansrevision skal revisor foretage for at sænke revisionsrisikoen til et acceptabelt 

lavt niveau. 

 

Revisors opgave er at udføre revisionen med sin professionelle dømmekraft. 

Revisionsrisikomodellen medfører, at revisor ikke skal være 100 % sikker på, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Én af de andre faktorer, der gør, at revisor ikke kan 

være 100 % sikker i alle poster i et regnskab er, fordi revisor baserer sin revision på interne 

kontroller.  

 

                                                 
72 Selskabsloven § 115 
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Det vurderes at være svært, at fastligge, hvornår revisor handler efter god revisionsskik, da 

god revisionsskik er et dynamisk begreb, og dermed er standarderne vagt formuleret73. 

5.2.3 Delkonklusion 

Det er ledelsens ansvar for at forebygge og opdage besvigelser, herunder at beskytte aktiverne 

på betryggende vis ved, at etablere forretningsgange og interne kontroller, som hindrer eller 

medfører opdagelse af besvigelser, samt sikre at årsregnskabet er fuldstændigt og baseret på 

pålidelige informationer, jf. RS 240. Det er ledelsen og bestyrelsens ansvar at udfærdige 

fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, jf. Selskabsloven § 115. Det er 

revisors ansvar at overveje besvigelser, men ikke at opdage besvigelser. I 

revisionsrisikomodellen har ledelsen ansvaret for, at kontrolrisikoen mindskes. Hvis interne 

kontroller ikke er effektive, skal revisor udvide mængden af substansrevision, så 

revisionsrisikoen kommer ned på et acceptabelt lavt niveau. Dette betyder, at mængden af 

substansrevision kan mindskes ved at revisor vurderer interne kontroller som effektive. Der er 

svært at vurdere revisors ansvar, når revisionen fejler, fordi standarderne er vagt formuleret, 

og god revisionsskik er et dynamisk begreb. 

 

5.3 Hvilke foranstaltninger kan virksomheden benytte sig af? 

Dette afsnit er med for at vise, hvordan virksomheden kan imødegå de risici som er til stede 

ifølge principal-agent-teorien.  

 

Virksomhedsejerne vil gerne have, at ledelsen i virksomhederne varetager sine interesser og 

genererer størst muligt overskud. Incitamentskontrakter er blevet meget udbredt som aflønning 

til ledelsen. Dette har skabt nye problemer, da ledelserne nu kan have incitament til at begå 

besvigelser for at opnå eventuelle økonomiske fordele. Revisor er sat ind som instans for at 

sikre, at ledelsen i virksomheden håndterer ejerens investeringer på fornuftig vis samtidig med, 

at revisor skal sikre at ledelsen rapporterer virksomhedernes finansielle resultater fornuftigt til 

omverden af som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Overvejelserne omkring frameworket af intern kontrol stammer fra principal-agent-teorien. 

Intern kontrol er en af de foranstaltninger, man har sat ind for at imødegå den risiko der ligger 

i moral hazard problemet. Intern kontrol og risk management har til formål at hjælpe 
                                                 
73 The audit society side 26 
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virksomhederne med at håndtere sine risici og bruge dem ledelsesmæssigt. Revisorhvervet har 

efterfølgende valgt at bruge dette ledelsesværktøj til at basere sin revision på. Corporate 

governance er en foranstaltning, lovgiver har indsat for at modstå de risici, som er beskrevet i 

principal-agent-teorien ved god selskabsledelse. Revisionsudvalg i børsnoterede virksomheder 

er en foranstaltning, som lovgiver har sat ind for at hjælpe bestyrelsen til at imødegå risiciene 

beskrevet i principal-agent-teorien.   

 

Revisionsudvalg er også baseret på principal-agent-teorien, og er derfor tænkt som en 

foranstaltning, virksomhederne skal oprette for at sikre korrekt rapportering. 

Whistleblowing er også en foranstaltning, som virksomhederne kan gøre brug af. Som 

beskrevet i principal-agent-teorien kan man give medarbejderne ekstra lønning for at fortage 

denne overvågning internt i virksomheden. Denne direkte overvågning har ikke vundet indpas 

i Danmark, men fungerer efter sigende i USA. En tidligere ansat hos GlaxoSmithKline, Cheryl 

Eckard, fik 96 mio. dollar for at afsløre uregelmæssigheder eller lovbrud på en af 

medicinalkoncernens fabrikker i Puerto Rico. Cheryl Echard gav myndighederne tip om 

uregelmæssighederne, og ifølge amerikansk lovgivning er man berettiget til 25 % af den 

endelige bøde74. Whistleblowing vurderes ikke at vinde indpas i danske virksomheder, fordi 

vores kultur er baseret på tillid, men hvis virksomhederne bliver presset nok af finanskrisen, er 

de villige til at bruge alle midler også selvom de ansatte ikke ønsker det. 

 

5.3.5 Delkonklusion 

En af de foranstaltninger som virksomhederne kan benytte sig af er COSO ERM. COSO ERM 

er med til at give ledelsen et redskab til at håndtere risici, når ledelsen har til formål at skabe 

værdi for interessenterne. Heri indgår interne kontroller, som er med til at sænke risici som 

beskrevet i revisionsrisikomodellen. En anden foranstaltning som ledelsen skal gøre brug af 

for at imødegå risici er corporate governance. Corporate governance er med til at sikre sig, at 

virksomheden bliver drevet af en god selskabsledelse. Et andet tiltag lovgiver har indsat som 

værn mod risici er kravet til revisionsudvalg. Dette har givet bestyrelsen en ekstra hånd til at 

overvåge ledelsen i virksomheden. Whistleblowing er en succes i USA, og kan bruges som 

direkte kontrol af virksomhedens ansatte.  

                                                 
74 Artikel I børsen 28/10 2010 “Whistleblower får halv milliard kroner I belønning” 
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5.4 Hvilke begrænsninger er der i BRA og interne kontroller? 

Afsnittet er med for at sætte fokus på de begrænsninger og mangler, som BRA har medført 

samt de begrænsninger, der er i interne kontroller. Når revisor vælger at basere sin revision på 

interne kontroller, så er det problematisk, at disse besidder begrænsninger og mangler. 

 

Hvis man gør brug af en komparativ analyse, så kan man se, at englænderne efterspørger mere 

revision, når revisor fejler75. Det er i overensstemmelse med, at man i Danmark har skærpet 

reguleringen som følge af flere erhvervsskandaler. Her henvises igen til casevirksomhederne, 

der har skærpet reguleringen. Denne udvikling skaber mistillid, da det er udviklet sig til, at 

man kontrollerer kontroller. Det gør, at alle skal kontrollere alle, og det bliver hermed sværere 

at vurdere effektiviteten af revision. Faktorer, der er skyld i begrænsninger, er den 

menneskelige faktor for at lave fejl. Det er umuligt at tilvejebringe fuld sikkerhed pga. den 

menneskelige faktor.  

 

Begrænsningerne i intern kontrol skyldes ofte medarbejdernes manglende forståelse af 

kontroller, og hvordan de fungerer. Medarbejdere kan tilsidesætte disse kontroller, fordi de 

ikke følger de instrukser de har fået besked på. Disse begrænsninger ville kunne undgås, hvis 

kontrolmiljøet var bedre i virksomheden, men det er ikke alle virksomheder, der vægter 

interne kontroller lige højt i virksomhederne.  Begrænsninger kan også opstå som følge af, at 

menneskelig dømmekraft i forbindelse med beslutningstagen kan være mangelfuld. En 

begrænsning, der også er til stede er fordi virksomheden bliver nødt til at tage relative 

omkostninger og udbytte i betragtning. Under finanskrisen kan man forestille sig, at der ikke 

investeres i store nye kontrolforanstaltninger pga. virksomhedernes pressende økonomi. 

 

En begrænsning, der kan gøre det næsten umuligt for revisor at opdage besvigelser, er når 

medarbejderne samarbejder om besvigelser og tilsidesætter interne kontroller med overlæg, så 

det ud ad til ser ud til, at de interne kontroller er effektive. Dette er endnu en begrænsning i 

interne kontroller. 

 

Revisionshvervet erkender, at der er begrænsninger i interne kontroller. Dette er bl.a. med til, 

at revisor kan give en ”blank” erklæring, selvom revisor ikke er 100 % sikker på, at regnskabet 

ikke indeholder fejl. Man siger, at man skal være 95 % sikker på, at et regnskab ikke 
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indeholder væsentlig fejlinformation. 5 % usikkerhed er ok ved en ”blank” påtegning. Dette 

skyldes bl.a. begrænsninger i interne kontroller, og at revisor ikke ser alle bilag igennem for 

fejl. Det vurderes svært at fastsætte procenter på vurderede risici. I praksis anvendes revisors 

professionelle dømmekraft, da revisionsrisikomodellen ikke vurderes anvendelig i praksis. 

Revisionsrisikomodellen er et værktøj, der anvendes af mange revisionshuse i forbindelse med 

planlægningen af revisionen, men denne model anses fortrinsvist som et forståelsesværktøj, 

der kan give et forenklet billede af, hvordan revisionen tilrettelægges mod risikofyldte 

områder, så revisor undgår overrevision og omkostningseffektiv revision. 

 

Interne kontroller er ikke designet til at revidere, så det er en udfordring for revisor at revidere 

interne kontroller, og det er en udfordring for revisor, hvordan revisor skal gøre interne 

kontroller reviderbare. 

 

Business risk auditing har gjort, at revisor skal basere sin revision på effektive interne 

kontroller. COSO bærer præg af, at være en tjekliste som virksomhederne skal udføre, og når 

dette er udfyldt, så har virksomheden et godt risk management apparat76. Det vurderes, at 

COSO frameworket er for formaliseret77, og der søges derfor værktøjer for virksomhederne, 

der kan tilpasses til den enkeltes behov. Efter fremkomsten af business risk auditing er 

revisionsprocessen blevet langsommere78, og revisor har ikke samme tid til at revidere de 

enkelte poster, fordi revisionshonorarerne ikke er blevet tilsvarende større. Dette har gjort 

revisionsproduktet dårligere. 

 

Nogle kritikere mener, at business risk auditing tilgangen er skabt for, at revisor kan sikre sine 

eksistensmuligheder og skabe nye markeder79, men det vurderes at være et fejlagtigt forsøg på 

at imødegå risici, der er udviklet i virksomhederne. Det vurderes ligesom Power, at: 

 

”BRA took audit to far beyond its proper remit80” 

 

                                                 
76 The audit society 

77 Robert Knechel ”Debating the history of its present” 

78 Michael Power ”Debating the history of its present” 

79 Robson ”Debating the history of its present” 

80 Michael Power ”Debating the history of its present” 
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En debattør kommer med en interessant pointe i artiklen ”Debating the history of its present”, 

hvor han mener, at revisor i højere grad er blevet finansiel analytiker81. Dette statement 

vurderes at have sin berigtigelse, og dette kan støtte op om Robsons mening om, at revisor har 

skabt nye markeder. 

 

5.4.4 Delkonklusion 

Den menneskelige faktor er en begrænsning i de interne kontroller. Når det er mennesker, der 

designer de interne kontroller er der en begrænsning heri. Der er samtidig begrænsninger i 

udførelsen af de interne kontroller, da den menneskelige faktor kan betyde, at menneskerne 

ikke forstår procedurerne eller fordi de ikke følger dem. Finanskrisen kan også være med til at 

begrænse kontrolforanstaltninger, og det kan medføre begrænsninger i interne kontroller. Hvis 

ansatte vælger at gå sammen om at tilsidesætte interne kontroller, kan det være umuligt for 

revisor at opdage, at kontrollen ikke er effektiv, så dette kan være et stort problem i forhold til 

at opdage besvigelser. 

 

Intern kontrol er en del af risk management frameworket, og COSO frameworket er meget 

formaliseret82, så det er svært at tilpasse til den enkelte. Risk management er udfærdiget som 

styreredskab for virksomhederne, og det vurderes problematisk, at revisorhvervet har valgt at 

basere sin revision på et ledelsesværktøj, der besidder mange mangler. Det vurderes, at 

revisionsprocessen er blevet langsommere. Dermed er der kortere tid til at udføre egentlig 

revision, og dette gøre revisionsproduktet dårligere. BRA har fået for stor indvirkning på 

revisionsprocessen, og det vurderes problematisk med dets begrænsninger. Revisor skal 

optræde mere som en analytiker for at fastslå, hvor risici er størst i stedet for at se på 

transaktioner og bilag. Dette vurderes også problematisk, da det ikke burde være revisors job. 

 

5.5 Hvad er revisors rolle i forbindelse med opdagelse af besvigelser? 

Afsnittet har til formål at vise de indledende overvejelser i forbindelse oprettelsen af 

revisorhvervet samt redegøre for revisors rolle i samfundet i forbindelse med opdagelse af 

besvigelser. 
                                                 
81 Peecher ”Debating the history of its present” 

82 Robert Knechel ”Debating the history of its present” 
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Revisorhvervet i Danmark opstod i 1900-tallet. Behovet for revisor opstod som en følge af 

industrialiseringen, fordi denne medførte selskabsdannelser og spredte ejere væk fra den 

daglige drift. Dette betød, at ejerne gerne ville have informationer om, hvordan deres 

investeringer blev forvaltet af en uafhængig og kompetent mellemmand83. 

 

Revisorloven har sit udspring i konkursloven, og efter lang debat bl.a. med argumenter fra 

daværende udenrigsminister Alberti. I 1908 afgav et nedsat udvalg en betænkning ”En 

Fagrevisors Opgaver ere forskellige”. Heri står der bl.a., at: 

 

 Han (revisor) kritisk skal kunne gennemgaa et Regnskab hos forretningsdrivende…Han 

(revisor) skal ikke saa meget bedømme den talmæssige Rigtighed og den tekniske Side af 

Bogføringen som han kritisk skal kunne vurdere Status, værdsætte ved bogholderimæssige 

Hjælpemidler de opgivne Aktiver og bedømme, hvor hans Dom skal suppleres med et særligt 

fagkyndigt skøn, f.Eks. over Lagerets eller udestaaende Fordringers Værd, baade for en 

Forretning i god Gang og for en Forretning i likvidation, ligesom han af Bøgerne skal kunne 

bedømme Forretningsførelsens Forsvarlighed og paavise dens mangler84. 

 

Dermed var revisor tiltænkt en rolle, som kunne sikre samfundet mod fejlbehæftede 

regnskaber. Dvs., at det var revisor ansvar at sikre regnskaber mod besvigelser.  

 

Johan Hansens (tidligere minister for Handel og Søfart) bidrag til debatten om den første 

revisorlovs tilblivelse i 1909 giver et godt billede af, hvad revisors vigtigste funktion var på 

daværende tidspunkt: 

 

”Det er jo ikke paa nogen Maade Meningen, at det skal være Talrevisorer; dertil vilde det ikke 

være saa vanskeligt at faa kvalificerede Mænd. Men det skal være Folk, der virkelig have et 

Overblik over, hvad de giver sig af med, Folk, der med Rette kunne kritisere en Virksomhed, et 

Regnskab fra et mere overordnet Synspunkt, end blotte Talrevisorer kunne gøre det”85 

 

                                                 
83 Kiertzer mf.., Revisoransvar 2008, s. 19 

84 Revisorlovgivning side 23, betænkning nr. 1411 

85 Langsted B. Revisor ansvar 2001, s 166 citat Johan Hansen (tidligere minister for Handel og Søfart), lt. 1406 
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Samfundet ønskede sig således en profession, der kunne kontrollere selskabernes regnskaber 

for fejl og besvigelser samtidig med, at selskabernes økonomiske formåen blev rapporteret til 

samfundet i form af årsregnskaber. De første ti revisorer fik deres autorisation i 1910.  

 

Bemærkninger i forbindelse med den første revisorlov giver et godt indblik i, hvilken rolle 

revisor er tiltænkt. Revisor skal være i stand til at kritisere virksomhederne og påvise 

regnskabernes mangler, herunder besvigelser. Ligeledes skal revisor være i stand til at få et 

overblik over virksomhederne, der gør den i stand til at kritisere virksomheden og opdage 

besvigelser.  

 
”One view is that early forms of the audit process involved looking at every transaction with 

the objective of providing primarily that assets had not been misappropriated (fraud) and 

secondly, if at all, forming some view of the management representations of performance in 

using those assets”86. 

 

Dermed var det tidligere revisors ansvar at opdage besvigelser. Det er i dag ikke revisors 

ansvar at sikre, at regnskaber ikke indeholder fejl som følge af besvigelser, så dette er et skift i 

revisors rolle. RS 240 ”Revisor ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber” 

skriver tydeligt i overskriften, at det ikke er revisors ansvar at opdage besvigelser, men revisor 

skal alene overveje besvigelser. 

 
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. Revisorloven § 16, stk. 1. Dette betyder, at 

revisor skal varetage samfundets interesser samtidig med virksomhedsejernes behov til 

overvågning af ledelsen.  

 

En af revisors opgaver er offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor skal melde økonomisk 

kriminalitet til myndighederne. Det er et spørgsmål om, hvornår en revisor skal reagere på en 

eventuel besvigelse. Erklæringsbekendtgørelsen opererer med begrebet ”begrundet 

formodning”, Revisorloven opererer med begrebet ”Indser økonomiske forbrydelser hvor der 

samtidig er en begrundet mistanke” og til sidst opererer Hvidvaskloven med ”Mistanke, der 

ikke kan afkræftes”. Det kan være svært som revisor at vide, hvornår man skal melde dette til 

den respektive myndighed, men efter et studie af lovgrundlaget skal revisor have bevis for, at 

der foregår en besvigelse før der sker anmeldelse. Overtrædelse af Hvidvaskloven har sit eget 

                                                 
86 The audit society side 21. 
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retssystem og er forskelligt fra overtrædelse af Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen. 

Revisorer meldte 4 sager til SØK i 2009. I 2007 og 2008 meldte revisorer ingen.  Rent praktisk 

bør revisor tage kontakt til en advokat, og spørge advokaten om situationen er tilstrækkelig 

grov, så anmeldelse skal ske. Revisor vil i praksis ikke besidde den relevante ekspertise til at 

danne sig en mening herom, og bør derfor søge hjælp fra en ekspert på området. Advokaten vil 

vide, om handlingen skal dømmes efter Straffelovens bestemmelser, og dermed om revisor bør 

anmelde forholdet.  

 

I England stoler samfundet mindst på politikere og dernæst revisorer87. Hvis man bruger en 

komparativ analyse, så er dette problematisk, da revisor skal være offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 

 

 5.5.2 Delkonklusion 

Ved revisionshvervets begyndelse var det revisors rolle at sikre regnskaber mod fejl som følge 

af besvigelser. I dag er det ikke revisors rolle at afdække besvigelser, men revisor skal gøre 

overvejelser i henhold til besvigelser. Revisors rolle er offentlighedens tillidsrepræsentant, og 

det indebærer, at revisor skal varetage samfundets interesser. Samtidig skal revisor også 

varetage virksomhedsejerens behov for at overvåge ledelsen. Det er problematisk, at 

samfundet stoler næstmindst på revisor. Det er et stort samfundsmæssigt problem, hvis 

offentligheden ikke stoler på offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

5.6 Hvilke handlinger bør revisor udføre? 

Dette afsnit er medtaget for, at operationalisere problemstillingen, og vise hvilke værktøjer 

revisor har til rådighed, og hvilke handlinger revisor bør udføre i forbindelse med besvigelser. 

 

Revisor skal revidere efter BRA, og dette betyder, at revisor skal revidere de områder, hvor 

sandsynligheden for fejl er størst. Revisor skal også varetage hvervet som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og udover at være offentlighedens tillidsrepræsentant skal revisor revidere 

ud fra begrebet god revisionsskik. Dette begreb dækker over, hvordan en ”bonus pater” revisor 

skal handle. Begrebet dækker over de mindstekrav, som den enkelte revisor skal leve op til i 
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forbindelse med af revisionsprocessen88 . Det fremgår ikke af hard law, hvordan god 

revisionsskik skal opfattes. Revisor sikrer at revidere efter god revisionsskik ved at følge 

revisionsstandarderne. 

 

De revisionsstandarder, der vurderes vigtigst er ovenfor gennemgået i henhold til opdagelse af 

besvigelser. Dermed vises der, hvilke handlinger revisor skal udføre i henhold til at opdage 

besvigelser. RS 240 forløber sideløbende med revisionsprocessen. Det er ikke revisors ansvar 

at opdage besvigelser. Overskriften på RS 240 er ”Revisors ansvar for at overveje besvigelser 

ved revision af regnskaber”. Heri ligger det klart, at revisor har ansvar for, at overveje 

besvigelser, men ikke at opdage dem. RS 240 er en uddybning af RS 315 og RS 330. Dette 

medfører, at revisor skal igennem revisionsprocessen for at forstå virksomheden, vurdere 

risiko for væsentlig fejlinformation, og herefter skal der fastligges handlinger til reaktion på de 

vurderede risici. Det er i henhold til RS 240 vigtigt, at revisor holder en professionel skepsis 

gennem hele revisionsprocessen. I RS 240 indgår besvigelsestrekanten89. Her skal revisor 

vurdere de tre besvigelsesrisikofaktorer incitament, mulighed og retfærdiggørelse. Det er en 

meget subjektiv bedømmelse fra revisors side ud fra virksomhedens karakteristika. 

 

Ledelsens regnskabserklæring er et vigtigt dokument i forbindelse med besvigelser i henhold 

til revisors dokumentationskrav. I denne erklærer ledelsen, at der ikke er begået besvigelser de 

har kendskab til. Ligeledes er et afsnit i protokollen omkring interne kontroller og drøftelser 

med ledelsen omkring besvigelser vigtig dokumentation i henhold til besvigelser. Selvom 

revisor har udført et godt stykke arbejder, som lever op til god revisionsskik, kan besvigelser 

godt forekomme, og det er min påstand, at der er mange besvigelser, der aldrig bliver opdaget, 

fordi det ikke er revisors opgave at revidere mod besvigelser, og at revisionsværktøjet revisor 

har til rådighed ikke er tilstrækkeligt til at opdage besvigelser. 

 

En af de vigtigste ting i henhold til opdagelse af besvigelser er at opretholde planlægningen. 

Hvis der sker noget, som ikke forventes, skal planlægningen opdateres, og denne proces 

fortsættes indtil revisor kan gennemføre en effektiv revision, jf. RS 315. 

 

                                                 
88 Revisorlovgivningen med kommentarer, kommentar til punkt. 15 

89 RS 240 bilag 1 
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Et andet operationelt tiltag i forbindelse med revisors overvejelser om besvigelser er 

beholdningseftersynet, der kommer uanmeldt, og derfor kan komme bag på virksomhederne. 

De bliver dermed overvåget på et tilfældigt tidspunkt, hvorefter det vurderes sværere at begå 

besvigelser specielt på ledelsesniveau. 

 

Besvigelsessagerne har vist forskellige former for regnskabsmanipulation. I IT Factory har der 

været sat spørgsmål til, om revisor har revideret efter god revisionsskik. I de andre 

besvigelsessager er de forskellige aktører stillet til ansvar med bøder og fængselsstraffe. God 

revisionsskik er et dynamisk begreb, og det er derfor svært at vurdere, om revisor har handlet 

efter god revisionsskik. Derfor bliver det interessant at følge sagen mod KPMG i IT Factory 

sagen. 

 

5.6.6 Delkonklusion 

Revisor skal handle efter god revisionsskik, og det medfører, at revisorerne skal følge 

revisionsstandarderne. I revisionsprocessen skal revisor få kendskab til virksomheden, 

planlægge sin revision, reagere på vurderede risici. Revisor skal gennem hele sin revision 

opretholde en professionel skepsis. Beholdningseftersynet er en vigtig handling og ledelsens 

regnskabserklæring er et vigtigt dokument i henhold til at opdage besvigelser90. 

 

5.7 Lever revisors arbejde op til samfundets forventninger? 

Formålet med afsnittet er at se, om der eksisterer en forventningskløft mellem samfundets 

forventninger, og det arbejde revisor reelt udfører. 

 
Revisionsprocessen har fokus på risiko. Når revisor skal afdække besvigelser, skal revisor tage 

hensyn til reguleringen heraf. Hard law siger, at revisor skal være offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og samtidig skal revisor revidere efter god revisionsskik. God 

revisionsskik udføres, hvis revisor reviderer efter revisionsstandarderne. Det ses af 

gennemgangen af revisionsprocessen og interne kontroller, at revisor skal opnå forståelse for 

virksomhedens interne kontroller for derigennem at reducere risikoen for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. I denne proces er der en række begrænsninger i revisors arbejde, 

som bl.a. er med til, at revisor ikke kan opnå fuldstændig sikkerhed for, at regnskabet er 

                                                 
90 Der henvises I øvrigt til afsnittet med revisionsprocessen 
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behæftet med væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Besvigelser kan derfor ske 

trods, at revisor udfører sit arbejde korrekt og reviderer efter god revisionsskik.  

 

Årsregnskabet er virksomhedens ansigt udadtil, og dette er med til at danne en markedsværdi. 

Når revisor har afgivet en påtegning omkring regnskabet, tror folk, at regnskabet er rigtigt og 

ikke indeholder fejl. Som beskrevet i teoriafsnittet er forventningskløften forskellen mellem 

revisors udførte arbejde, og samfundets forventninger til revisors arbejde. Revisor skal 

revidere efter god revisionsskik, og hvis offentligheden ikke har begreb om, hvad dette 

dynamiske begreb indebærer, er det med til at gøre forventningskløften endnu større. Revisor 

er som institution indsat med det formål at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og hvis 

samfundet ikke har kendskab til det som revisor reelt udfører og er ansvarlig for, så opstår et 

stort samfundsproblem.  

 

Forventningskløften opstår i de situationer, hvor revisor reviderer i henhold til gældende 

lovgivning og standarder, men hvor regnskabsbrugerne har forventninger om, at der udføres 

mere omfattende revision end det som revisor reelt udfører. Forventningskløften retter sig især 

mod revisors påtegning, herunder graden af sikkerhed i påtegningen og revisors afdækning af 

besvigelser. 

 

Revisor skal være omkostningseffektiv, så honorar og revisors arbejde ville ikke hænge 

sammen, hvis revisor skulle se alle transaktioner og bilag igennem. Hvis virksomhedsejerne er 

villige til at betale for denne ydelse, er det helt ok, at revisor ser alle bilag igennem, men det er 

virksomhedsejerne ikke interesseret i pga. omkostningens størrelse. 

 

En af de mest kendte misforståelser fra samfundets side vedrørende revisors arbejde er en 

forventning om, at revisor ser alle bilag igennem. Samfundet forventer, at revisor gennemgår 

alle transaktioner og samtlige bilag, og derfor kan der ikke være fejl i regnskaberne. Efter som 

risikobaseret revision har vundet indpas, har informationen om denne nye tilgang ikke blevet 

kommunikeret videre til samfundet, og derfor kan samfundet ikke forstå, hvorfor revisor ikke 

ser på alle bilag. Revisor er selv skyld i, at denne forventningskløft bliver større, da det er 

revisorstanden, der bør informere samfundet om dette skift i tilgang til revision. 

 

Det fremgår af flere empiriske undersøgelser, at denne forventningskløft til stede, hvorfor 

samfundet står med et stort problem. På nationalt plan viser Bent Warming-Rasmussens 
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studier fra 1989, at denne forventningskløft eksisterer. På internationalt plan er der foretaget 

empiriske studier af bl.a. McEnroe og Martens i 2001, for at vise, at forventningskløften stadig 

eksisterer. Undersøgelsen fra McEnroe og Matens stillede 14 spørgsmål til 500 investorer,91 

hvoraf disse spørgsmål omhandlede besvigelser. Hertil spurgte de til om, hvorvidt revisor kan 

forsyne regnskabet med en ”blank” påtegning, såfremt revisor ikke er overbevist om, at der 

ikke er foregået: ledelsesbesvigelser, medarbejderbesvigelser og at virksomheden ikke foretog 

ulovlige handlinger92. Hovedparten af de adspurgte investorer svarede, at revisor ikke skulle 

forsyne regnskabet med en ”blank” påtegning.  

 

Dette viser i alt sin tydelighed, at der er et skel i, hvad omverdenen forventer, og hvad revisor 

anser for god revisionsskik i relation til opdagelse af besvigelser. 

 

En tilsvarende undersøgelse omhandlede udelukkende besvigelsesspørgsmål blev udgivet af 

Butler, Ward og Zimbelman i oktober 2000. Undersøgelsen omfattede 24 investorer, der blev 

bedt om at vurdere 6 forskellige udsagn vedrørende revisors opgaver93. Resultatet blev at 

investorerne mente, at formålet med revisionen er at sikre, at årsregnskabet er korrekt i alle 

henseender, at opklare besvigelser fra ansatte, bekræfte virksomhedens levedygtighed, 

garantere for ledelsens reelle hensigter og garantere, at ledelsen ikke begår besvigelser. 

Undersøgelsen viste således, at investorerne har en forventning om, samt opfattelse af, at 

revisors blanke påtegning er en garanti for, at der ikke er begået besvigelser. Undersøgelsen 

understøtter antagelsen om, at samfundet forventer, at revisor opklarer alle besvigelser fra 

ansatte via sin ”blanke” påtegning og samtidig garanterer at ledelsen ikke begår besvigelser.  

 

En måde hvorpå revisor kan løse dette problem er via informationer til offentligheden om 

revisors arbejde og ansvar. Revisorstanden bliver nødt til at gå i dialog med offentligheden. 

Der kommer en oplagt mulighed for revisorstanden, når der skal afsiges dom i IT-Factory 

sagen. Denne sag har haft offentlig interesse i en sådan grad, at ”hr. og fru Danmark” vil være 

                                                 
91 McEnroe m.fl. Auditors and Investors Perceptions of the “Expectation Gap”, 2001 

92 Sp. 12: ”An auditor should not issue an unqualified opion unless the auditor judges that the financial statement are free of misstatements 
resulting from management fraud”  

Sp. 13: ”Should an auditor not issue an unqualified opinion unless his or her best judgement is that the financial statement are free of 
misstatements intended  to hide employee fraud”  

Sp. 14 “An unqualified opinion should not be issued unless the auditor’s best judgement is that the audited firm is not conducting illegal 
operations”  

93 Butler m.fl. The Expectation Gap: Auditors' and Investors' Perceptions of Auditors' Fraud Detection Responsibilities." 2000 



Kasper Frølich Kristensen 

 90 

interesseret i sagens udfald. Derfor vil der være en åben mulighed for revisorstanden for at 

mindske denne forventningskløft og gøre dette samfundsproblem mindre. I denne information 

til offentligheden er det vigtigt at gøre det forståeligt, hvad revisors påtegning betyder for de 

regnskaber som revisor udtaler sig om. 

 

5.7.1 Delkonklusion 

Det kan konstateres, at forventningskløften eksisterer. Det ses af McEnroe og Martens i 2001, 

at hovedparten af de adspurgte investorer svarede, at revisor ikke skulle forsyne regnskabet 

med en ”blank” påtegning, hvis revisor ikke var overbevist om, at der ikke var foregået 

besvigelser. Ligeledes kan man se af Butler, Ward og Zimbelman, at 24 investorer troede, at 

revisor sikrer regnskabet mod fejl som følge af besvigelser. Ud fra gennemgangen af revisors 

handlinger kan det fastslås, at revisor ikke skal sikre regnskabet for, at det ikke indeholder 

besvigelser. Derfor eksisterer forventningskløften, og det kan konstateres, at revisors arbejde 

ikke lever op til samfundet forventninger. 

 

5.8 Hvordan kan afhandlingen problemstilling være med til at forklare 

teorierne 

Afhandlingen er med til at forklare principal-agent-teorien, forventningskløften og Michael 

Powers teorier i forhold til besvigelser. Dette bidrag til samfundsvidenskaben er sikret ved at 

følge en metode, der gør afhandlingen i stand til at komme med sit bidrag. Afhandlingen er 

med til at forklare forventningskløften ved at inddrage casevirkomhederne i teorien. Disse 

casevirksomheder er med til at understøtte, at forventningskløften er til sammenhold med flere 

andre empiriske studier af forventningskløften. Michael Power teorier bliver operationaliseret 

gennem casevirksomhederne, og disse støtter op omkring problemstillingerne omkring ved, at 

revisor baserer sin revision på interne kontroller, der er et meget begrænset værktøj. Den 

neoklassiske tilgang til principal-agent- teorien er brugt til forudsætningen om begrænset 

rationalitet. Den positive principal-agent- teori gør op med neoklassisismens mulighed for at 

definere optimale kontrakter94. Afhandlingens problemstilling er med til at underbygge denne 

udbryder af den neoklassiske tilgang til principal-agent-teorien. Ledelsen har skjult 

information, og for at modvirke denne samt moral hazard problemet indgås 

                                                 
94 Økonomisk videnskabsteori bind 2 side 188-189 
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incitamentskontrakter. Disse incitamentskontrakter er med til at øge sandsynligheden for 

besvigelser som beskrevet i afsnittet omkring besvigelsestrekanten. Dermed bringer indgåelse 

af incitamentskontrakter nye problemer for virksomhedsejeren, som ikke er interesseret i, at 

hans virksomhed går konkurs pga. ledelsens opportunistiske adfærd, som også fremgår af 

casevirksomhederne. 
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6. Konklusion 

 
Som det fremgår af problemformuleringen, er det videnskabelige formål med nærværende 

afhandling, at vise revisors muligheder for at opdage besvigelser. Samtidig findes det relevant 

at undersøge samfundets forventninger til revisors arbejde. Problemformulerings 

hovedspørgsmål er: 

 

Hvordan er revisors mulighed for at opdage besvigelser, og er revisionsprocessen i 

overensstemmelse med, hvad samfundet forventer? 

 

En måde hvorpå revisor kan opdage besvigelser på, er ved at benytte sig af 

besvigelsestrekanten. Denne forudsætter, at der skal være incitament, mulighed og 

retfærdiggørelse tilstede, for at en besvigelse kan finde sted. Incitamentskontrakter kan være 

med til at give gerningsmanden incitament til at begå besvigelser for, at gerningsmanden kan 

opnå sin eventuelle bonus. Finanskrisens tilstedeværelse har givet incitamenter til at begå 

besvigelser, fordi det kan være svært at opnå de mål, som virksomheden stiller. Dette kan 

presse ledelsen i virksomheden til at begå besvigelser. Ledelsen i virksomhederne har 

muligheden for at tilsidesætte interne kontroller, og hvis gerningsmanden kan retfærdiggørelse 

sine handlinger, er alle faktorer til stede for, at besvigelser finder sted. Casevirksomhederne er 

med til at vise, alle disse tre faktorer. Alle casevirksomheder havde ikke det rette 

forretningsgrundlag til at skabe gode resultater på lovlig vis. Det vurderes, at alle de personer, 

der begik besvigelserne, ikke ville erkende deres dårlige lederevner, hvorfor de valgte at begå 

besvigelserne. Alle besvigelser blev begået at ledelsen i virksomhederne, så besvigelserne var 

mulige, fordi ledelserne havde mulighederne til at tilsidesætte interne kontroller. Man kan kun 

gisne om, hvordan gerningsmændene retfærdiggjorde deres handlinger, men det kan slås fast, 

at alle gerningsmændene gik over på den forkerte side af loven og begik disse besvigelser, 

hvorfor gerningsmændene må have retfærdiggjort deres handlinger.  

 

Det er ledelsens opgave at udføre de fornødne procedurer for risikostyring og interne 

kontroller95, og revisor har valgt at basere sin revision på interne kontroller i virksomheden. 

Dette ses bl.a. via revisionsrisikomodellen, som er implementeret i revisionsstandarderne. Her 

sænkes revisionsrisikoen som følge af at kontrolrisikoen, som indeholder interne kontroller, 

                                                 
95 Selskabsloven § 115 
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hvis det vurderes, at de interne kontroller er effektive. COSO frameworket er meget 

standardiseret, og er ikke tilpasset til den enkelte. Da risk management, herunder interne 

kontroller, blev indført for at hjælpe virksomhederne med at håndtere sine risici, var det ikke 

meningen, at disse kontroller skulle designes, så de kunne revideres. Det har revisor alligevel 

valgt at gøre, og dette gør mulighederne for, at revisor kan opdage besvigelser mindre, da der 

er mange begrænsninger i interne kontroller. Det er nemt for ledelsen at tilsidesætte interne 

kontroller, fordi de ikke er tilpasset til den enkelte, og fordi BRA ikke giver revisor gode 

muligheder at opdage besvigelser. Det er svært at vurdere effekten af revision, når en revision 

slår fejl, fordi revision er vagt formuleret. COSO ERM er indsat for at virksomhederne kan 

imødegå risici. Udover denne foranstaltning, skal børsnoterede virksomheder følge regler om 

corporate governance og revisionsudvalg. Virksomhederne kan ligeledes gøre brug af 

whistleblowing til at overvåge sine ansatte. Det vurderes, at revisors muligheder for at opdage 

besvigelser ikke er særlig gode, når man baserer sin revision interne kontroller, fordi det 

indeholder så mange begrænsninger. Det vurderes ikke at indførelsen af BRA har gjort 

revisors muligheder for at opdage besvigelser større, da både revisors basering på interne 

kontroller og anden risk management er et forsøg på at lave en ramme om noget, der ikke kan 

indrammes96. Selvom revisor har udført et godt stykke arbejder, som lever op til god 

revisionsskik, kan besvigelser godt forekomme, og det er min påstand, at der er mange 

besvigelser, der aldrig bliver opdaget, fordi det ikke er revisors opgave at revidere mod 

besvigelser, og at revisionsværktøjet revisor har til rådighed ikke er tilstrækkeligt til at opdage 

besvigelser. 

 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og revisor skal handle efter god revisionsskik. 

For at sikre sig det, så skal revisor revidere efter revisionsstandarderne. Revisionsprocessen 

indebærer, at revisor skal forstå virksomheden og dens omgivelser, planlægge sin revision ud 

fra hvor sandsynligheden er størst, og herefter reagere herpå ud fra væsentlighed og 

tilstrækkeligt egnet revisionsbevis. Det er vigtigt, at revisor fastholder sin professionelle 

skepsis igennem hele revisionen og benytter besvigelsestrekanten til at overveje besvigelser. 

Revisionen er bygget op om revisionsrisikomodellen, der betyder, at revisor skal sænke 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, men ikke til 0. Før var det formålet med 

revision at opdage besvigelser, men dette er ændret. Efter gennemgang af undersøgelser udført 

af Butler, Ward og Zimbelman i 2000 og af McEnroe og Martens i 2001, viser det sig, at der 
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er en forventningskløft mellem revisors arbejde og samfundets forventninger. Det viser sig, at 

samfundet forventer, at en ”blank” påtegning betyder, at regnskabet ikke indeholder 

besvigelser. Det viser sig også, at samfundet forventer, at formålet med revisionen er at det er 

korrekt i alle henseender samt at revisor garanterer for, at der ikke bliver begået besvigelser. 

Det er som vist ikke formålet med revisionsprocessen at revisor skal opdage besvigelser, så det 

kan derfor konstateres, at forventningskløften eksisterer, og revisionsprocessen er derfor ikke i 

overensstemmelse med, hvad samfundet forventer.  

 

Afhandlingen er teoriforklarende, fordi forventningskløften forklares ud fra at sammenholde 

empiriske undersøgelser samt understøtte dette med casevirksomhederne. Michael Powers 

teorier bliver også bekræftet af casevirksomhederne, og afhandlingen øvrige argumentation. 

Afhandlingen er ligeledes med til at forklare den positive principal-agent-teori, som gør op 

med den neoklassiske forestilling om optimale kontrakter. Afhandlingen viser, at løsningen på 

moral hazard problemet løses ved indgåelse af incitamentskontrakter, men da incitamenter 

øger sandsynligheden for besvigelser opstår der er nyt problem, og derfor er afhandlingen med 

til at forklare teorien om principal-agent-forholdet. 
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7. Perspektivering 

Revisorhvervet har valgt at indføre endnu en foranstaltning i erkendelse af, at 

revisionsprocessen ikke er effektiv nok. Denne foranstaltning er krav til, at børsnoterede 

virksomheder skal have et revisionsudvalg til at overvåge direktionen. Revisionsudvalg har 

fungeret i USA i mange år, uden det har afhjulpet problemerne som man har set af 

Enronskandalen. I Danmark har man en anden ledelsesstruktur, og det kan gøre det svært at 

lave en komparativ analyse til amerikansk lovgivning. Bestyrelsen i Danmark er allerede et 

kontrolorgan mht. at kontrollere direktionen. Revisionsvalg kan være med til at give 

regnskabsbrugerne en falsk tryghed, da revisionsudvalgets opgaver allerede er dækket af 

bestyrelsens ansvar. Revisionsudvalget har ingen beslutningskompetence, og kan derfor ikke 

præge virksomheden. Det kunne på grundlag af ovenstående være interessant at undersøge 

virksomhedernes syn på revisionsudvalg samt effekten heraf. 

 

Det kunne også være interessant at bruge Michael Callons teori om frameing og overflowing 

på afhandlingens problemstilling, da revisorhvervets frame hele tiden bliver videreudviklet 

pga. besvigelsessager (overflows). Man venter på det næste tiltag fra lovgiver, som måske 

kommer i kølvandet på IT Factory sagen. 
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